
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП 14 

2. Назва: Інформаційна журналістика 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Прокопець В.Е., 

старший викладач кафедри українознавства 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

володіти методологією сучасної журналістики й застосовувати ці знання на практиці; 

використовувати теоретичні відомості з інформаційної журналістики у фаховій діяльності; 

визначати інформаційні жанри конкретних творів; виконувати комплексний їх аналіз; мати 

навички написання творів різних інформаційних жанрів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи    

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 

шкільний курс української літератури, зарубіжної літератури. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Українська мова в засобах масової комунікації», «Історія та культура України». 

12. Зміст курсу:(перелік тем) 
Журналістика як інформаційний простір. Факт як основа інформаційного повідомлення. 

Призначення та види заголовків. Замітка як основний інформаційний жанр. Інтерв'ю як 

«персоналізований» інформаційний жанр журналістики. Репортаж як оперативна форма 

наочного зображення події. Звіт як специфічний інформаційний жанр журналістики. Новітні 

інформаційні жанри. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Вайшенберг З. Новинна журналістика: нач.посб. /за заг. ред. В. Ф.Іванова. ,К.: Академія 

Української преси, 2011. 262 с. 

2. Кравчук О. А. Інформаційна сфера як духовне явище: навч. посіб. Київ: Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 1999. 63 с. 

3. Романюк О. М. Заручники інформації: посібник з безпеки для укр. журналістів. Київ: Такі 

справи, 2007. 168 с.   

4. Приступенко Т. О. Свобода слова і преса в Українів: конспект лекції. Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2013. 43 с  

5. Ліберальний дискурс мас-медіа: навчальний посібник / за заг. ред. В.Ф. Іванова. К.: Академія 

Української Преси, 2011. 168 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 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: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): усний та письмовий контроль, виконання практичних завдань, 

робота над індивідуальним завданням. 

16. Мова викладання: українська 

 
Завідувач кафедри українознавства 

к.ф.н., доцент Л.Д. Малевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: FP 14 

2. Title: Information Journalism 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1; 

6. Semester when studying discipline 1. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Prokopets V.E., senior 

lecturer at the Department of Ukrainian Studies. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

to use the methodology of modern journalism and to apply this knowledge in practice; use theoretical 

base of information journalism in the professional activity; determine the genres of specific information 

works; do their analisys; have skills in writing works of different information genres. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: school course of Ukrainian literature, 

foreign literature. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

"Ukrainian language in the media", "History and culture of Ukraine". 

12. Course contents: (list of topics) 

Journalism as an informational space. Fact as the basis of an informational message. Appointment and 

types of titles. Note as the main informational genre. Interview as a "personalized" informational genre of 

journalism. Reporting as an operational form of a visual image of an event. Report as a specific 

informational genre of journalism. Latest information genres. 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Weischenberg Siegfried. News journalism: tutorial / under edition Ivanov V.F., Kyiv: Academy of the 

Ukrainian Press, 2011. - 262 p. 

2. Kravchuk O.A. Information sphere as a spiritual phenomenon:  tutorial, Kyiv: Institute of International 

Relations of Taras Shevchenko National University, 1999. - 63 p. 

3. Romaniuk O.M. Information hostages: security guide for Ukrainian journalists. Kyiv:  "Taki spravy", 

2007. - 168 p. 

4. Prystupenko T.O. Freedom of speech and press in Ukraine: lecture notes. Kyiv: Publishing Centre 

"Kyiv University", 2013. - 43 p. 

5. Liberal discourse of the mass media: tutorial / under edition Ivanov V.F., Kyiv: Academy of the 

Ukrainian Press, 2011. 168 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours lectures, 14 hours Practical classes 60 years. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role games, use of multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): oral and written control, practical tasks, individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

 
Head of the Department of  

Ukrainian Studies, PhD, Associate Professor:                 L.D. Malevych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


