
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 061 

2. Назва: Історія української журналістики 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович 

кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності:  
9. Результати навчання:  
• уміти використовувати на практиці особливості журналістських стилів  

• засвоїти основні напрями та особливості розвитку української журналістики у Західній Україні у 

другій половині ХІХ – ХХ ст. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні завдання; наукова 

робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Історія України,  

Соціологія громадської думки 

12. Зміст курсу: Становлення та розвиток української журналістики у Галичині у другій половині 

ХІХ на початку ХХ ст. Українська журналістика під час Першої світової війни. Зародження 

військової журналістики. Розвиток журналістики на Волині на початку ХХ ст. Особливості стилів у 

західноукраїнській журналістиці у міжвоєнний період, Літературна та наукова журналістика 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Животко А. П. Історія української преси. К. : Наша культура і наука, 1999. 368 с.. 

2. Казакова Т. В. Ораторское искусство как главный компонент массовой коммуникации : Учебное 

пособие Х. : ХНУ, 2004. 58 с.  

3. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. Х. : Прапор, 

2008. 512 с. 

4. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні 

до української журналістики : підруч. для вищ. школи  Вид. 3.  Х. : Прапор, 2005. 320 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
10 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 40 год. самостійної роботи. Разом – 60 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: іспит в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, вирішення проблемних ситуацій, ділові ігри. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 

ESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: 061  

2. Title: History of Ukrainian Journalism 

3. Type: Required; 

4. Higher education level: I (Bachelor's), 

5. Year of study, when discipline is offered: 2; 

6. Semester when studying discipline: 3; 

7. Number of ECTS credits established: 2; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav Petrovich Candidate of 

Historical Sciences, Associate Professor Department of Public Administration, Documentation and 

Information Activity; 

9. Learning outcomes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• be able to put into practice journalistic style features 

• to learn the main directions and features of the development of Ukrainian journalism in Western Ukraine in 

the second half of the 19th - 20th centuries. 

10. Forms of organization of classes: lectures; situational tasks; business games; practical tasks; scientific 

work; discussion questions; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: History of Ukraine, 

Sociology of public opinion 

12. Course contents: Formation and development of Ukrainian journalism in Galicia in the second half of 

the 19th century at the beginning of the 20th century. Ukrainian journalism during the First World War. The 

origin of military journalism. The development of journalism in Volyn in the early twentieth century. 

Features of styles in Western Ukrainian journalism in the interwar period, Literary and scientific journalism 

13. Recommended educational publications: 
1. Zivotko AP History of the Ukrainian press. K.: Our Culture and Science, 1999. 368 pp.. 

2. Kazakova TV Oratorical art as the main component of mass communication: Textbook of H.: KhNU, 

2004. 58 p. 

3. Mikhailin IL Journalism as a universe: Selected media studies / IL Mikhailin. H.: Flag, 2008. 512 p. 

4. Mikhailin IL History of Ukrainian Journalism. Formation period: from journalism in Ukraine to Ukrainian 

journalism: textbook. for higher. school view. 3. H.: Flag, 2005. 320 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods:: 
10 years lectures, 10 hours practical classes, 40 hours. independent work. Total - 60 years. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual assignments, implementation of business and 

role-playing games, individual and group research assignments. 

15. Assessment forms and criteria: 
Final examination: examination at the end of semester 3. 

Current Control (100 points): testing, polls, problem solving, business games; 

16. Language of instruction: Ukrainian 
 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

д.е.н., професор                                                                                               І. Л. Сазонець 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


