
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ – частина 1 

Тип:                                                          Дисципліна професійної підготовки 

ПП-Ф 

Код:                                                          К 10  

Семестр:                                                  3 

Загальна кількість кредитів/годин:  4 кредитів/120 годин 

Форма контролю:                                  залік 

Викладач:                                                к. філол. н., доцент Супрун В.М. 

Необхідні обов’язкові попередні та  

супутні навчальні дисципліни: «Історія України», «Основи теорії 

журналістики» «Історія української 

літератури», «Історія світової 

публіцистики». 

Місце у структурно-логічній схемі:   К 10 Історія української журналістики 

викладається на другому році навчання  

Форма навчання:              лекції, практичні заняття, самостійна                                          

робота  

Критерії оцінювання:                           поточний контроль – 60 балів, підсумковий 

контроль (залікова контрольна) – 30 

балів, науково-дослідна робота – 10 

балів 

Мова викладання:                                 українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Зародження української журналістики. Харківська журналістика 1810–1820-х 

років. Українська альманахова журналістика 1830-1840-х років. Українська 

журналістика в Росії в добу „Великих реформ”. Москвофільська журналістика. 

Народовська журналістика. Радикальна журналістика. Еміграційна 

журналістика. Розвиток регіональної журналістики.  

Тип Дисципліна професійної підготовки ПП-Ф 

Код  К 10 

Семестр 3; 4;  

Загальна кількість 

кредитів/годин 

8 кредитів/ 240 год. 

Форма контролю Залік,іспит 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

ПРН-З-1   ПРН-К-5  ПРН-У-3   ПРН-К-3 

 

 

 

 



 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Засвоїти основні ідеї та методи соціальнокомунікаційних наук (ПРН-3-

1).  

Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 

що організована й проведена самостійно або  колегами (ПРН-К-3). 

Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в 

професійній діяльності (ПРН-К-5). 

Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології (ПРН-У-3). 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ – частина 2 

 

Тип: Дисципліна професійної підготовки ПП-Ф 

Код:                                                           К 10 

Семестр:                                                   4 

Загальна кількість 

кредитів/годин:   

4 кредитів/120 годин 

 

Форма контролю:                                   іспит 

Викладач:                                                 ст.викладач Глушко А.В. 

Необхідні обов’язкові 

попередні та  

супутні навчальні 

дисципліни:   

«Вступ до спеціальності», «Основи теорії 

журналістики», «Історія України», «Історія 

української літератури», «Журналістські 

жанри».  

Місце у структурно-

логічній схемі:    

ОК 10 Історія української журналістики 

викладається на другому році навчання  

Форма навчання:                              лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Критерії оцінювання:                            поточний контроль – 40 балів, творча робота 

(проект) – 20 балів, іспит – 40 балів 

Мова викладання:                                  українська 

                                                        

   

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Суспільно-політична та культурна ситуація на українських землях на 

межі ХІХ-ХХ ст. Поява перших україномовних видань. Східно- та 

західноукраїнська преса перед Першою світовою війною. Українська 

журналістика у роки Першої світової війни. Українська преса в роки 

Російської революції 1917-1918 рр. «Медовий рік» в історії української преси. 

Зародження партійно-радянської преси. Преса на західноукраїнських землях 



по Першій світовій війні. Преса української діаспори у міжвоєнний період. 

Українська журналістика напередодні та під час Другої світової війни. 

Українська преса в еміграції. «Хрущовська відлига» та її вплив на стан 

української журналістики. Українська журналістика часів «застою». 

Українська журналістика періоду «перебудови».  Українська преса 

напередодні та після здобуття незалежності. Сучасний стан української 

журналістики. Журналістикознавчі дослідження. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 

Засвоїти основні ідеї та методи соціальнокомунікаційних наук (ПРН-3-

1).  

Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 

що організована й проведена самостійно або  колегами (ПРН-К-3). 

Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в 

професійній діяльності (ПРН-К-5). 

Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології (ПРН-У-3). 

 


