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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Історія української 

журналістики» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра за спеціальністю «Журналістика». 

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та професійних навичок для узагальнення та аналізу ролі 

західноукраїнської журналістики у професійній діяльності. 

Предмет перебуває у тісних зв’язках із такими навчальними 

дисциплінами і галузями знань: історія української літератури, українська 

мова в засобах масової інформації.  

Навчальна програма дисципліни«Історія української журналістики»,  

розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

програмами підготовки бакалаврів. 

 

Анотація 

«Історія української журналістики» - це навчальна дисципліна, що 

формує у студентів  знання про становлення і розвиток української 

журналістики у Галичині, Буковині й на Волині у ХІХ – ХХ ст. 

Викладання навчальної дисципліни «Історія української журналістики» 

сприяє засвоєнню студентами особливостей діяльності українських медійних 

систем у Західній Україні, впливу на їх діяльність органів влади та їх 

трансформації у першій половині ХХ ст.  

Вивчення дисципліни «Історія української журналістики» допоможе 

студентам підвищити свою фахову компетентність, розвивати їх знання в 

еволюції засобів масової комунікації, познайомить із різними особливостями 

розвитку західноукраїнської журналістики. 

Ключові слова: преса, соціальні комунікації, політичні процеси, 

нелегальні видання. 

 

Аbstract 

. History of Ukrainian Journalism ”is a discipline that develops students' 

knowledge about the formation and development of Ukrainian journalism in 

Galicia, Bukovina and Volyn in the nineteenth and twentieth centuries. 

Teaching the subject "History of Ukrainian Journalism" promotes students' 

mastery of the features of the Ukrainian media systems in Western Ukraine, 

influence on their activity of the authorities and their transformation in the first half 

of the twentieth century. 

Studying the discipline "History of Ukrainian Journalism" will help students 

to increase their professional competence, to develop their knowledge in the 

evolution of mass communication, to familiarize with various features of the 

development of Western Ukrainian journalism. 

Key words: press, social communications, political processes, illegal 

publications. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 
 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

 денна форма навчання 

Кількість кредитів – 2  
Галузь знань 

061 «Журналістика» 
Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

061«Журналістика»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 

Загальна кількість 
годин – 60  

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 
Самостійної роботи 
студента – 3 

 

Спеціалізація «Журналістика» 

 

10 год. 

Практичні, 

семінарські 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 
 

10 год. 

 

 

Самостійна робота 

40 год. 

 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання 35 % до 65 %.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу «Історія української журналістики» є засвоєння системи 

знань та формування професійних компетентностей, узагальнення студентами 

знань з історії розвитку журналістики у Західній Україні з моменту її зародження 

до сучасності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

- вміти аналізувати особливості розвитку соціальних комунікацій 

відповідно до особливостей політичного розвитку резіону; 

-  з’ясувати особливості розвитку періодичної та неперіодичної преси; 

- вміти проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що 

відбуваються у суспільстві й розвитком журналістики; 

- аналізувати роль впливу політичних факторів на розвиток 

журналістики; 

- встановити вплив ЗМІ на різні сфери життєдіяльності українського 

суспільства. 

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної дисципліни 

«Журналістика» студент повинен уміти: 

- володіти методологією сучасного журналістикознавства й уміти 

застосовувати ці знання на практиці;  

- уміти аналізувати явища журналістики у контексті певної історичної 

епохи; 

- володіти методикою аналізу партійної преси у контексті 

міжпартійного протистояння;  

- засвоїти методику аналізу релігійних пресових видань; 

- вміти визначати види творів. 

Робоча програма містить повний перелік тем лекцій і практичних з 

курсу «Соціологія громадської думки», які має опрацювати студент, списки 

рекомендованої літератури (основної та допоміжної). Курс передбачає 5 

лекційних і 5 практичних занять. У програмі також подано теми та питання 

для самостійної роботи студентів. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 

ЖУРНАЛІСТИКИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Становлення та розвиток української журналістики у 

Галичині у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. 

