
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 3.2 

2. Назва: Інформаційна журналістика; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., доцент кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 

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

-спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- спілкуватися з         представниками інших професійних  груп  різного    рівня    (з    експертами    з     

інших галузей знань/видів діяльності); 

- забезпечувати дотримання  нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки. 

- впроваджувати інноваційні технології; 

- уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого 

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

заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 

 Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Вступ до спеціальності. 

12. Зміст курсу:  
Інформаційна журналістика як особливий вид професійної діяльності фахівця з публічного управління та 

адміністрування. Інформаційна діяльність в державному управлінні. Процес та результати інформаційної 

діяльності в публічному управлінні. Принципи інформаційної діяльності в публічному управлінні. 

Загальнонаукові методи та їх застосування в інформаційній діяльності публічного управління. Факт як 

основа інформаційного повідомлення 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:  
1. Бакуменко В. Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : навч. посіб. / В. Д. 

Бакуменко, С. О. Кравченко.  К. : ВПЦ АМУ, 2011. 116 с 

2. Михайлин І. Основи журналістики: Підручник.  К. : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.  

3. Москаленко А. Вступ до журналістики: Підручник.  К. : Школяр, 1997. 300 с.  

4. Назаренко Г. І. Інформаційні жанри журналістики: Навчальний посібник. Частина 1. К.: НАУ, 2010. 

32 с. 

5. Шкляр В. Теорія і практика журналістської творчості : Конспект лекцій . К. : Либідь, 1999.  180 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28  год. Практичних занять, 109 год. самостійної роботи. Разом – 165 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 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): розробка мультимедійних презентацій, робота в групах над індивідуальним 

завданням. 
16. Мова викладання: українська. 

 

В.о завідувача кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

д.н. держ.упр., професор                                                                                 Л. Х. Тихончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: BB 3.2 

2. Title: Information journalism 

3. Type: selective; 

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

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

6. Semester, when the discipline is studied 2. 

7. Number of established ECTS credits: 5.5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk GF, Ph.D., Associate 

Professor of Public Administration, Documentation and Information Activity 

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

-communicate the state language both orally and in writing; 

- communicate with representatives of other professional groups of different levels (with experts from other 

fields of knowledge / activities); 

- to ensure compliance with legal and ethical standards of conduct. 

- to introduce innovative technologies; 

- be able to establish communication between citizens and public authorities and local governments; 

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

11.  Disciplines that precede the study of this discipline: Disciplines studied in conjunction with the 

specified discipline (if necessary): theory of literature. 

12. Course contents: (list of topics) 

Information journalism as a special type of professional activity of a specialist in public administration and 

administration. Information activities in public administration. The process and results of information 

activities in public administration. Principles of information activity in public administration. General 

scientific methods and their application in the information activities of public administration. Fact as the 

basis of an information message Note as the main information genre. Interviews as a "personalized" 

information genre of journalism. Reporting as an operational form of visual representation of the event. 

Report as a specific information genre of journalism. The latest information genres. 

13. Recommended educational publications: (specify up to 5 sources) 

1. Bakumenko VD Methodology of system research in public administration: textbook. way. / VD 

Bakumenko, SO Kravchenko. К.: ВПЦ АМУ, 2011. 116 с 

2. Mikhailin I. Fundamentals of journalism: Textbook. К.: Центр учбової літератури, 2011. 496 с. 

3. Moskalenko A. Introduction to journalism: Textbook. К.: Школяр, 1997. 300 с. 

4. Nazarenko GI Information genres of journalism: Textbook. Part 1. K .: NAU, 2010. 32 p. 

5. Shklyar V. Theory and practice of journalistic creativity: Lecture notes. К.: Либідь, 1999. 180 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 years old lectures, 28 hours Practical classes, 109 hours independent work. Total - 165 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business and 

role games, use of multimedia means. 

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

Final control: credit at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points): development of multimedia presentations, work in groups on an individual task 

         16. Language of instruction: Ukrainian 

 

Acting Head of the Department of Public Administration, 

document science and information activities 

d.n. State Administration, Professor                                                           L.H Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


