
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 13 
2. Назва: Теорія і практика журналістської діяльності 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Галич О.А., д.ф.н., професор 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та опрацювання інформації з різних джерел; 
усно й писемно спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя; 
готовим до міжособистісної взаємодії, працювати як самостійно, так і в команді;  діяти соціально 
відповідально та свідомо; розуміти світоглядні, правові, соціальні, психологічні, економічні, 

культурно-історичні, духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки 
чому відповідально й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи позитивному 
розв’язанню нагальних проблем; усвідомлювати потребу навчання, розвитку творчого мислення, 
постійного духовного й інтелектуального самовдосконалення впродовж життя. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи 
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 

основи журналістики, історія української журналістики, теорія літератури. 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:  
 Літературна праця журналіста як вид творчої діяльності. Складники майстерності журналіста. 
Цікаве в журналістиці. Шляхи відображення об’єктивної реальності в журналістиці. Народження 
задуму, розробка концепції журналістського твору.  Природа факту в журналістиці.  Техніка збору 
інформації в роботі журналіста.  Композиція, конфлікт, сюжет журналістського твору. Робота 
над написанням журналістського твору. Аргументація думки в журналістиці.  Роль полеміки в 
журналістській діяльності. Жанри в журналістиці. Інформаційні та аналітичні методи в 
журналістиці. Відображення дійсності в художньо-публіцистичних жанрах. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. 2-ге вид., перероб. і 
допов. Львів: ПАІС, 2004. 268 с. 
2. Карпенко В. О. Журналістська творчість: теоретико-методичні та практичні засади: Підручник. 
К. : Університет “Україна”, 2012. 164 с. 
3. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. К.: ЦУЛ, 2011. 496 с. 
4. Москаленко А.З. Вступ до журналістики: Підручник. 2-е вид., доп. і переробл. К. : Київ. ун-т, 1998. 
323 c.  
5. Москаленко А. Теорія журналістики: Навчальний посібник. К.: Ексаб, 2002. 334 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:28 год. лекцій, 34 год. 
практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: екзамен в кінці 4  семестру. 
Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над 
індивідуальним завданням 

16. Мова викладання: українська 
Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 13 

2. Title: The theory and practice of journalistic activity 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І the first (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 
7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Halych O.A., Doctor of 

Philology, professor 
9. Resultsofstudies: after studying the discipline, the student should be able to:  

to abstract thinking, analysis and synthesis, finding and processing information from various sources; 
communicate verbally and in writing with Ukrainian as a state language in all spheres of public life; ready 
for interpersonal interaction, to work both independently and in a team; to act socially responsible and 
consciously; understand worldviews, legal, social, psychological, economic, cultural, historical, spiritual and 
moral issues beyond the scope of professional specialization, thereby acting responsibly and effectively in 
different social contexts, contributing to the positive resolution of pressing problems; be aware of the need for 
learning, the development of creative thinking, constant spiritual and intellectual self-improvement 
throughout life. 
10. Forms of organizing classes: basics of journalism, history of Ukrainian journalism, theory of literature.  

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:   
12.Course contents: Literary work of a journalist as a type of creative activity. Components of journalist 
skill. Interesting in journalism. Ways to Display Objective Reality in Journalism. Birth of a concept, 
development of the concept of a journalistic work. The nature of fact in journalism. The technique of 
gathering information in the work of a journalist. Composition, conflict, story of a journalistic work. Work on 
writing a journalistic work. Argumentation of thought in journalism. The role of controversy in journalism. 
Genres in Journalism. Information and analytical methods in journalism. Reflection of reality in art and 
journalistic genres. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Zdorovega V.Y. Theory and methodology of journalistic creativity: A textbook. 2nd ed., Remaking. and add. 
Lviv: PAIS, 2004. 268 p. 
2. Karpenko V.A. Journalistic creativity: theoretical, methodological and practical principles: Textbook. K.: 
University of Ukraine, 2012. 164 p. 
3. Mikhailin IL Fundamentals of Journalism: A Textbook. The 5 species. recycling. and extra. K .: TsUL, 
2011. 496 p. 
4. Moskalenko А. Introduction to Journalism: A Textbook. Type 2, Ext. and recycling. K.: Kiev. Univ., 1998. 
323 c. 
5. Moskalenko A. Journalism Theory: A Textbook. K .: Exab, 2002. 334 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 44 hours lectures, 40 hours Practical 
classes, 156 hours independent work. Total - 240 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 
games, use of mul using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: thе ofexamination the 4nd semester. 
Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups over individual 
tasks. 
16. Languageofteaching: Ukrainian 
 

Head of the Department of Public  

Administration, Documentation and  

Information Activity 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