Особливості розвитку преси у Галичині й на Буковині. Літературно-

політичний часопис «Слово», виникнення, суспільно-національне обличчя. 

Зародження та розвиток української народовецької преси. «Молода Русь», 

нова «Руська трійця». Спроба польсько-української угоди та її пресовий 

орган «Основа». Український селянський часопис «Батьківщина», 

особливості стилів публікацій. Утворення «Літературно-наукового вісника», 

особливості публікацій у ньому. «Записки наукового товариства імені Т. 

Шевченка», як перший науковий журнал в Україні. Заснування газети «Діло» 

та особливості її публіцистичного стилю. Становлення та розвиток 

радикальної преси. Заснування «Громадського голосу». 

 

 

Тема 2. Українська журналістика під час Першої світової війни. 

Зародження військової журналістики. 

Закриття українських незалежних пресових органів у Галичині 

російською владою після окупації регіону. Початок видання «Українського 

слова». Пресовий орган Українських січових стрільців. Особливості стилю. 

Відродження «Діла» та «Свободи». Специфіка націонал-демократичної преси 

наприкінці Першої світової війни. 

Тема 3. Розвиток журналістики на Волині на початку ХХ ст. 

Причини повільного розвитку волинської преси у ХІХ – на початку ХХ 

ст. Релігійні пресові видання: особливості журналістського стилю. 

Монархічна преса. Роль земств у розвитку журналістики у Волинській 

губернії.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА У 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 

Тема 4. Особливості стилів у західноукраїнській журналістиці у 

міжвоєнний період 

Відродження пресових видань у Галичині й на Волині після 

інкорпорацією регіону ІІ Річчю Посполитою. Найвпливовіші пресові видання 

та їх партійна належність. Українська парламентська журналістика та роль І. 

Кедрина в її становленні й розвитку. Зародження та розвиток нелегальних 

видань націоналістичного підпілля. Закордонні видання ОУН. Специфіка 

розвитку волинської преси. Релігійна журналістика на Волині.  
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Тема 5. Літературна та наукова журналістика 

Відновлення видання «Літературно-наукового вісника». Роль Д. 

Донцова у розвитку західноукраїнської публіцистики міжвоєнного періоду. 

Видання для жінок. Діяльність О. Кисилевської як редактора часопису 

«Жіноча доля».  

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем змістових 

модулів 

Кількість годин 

 Усього Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 СТАНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 

Тема 1.Становлення та 

розвиток української 

журналістики у Галичині 

у другій половині ХІХ на 

початку ХХ ст. 

12 2 2 8 

Тема 2. Українська 

журналістика під час 

Першої світової війни. 

Зародження військової 

журналістики 

12 2 2 8 

Тема 3. Розвиток 

журналістики на Волині 

на початку ХХ ст. 

12 2 2 8 

Всього за змістовим мод.1 36 6 6 24 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА У 

МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

Тема 4. Особливості 

стилів у 

західноукраїнській 

журналістиці у 

міжвоєнний період 

12 2 2 8 

Тема 5. Літературна та 

наукова журналістика 

12 2 2 8 

Всього за змістовим 

мод.2 

24 4 4 16 

Усього годин 60 10 10 40 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Становлення та розвиток української 

журналістики у Галичині у другій 

половині ХІХ на початку ХХ ст. 

2 

2. Українська журналістика під час 

Першої світової війни. Зародження 

військової журналістики 

2 

3. Розвиток журналістики на Волині на 

початку ХХ ст. 

2 

4.  Особливості стилів у 

західноукраїнській журналістиці у 

міжвоєнний період 

2 

5.  Літературна та наукова журналістика 2 

 Разом 10 

 

    6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год. занять. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

 годин 

1. Особливості розвитку преси у Галичині й на Буковині. 

Літературно-політичний часопис «Слово», виникнення, 

суспільно-національне обличчя. 

8 

2. Закриття українських незалежних пресових органів у Галичині 

російською владою після окупації регіону. 

8 

3. Релігійні пресові видання: особливості журналістського 

стилю. Монархічна преса. 

8 

4. Відродження пресових видань у Галичині й на Волині 

після інкорпорацією регіону ІІ Річчю Посполитою 

8 

 5. Роль Д. Донцова у розвитку української публіцистики 

міжвоєнного періоду 

8 

 Разом 40 
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7. Методи навчання 

 

Під час лекційного курсу застосовується пояснювально-ілюстративний 

(бесіда, пояснення, демонстрація, ілюстрація) метод навчання, для 

проблемного викладу матеріалу застосовується частково-пошуковий та 

дослідницький метод. 

Для підвищення інтересу аудиторії під час лекцій використовуються 

різноманітні прийоми: 

аудіовізуальні презентації (слайди, відеофільми тощо); 

запитання-відповіді. 

На практичних заняттях використовуються словесні, наочні та 

практичні методи навчання: 

- методи оволодіння новими знаннями, метод роботи з 

першоджерелами зокрема копіями пресових видань Галичини й Волині, що 

дасть змогу проаналізувати тогочасні журналістські стилі: 

- репродуктивний; 

- проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

- методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, 

самостійної роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу 

роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, 

перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;  

- методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

стимулювання й мотивація учіння, контролю, самоконтролю, 

взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні. 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів із навчальної дисципліни 

проводиться в усній, письмовій і тестовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем включають тестові питання 3 рівнів складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Методи оцінювання: поточний контроль, оцінка за самостійну роботу, 

тематичні контрольні роботи, тестування, підсумковий контроль. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

40 

 

100 Т 1. Т.2 Т.3 Т. 4. Т. 5 

12 12 12 12 12 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної              

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для  екзамену  

90–100 відмінно 

 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно 

з можливістю повторного складання 
 

0-34 

незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням  

 дисципліни 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Історія української 

журналістики» включає: 

 

1. Конспект лекцій і методичних вказівок на електронних носіях. 

2. Мультимедійні презентації та слайди. 

 

11. Рекомендована література 

 

11.1. Базова 

 

1. Животко А. П. Історія української преси. К. : Наша культура і наука,  

1999. 368 с.. 

2. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіадослідження / І. Л. 

Михайлин. Х. : Прапор, 2008. 512 с. 

3. 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.  

4. Михайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття : Підручник 

К. : Центр навчальної літератури, 2003. 720 с. 

5. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.. у 

всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, 

особливості функціонування) Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 

514 с. 
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6. Овсієнко Л.М. Історія журналістики : навчальний посібник. Переяслав-

Хмельницький : «Видавництво К С В», 2015. 214 с. 

 

11.2. Допоміжна література 

 

7. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917–1991): Навч. 

посіб.  К. : МАУП, 2007. 174 с. 

-метод. пособие.  Киев, 1999. 157 с. 

8 Овсієнко Л.М. Історія журналістики : [навчальний посібник] / Овсієнко 

Л.М. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво К С В», 2015. – 214 с. 

9. Історія української преси : хрестоматія / упоряд., автор іст.-біогр. нарису та 

приміт. О. Мукомела. К. : Наша культура і наука, 2001. 352 с.  

10. Крупський І. Національно-патріотична журналістика України. (Друга 

половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) Л. : Світ, 1995. 184 с 

11 Періодика Західної України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : матеріали до 

бібліографії / [за ред. М. Романюка]. – Л. : Світ, 1999. – Т. 2. – 360 с. 

12. Срібняк І. Історія журналістики (XVII−ХХ ст.) : підручник [для студентів 

вищих навчальних закладів] К. : ВПЦ НаУКМА, Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2013. 304 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2.Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка URL: http://journ.knu.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система ( м.Рівне, вул. Київська,44). 

URL:  http://www.cbc.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому 

репозиторії). 

5. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568. 
 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://journ.knu.ua/
http://www.cbc.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka

