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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: сформувати в здобувачів вищої освіти систему поглиблених знань 

про історію, сучасний стан і перспективи висвітлення основних проблем 

життєдіяльності суспільства загалом і конкретної особи зокрема; забезпечити 
єдність теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти, 

оволодіння ними навичками проблемно-тематичного аналізу ЗМІ з метою 
подальшої розробки відповідних тем у власних публікаціях. Сприяти 

осмисленню здобувачами вищої освіти сучасного стану висвітлення основних 
проблем життя і діяльності громадянського суспільства; забезпечити чітке 

розуміння здобувачами вищої освіти впливу історичних, суспільно-політичних, 
комунікаційних, науково-теоретичних та ін. чинників на способи і тенденції 

висвітлення тієї чи іншої соціально значимої проблематики; дати уявлення 
здобувачам вищої освіти про питомі частки представлення тієї чи іншої 

проблематики в структурі сучасного інформаційного простору України; 
висвітлити основні принципи формування окремих спеціалізацій у ЗМІ.  

Завдання: підготовка майбутнього журналіста, працівника ЗМІ в умовах 
сучасного інформаційного простору, залучення здобувачів вищої освіти до 
творчої роботи і сприяння засвоєнню ними методики професійної оцінки 

діяльності ЗМІ з точки зору завдань, що стоять перед засобами масової 
комунікації. 

Предмет: вивченням освітньої компоненти є проблематика ЗМІ. 
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

 
загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав  і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
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СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на 

всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 
СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 

аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, 
враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 
у термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 

що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 
знань. 

ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 
суспільства, представників громадянського суспільства. 

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 

якісного і затребуваного медійного продукту.  
ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 
ефективної професійної діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики». 

 

  



6 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 
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Розділ 1. Теоретичні та прикладні аспекти проблематики ЗМІ 

1.1. Проблематика ЗМІ як елемент 

змісту журналістського матеріалу 
10 2 2 

   
6 

1.2. ЗМІ про політичну проблематику 12 2 2    8 

1.3. Висвітлення проблем економіки в 
ЗМІ 

12 2  
   

10 

1.4. Міжнародна проблематика ЗМІ 12 2 2    8 

1.5. Проблеми правового виховання в 
сучасних  ЗМІ 

12 2 2 
   

8 

1.6. Спортивна проблематика 10 2 2    6 

1.7. Розважальна журналістика 10 2 2    6 

1.8. 
Висвітлення в  ЗМІ проблем мови 
та літератури 

12 2 2 
   

8 

 Разом за 1 розділ 90 16 14    60 

 Разом за 3 семестр 90 16 14    60 

 Всього 90 16 14    60 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 ПРОБЛЕМАТИ ЗМІ 
 

ТЕМА 1.1. ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗМІСТУ 
ЖУРНАЛІСТСЬКОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу, що 

певною мірою визначає творчий процес. Предмет і завдання курсу. Структура 
курсу. Загальна характеристика проблемно-тематичних напрямків електронних 

та друкованих видань, телевізійної та радіо журналістської продукції в Україні 
та за кордоном. Проблема з точки зору рівня соціальної реальності, 

протяжності у часі, націленості публікацій. Лексико-синтаксичні та стилістико-
прагматичні характеристики журналістських матеріалів. Три аспекти аналізу 
проблематики масмедіа: змістовий, функціональний і соціально-оціночний. 
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Зразки побіжного та глибокого аналізу журналістських матеріалів про 
проблеми суспільства.  

 
ТЕМА 1.2. ЗМІ ПРО ПОЛІТИЧНУ ПРОБЛЕМАТИКУ 

 

Політична журналістика. ЗМІ як один з найважливіший чинників розвитку 
політичної системи. Динаміка розвитку ролі ЗМІ в політичних процесах. 

Принципи об'єктивності, гласності, демократизму ЗМК. Свобода слова. Роль та 
місце ЗМІ у відносинах між громадянським суспільством та правовою 

державою. Політична комунікація та політична журналістика. Співвідношення 
між журналістськими та політичними полями. Основні електронні та друковані 

видання, телевізійна та радіо журналістська продукція про проблеми політики. 
Лексико-синтаксичні та стилістико-прагматичні характеристики 

журналістських матеріалів про проблеми політики. 
Політична журналістика в новітній історії України. Прагматика 

висвітлення політичних проблем в масмедіа. Преса й електорат: специфіка 
взаємовідносин. Політична кампанія у пресі. Постановка політичної проблеми 

та окреслення шляхів її розв’язання у ЗМІ. Фактори ефективності впливу 
журналістського тексту. Сучасна українська політична портретистка. Політична 
журналістика в інформаційному суспільстві. Відомі журналісти, що 

висвітлюють проблеми політики. Основні електронні та друковані видання, 
телевізійна та радіо журналістська продукція про проблеми. Лексико-

синтаксичні та стилістико-прагматичні характеристики журналістських 
матеріалів про проблеми. Стисла характеристика результатів досліджень 

журналістикознавців прагматики аналізу проблем політики. 
 

ТЕМА 1.3. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ В ЗМІ 
 

Історія та тенденції розвитку економічної преси. Суспільні функції 
журналістики, що висвітлює проблеми економіки. Українська спеціалізована 

преса, що повідомляє про проблеми економіки. Висвітлення проблем економіки 
в загальнонаціональних ЗМІ. Журналістські матеріали про фінанси та 

підприємництво, інвестування та сільське господарство. Проблеми нерухомості 
та пільгового оподаткування у висвітленні журналістами. Відомі журналісти, 
що висвітлюють проблеми економіки. Стисла характеристика результатів 

досліджень журналістикознавців щодо висвітлення в масмедіа проблем 
економіки. Методи і прийоми висвітлення проблем економіки. Журналістські 

джерела інформації про проблеми економіки. Створення журналістського 
продукту про проблеми економіки для різних видів масмедіа. Лексико-

синтаксичні та стилістико-прагматичні характеристики журналістських 
матеріалів про проблеми економіки.  
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ТЕМА 1.4. МІЖНАРОДНА ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ 
 

Комплексне вивчення і проведення порівняльного аналізу вітчизняних і 
західних моделей подачі новин, формування сучасного українського стилю 

висвітлення міжнародних подій. Тенденції розвитку міжнародної журналістики 
в умовах глобалізації, стан і проблеми політичної культури українського 
суспільства і масмедіа, а також роль засобів масової інформації у формуванні 

зовнішньополітичних орієнтацій трансформаційних суспільств. Порівняльний 
аналіз європейських моделей виробництва новин на прикладі британського 

досвіду масмедіа. Висвітлення подій міжнародного тероризму на телебаченні у 
режимі реального часу. Маніпулятивні впливи зарубіжних ЗМІ на український 

інформаційний та політичний простір. 
 

ТЕМА 1.5. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ ЗМІ 
 

Поняття права. Джерела права. Українське законодавство та міжнародні 
договори. Право ЗМІ. Інститут права ЗМІ в Україні. Поняття оціночних 

суджень. Звільнення від відповідальності за висловлювання оціночних суджень. 
Звільнення від відповідальності за поширення суспільно значимої інформації.  
Особливості правового захисту репутації певних категорій осіб: політики, 

судді, державні службовці.  Захист приватного життя.  
 

ТЕМА 1.6. СПОРТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА 
 

Особливості висвітлення спорту в суспільно-політичних і спортивних 
виданнях. Випадки неправильного суддівства. Допінг. Травматизм. 

Матеріально-технічне й кадрове забезпечення підготовки спортсменів. 
Морально-етичні проблеми. Система й стратегія у висвітленні спорту, 

тематична спрямованість, жанрова палітра. Аналіз журналістських матеріалів 
спортивної проблематики. 

 

ТЕМА 1.7. РОЗВАЖАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА 
 

Розважальна функція преси. Розважальна функція електронних ЗМІ. 
Розважальні програми на українському телебаченні. Роль медійного 

«інфотейнменту» в політичній соціалізації молоді. Розважальна орієнтація 
українського ТБ. Гедонізм у сучасних масмедіа. Аналіз журналістських 

матеріалів розважальної проблематики.  
 

ТЕМА 1.8. ВИСВІТЛЕННЯ В ЗМІ ПРОБЛЕМ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Висвітлення в масмедіа мовної проблематика, двомовності. Проблема 
надмірної кількості лексичних запозичень у журналістських матеріалах. 

Вживання суржику і сленгу у телевізійних та радіопрограмах. Висвітлення в 
ЗМІ питань літератури та літературної критики. Обізнаність з історією і 
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сучасним станом літератури як підгрунтя для високоінтелектуального 
журналіста. Розуміння тенденцій сучасного світу, обізнаність із запитами та 

потребами сучасної аудиторії ЗМІ. Проблема вміння журналіста зіставляти 
мистецькі твори з вимогами життя. Володіння журналістами образним стилем. 

Організація планомірного огляду літературного процесу в журналістиці. 
Літературна критика на сторінках спеціалізованих та загальнополітичних 
якісних видань. Відомі журналісти, що висвітлюють проблеми мови та 

літератури. Основні електронні та друковані видання, телевізійна та радіо 
журналістська продукція про мову і літературу.  

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу 

План 
1. Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу, що певною 

мірою визначає творчий процес.  
2. Предмет, мета і завдання курсу.  

3. Знання і вміння здобувачів освіти, набуття яких передбачаються завдяки 
курсу. Основний категоріальний апарат курсу  

4. Структура курсу.  

5. Загальна характеристика проблемно-тематичних напрямків періодичного 
видання, програми.  

6. Проблема з точки зору рівня соціальної реальності, протяжності у часі, 
націленості публікацій.  

7. Чотири аспекти аналізу проблематики: формальний, змістовий, 
функціональний і соціально-оціночний.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2,7, 8, 10, 14, 19. 

 

Тема 1.2. ЗМІ про політичну проблематику 

План 
1. Політична журналістика.  

2. ЗМІ як чинник демократизації суспільно-політичного життя: українські 
реалії.  

3. Свобода слова. 

4. Роль та місце ЗМІ у відносинах між громадянським суспільством та 
правовою державою.  

5. Політична комунікація та політична журналістика.  
6. Співвідношення між журналістськими та політичними полями.  

7. 2. Преса і електорат: специфіка взаємовідносин.  
8. Політична кампанія у пресі.  

9. Постановка політичної проблеми та окреслення шляхів її розв’язання у ЗМІ.  
10. Фактори ефективності впливу журналістського тексту.  

11. Сучасна українська політична портретистка.  
12. Політична журналістика в інформаційному суспільстві  
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13. Аналіз журналістських матеріалів політичної проблематики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 12, 17, 21. 
 

Тема 1.3. Висвітлення проблем економіки в ЗМІ 
План 

1. Економічна преса: поняття, спеціалізація, особливості.  

2. Суспільні функції економічної журналістики.  
3. Українська спеціалізована економічна преса.  

4. Економічна проблематика на сторінках загальнонаціональних ЗМІ.  
5. Питання економіки на сторінках районних газет. 5  

6. Основні напрямки економічної політики України на шпальтах суспільно-
політичних видань. 

7. Сукупність джерел інформації економічного аналізу  
8. Історія та тенденції розвитку економічної преси.  

9. Суспільні функції економічної журналістики.  
10. Українська спеціалізована економічна преса.  

11. Економічна проблематика на сторінках загальнонаціональних ЗМІ.  
12.  Основні напрямки економічної політики України на шпальтах суспільно-

політичних видань.  

13. Фінанси. Підприємництво. Інвестування.  
14. Сільське господарство.  

15. Нерухомість.  
16.  Методи і прийоми висвітлення економічних тем.  

17.  Аналіз журналістських матеріалів економічної проблематики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:1-5. 

Тема 1.4. Міжнародна проблематика ЗМІ 
План 

1. Комплексне вивчення і проведення порівняльного аналізу вітчизняних і 
західних моделей подачі новин,  

2. Формування сучасного українського стилю висвітлення міжнародних подій.  
3. Тенденції розвитку міжнародної журналістики в умовах глобалізації, стан і 

проблеми політичної культури українського суспільства і масмедіа,  
4. Роль засобів масової інформації у формуванні зовнішньополітичних 

орієнтацій трансформаційних суспільств.  

5. Висвітлення подій міжнародного тероризму на телебаченні у режимі 
реального часу. 

6. Маніпулятивні впливи зарубіжних ЗМІ на український інформаційний та 
політичний простір.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-10. 
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Тема 1.5. Проблеми правового виховання в сучасних ЗМІ 
План 

1. Поняття права. Джерела права.  
2. Українське законодавство та міжнародні договори.  

3. Право ЗМІ. Інститут права ЗМІ в Україні.  
4. Поняття оціночних суджень.  
5. Звільнення від відповідальності за висловлювання оціночних суджень.  

6. Звільнення від відповідальності за поширення суспільно значимої 
інформації.  

7. Особливості правового захисту репутації певних категорій осіб: політики, 
судді, державні службовці.  

8. Захист приватного життя.   
9. Поняття публічної особи.  

10. Співвідношення особистого і приватного.  
11. Потенційні позови до журналістів. 

12. Проблематика авторського права в роботі журналістів.  
13. Кримінальний процес. Презумпція невинності.  

14. Особливості висвітлення судових процесів та діяльності суддів.  
15. Співвідношення права на свободу слова та права на неупереджений суд.  
16. Цивільний процес. Порядок розгляду справ за участю журналістів.  

17. Аналіз журналістських матеріалів з проблем правового виховання.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 20.  
 

Тема 1.6. Спортивна проблематика 
План 

1. Роль ЗМІ у розвитку Олімпійського спорту.  
2. Особливості висвітлення спорту в суспільно-політичних і 

спортивних виданнях.  
3. Випадки неправильного суддівства. Допінг. Травматизм.  

4. Матеріально-технічне й кадрове забезпечення підготовки 
спортсменів.  

5. Морально-етичні проблеми.  
6. Система й стратегія у висвітленні спорту, тематична 

спрямованість, жанрова палітра.  

7. Аналіз журналістських матеріалів спортивної проблематики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  15, 16, 20. 
 

Тема 1.7. Розважальна журналістика 
План 

1. Розважальна функція преси.  
2. Розважальна функція електронних ЗМІ.  

3. Розважальні програми на українському телебаченні.  
4. Роль медійного «інфотейнменту» в політичній соціалізації молоді.  
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5. Розважальна орієнтація українського ТБ.  
6. Гедонізм у сучасних масмедіа.  

7. Аналіз журналістських матеріалів розважальної проблематики.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 19. 
 

Тема 1.8. Висвітлення в ЗМІ проблем мови та літератури 

План 
1. Висвітлення в масмедіа мовної проблематика, двомовності.  

2. Проблема надмірної кількості лексичних запозичень у журналістських 
матеріалах.  

3. Вживання суржику і сленгу у телевізійних та радіопрограмах. 
4. Проблема вміння журналіста зіставляти мистецькі твори з вимогами життя. 

Володіння журналістами образним стилем.  
5. Організація планомірного огляду літературного процесу в журналістиці.  

6. Основні електронні та друковані видання, телевізійна та радіо журналістська 
продукція про мову і літературу.  

7. Стисла характеристика результатів досліджень проблематики мови і 
літератури журналістикознавцями. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5-10. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.1. Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу 

Мета: ознайомитися та закріпити на практиці основну методику 
визначення якісного тексту. 

Заняття  
Концептуальні засади курсу  

Завдання 
1. Сформуйте свій список якостей та звичок, які допоможуть журналісту та 

піарнику в майбутній професійній діяльності. 

2. Проаналізуйте будь-яку проблему, що висвітлюється в ЗМІ, з точки зору 
рівня соціальної реальності, протяжності у часі, націленості публікацій.  

3. Назвіть чотири аспекти аналізу проблематики: формальний, змістовий, 
функціональний і соціально-оціночний та характеризуйте кожний. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 10, 14, 19. 

 

Тема 1.2. ЗМІ про політичну проблематику 

Мета: закріпити знання про діяльність представників засобів масової 
інформації в Україні. 

Заняття  
Діяльність ЗМІ України на політичну тематику 

Завдання 
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Проаналізувати специфіку подачі інформації одного політичного ток-шоу 
1. Переглянути будь-яке політичне ток-шоу на телеканалі або в інтернеті.  

2. Підготувати звіт у вигляді презентації (зробити нарізку ефіру для 
візуального знайомства з програмою).  

3. Вказати назву ток-шоу, періодичність, час виходу в ефір, платформу.   
4. Проаналізувати особливості мовлення: 

- вказати ведучих; 

- хронометраж; 
- тему, а також аргументувати, чому це саме політичне ток-шоу, які є 

ознаки?; 
- особливості мови, стилістики, формулювань, використання неформальних 

формулювань; 
- оформлення ток-шоу - графіка, титри; 

- помилки, проблеми, недоліки; 
- переваги для аудиторії; 

- наявність експертів; 
- висновки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 9, 12, 17, 21. 

 

Тема 1.4. Міжнародна проблематика ЗМІ 
Мета: ознайомлення здобувачів освіти із теоретичними і практичними 

основами міжнародної проблематики в засобах масової інформації.  
Заняття 

Міжнародна проблематика ЗМІ 
Завдання 

1. Написання матеріалів на міжнародну тематику. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4-8. 
 

Тема 1.5. Проблеми правового виховання в сучасних ЗМІ 
Мета: навчитися ефективно користуватися правовими аспектами. 

Заняття 
Поняття права. Джерела права. Українське законодавство 

Завдання 

1. Розтлумачте поняття «оціночні судження в ЗМІ».  
2. Наведіть приклади, коли журналіст звільнюється від відповідальності за 

висловлювання оціночних суджень в своїх матеріалах.  
3. Наведіть випадки, коли журналіст звільнюється від відповідальності за 

поширення суспільно значимої інформації в масмедіа. 
4. Поясніть особливості правового захисту репутації певних категорій осіб: 

політиків, суддів, державних службовців.  
5. Розтлумачте, чому журналіст повинний присвячувати свої публікації 

проблемі захисту приватного життя і поняття публічної особи.  
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6. Поясніть, що таке «потенційні позови до журналістів». Наведіть один 
приклад 

7. Розтлумачте проблематику авторського права в роботі журналістів.  
8. Перелічіть особливості висвітлення в ЗМІ судових процесів та діяльності 

суддів. Наведіть приклад журналістського матеріалу, у якому йдеться про 
співвідношення права на свободу слова та права на неупереджений суд.  

9. Поясніть порядок розгляду справ за участю журналістів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 21.  

 
Тема 1.6. Спортивна проблематика 

Мета: навчитися специфіці роботи спортивного журналіста.  
Заняття 

Особливості висвітлення спорту в суспільно-політичних і спортивних виданнях 
Завдання 

1. Підготувати доповідь на одну із запропонованих тем: 
- Роль ЗМІ у розвитку Олімпійського спорту.  

- Особливості висвітлення спорту в суспільно-політичних і спортивних 
виданнях. Компетентність спортивних журналістів: професійна і предметна.  

- Актуальні проблеми сучасного спорту: фізкультура і спорт; спорт масовий і 

професійний; пошук і підготовка молодих кадрів для різних видів спорту, 
тренерів і суддів, менеджерів спортивних організацій.  

2. Підібрати матеріали, які висвітлюють спортивну тематику, проаналізувати їх 
жанрові та мовностилістичні особливості. 

Рекомендовані інформаційні джерела:  15, 16, 20. 
 

Тема 1.7. Розважальна журналістика 
Мета: проаналізувати і дослідити проблеми розважальних програм 

українського телебачення у контексті сьогодення та виявлення їх типології . 
Заняття 

Поняття розважальна журналістика та розважальні телевізійні програми. 
Типологія розважальних програм 

Завдання 
1. Проведіть опитування (у соціальних мережах або на інших платформах) на 

тему «Моя улюблена розважальна передача». 

2. Розробіть та запропонуйте розважальний проєкт.  
Опис проєкту:  

- Назва. 
- Мета. 

- Контентне наповнення, періодичність, ефірний час. 
- Аудиторія (для кого цей проєкт). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 19. 

 
  



15 
 

Тема 1.8. Висвітлення в ЗМІ проблем мови та літератури 
Мета:  закріпити навички підготовки статей про проблеми «мови»  й 

«літератури». 
Заняття 

Проблемно-жанрові особливості аналізу та підготовки журналістських 
матеріалів на теми мови й літератури 

Завдання 

Записати короткий подкаст (тривалість 2-5 хв.).  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2-6. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 

Тема 1.1. Проблематика ЗМІ як елемент змісту журналістського матеріалу 
Практичні завдання 

1. Скласти опорний план конспект із відображенням базового 
термінологічного апарату самостійної роботи.  

2. Скласти понятійний апарат освітньої компоненти проблематика ЗМІ. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 10, 14, 19, 21. 
 

Тема 1.2. ЗМІ про політичну проблематику 
Практичні завдання 

1. Скласти понятійний апарат про політичну проблематику. 

2. Проаналізувати діяльність ЗМІ на попередніх виборах. 
3. Ознайомитися з тенденціями розвитку політичної журналістики. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 12, 17, 21. 

 
Тема 1.3. Висвітлення проблем економіки в ЗМІ 

Практичні завдання 
1. Скласти понятійний апарат про економічну проблематику. 

2. Проаналізувати «Економічні видання України». 
3. Ознайомитися з тенденціями розвитку економічної журналістики. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7. 
 

Тема 1.4. Міжнародна проблематика ЗМІ 
Практичні завдання 

1. Скласти понятійний апарат про міжнародну проблематику.  
2. Ознайомитися з термінологією даної теми. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2,8. 
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Тема 1.5. Проблеми правового виховання в сучасних ЗМІ 
Практичні завдання 

1. Скласти понятійний апарат про правову  проблематику та медіаправо.  
2. Ознайомитися з термінологією даної теми та Законом України. 

3. Виокремити з тенденціями розвитку політичної журналістики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 21.  

 
Тема 1.6. Спортивна проблематика 

Практичні завдання 
1. Скласти понятійний апарат про специфіку спортивної журналістики.  

2. Ознайомитися з термінологією даної теми. 
3. Проаналізувати «Спортивні видання України». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 15, 16, 20. 

 
Тема 1.7. Розважальна журналістика 

Мета: проаналізувати і дослідити проблеми розважальних програм 
українського телебачення у контексті сьогодення та виявлення їх типології . 

Практичні завдання 

1. Ознайомитися з термінологією даної теми. 
2. Проаналізувати стан розвитку розважальної журналістики на телебаченні та 

друкованих виданнях.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7, 19. 
 

Тема 1.8. Висвітлення в ЗМІ проблем мови та літератури 
Практичні завдання 

1. Скласти понятійний апарат про специфіку роботи в цій сфері на основі 
поданого матеріалу та визначити проблемно-жанрові особливості аналізу та 

підготовки журналістських матеріалів на теми мови й літератури. 
2. Ознайомитися з термінологією даної теми. 

3. Проаналізувати Закон «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-10. 
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7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Назвіть форми передвиборної агітації. 
2. Що таке політична реклама і передвиборна агітація? 

3. Які права мають журналісти у період виборів Президента? 
4. Які обов’язки мають журналісти у період виборів Президента? 
5. Охарактеризуйте правові норми, які регулюють проведення 

передвиборної агітації у ЗМІ. 
6. Яку інформацію про кандидатів можна поширювати у ЗМІ? 

7. Що таке вільні і чесні вибори? 
8. Як з’ясувати, чи у вашому регіоні вибори та передвиборчий процес 

проходять чесно і без порушень? 
9. Які види порушень в передвиборчий період ви знаєте? 

10. Назвіть, які порушення спостерігалися у вашому регіоні. 
11. Як найчастіше відбуваються порушення під час процедури голосування? 

12. Що таке політичний портрет? 
13. Що таке портрет політика? 

14. Які політичні ярлики вам відомі?  
15. Поясніть, чому Україна відноситься до держав із перехідною 

демократією. 

16. Чи є в Україні цензура і які її прояви? 
17. Які способи тиску влади на ЗМІ ви знаєте? Наведіть приклади. 

18. У чому відмінність цензури радянського зразка від сучасної? 
19. Які економічні теми найчастіше висвітлюються у європейській пресі? 

20. Що таке глобалізація міжнародної економіки? Наведіть приклади з 
української преси. 

21. Що таке монетарна політика? Наведіть приклади статей з українських 
видань. 

22. Наведіть приклади статей на тему світової комерції. 
23. Наведіть приклади статей на тему великих ринків сировини. 

24. Наведіть приклади статей на тему розвитку міжнародного ринку енергії.  
25. Наведіть приклади статей на тему інвестицій та заощаджень. 

26. Наведіть приклади статей на тему макро- та мікроекономіки. 
27. Наведіть приклади статей на тему приватизації та націоналізації.  
28. Наведіть приклади статей на тему захисту справ споживачів. 

29. Наведіть приклади статей на тему конфлікту екології та виробництва. 
30. Яку інформацію про підприємство слід шукати на самому підприємстві, 

а яку поза ним? 
31. Як працювати з отриманими цифрами і фактами? Про що вони можуть 

свідчити? 
32. Порівняйте критерії подачі економічної інформації для різних типів 

видань. 
33. Що таке розважальна журналістика? 

34. Що таке розважальні телевізійні програми? 
35. Які види розважальної журналістики ви знаєте? 
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36. Про які молодіжні проблеми, пов’язані з довкіллям, ви могли б зробити 
відеосюжет, радіопрограму чи газетну публікацію? 

37. Назвіть різновиди розважальної інформації. 
38.   Особливості  використання спеціальної  термінології в розважальному 

тексті. 
39.  Український ринок розважальних ЗМІ.  
40. Що таке спортивна журналістика? 

41. Чим займається спортивна журналістика? 
42. Поняття права. Джерела права.  

43. Вплив масмедіа на зовнішню політику.  
44. Принципи об'єктивності, гласності, демократизму ЗМК. Свобода слова.  

45. Особливості висвітлення спорту в суспільно-політичних і спортивних 
виданнях.  

46. Сприйняття мистецького твору: відбір і фіксація (виписки, нотатки, 
цитати, власні враження).  

47. Мовна проблематика. Двомовність.  
48. Надмір лексичних запозичень. Суржик. Сленг.  

49. Висвітлення питань літератури та літературної критики.  
50. Обізнаність з історією і сучасним станом літератури.  

 

Практичне завдання 
Напишіть замітку на одну з опрацьованих тем на вибір, з урахуванням 

відповідної термінології та стилю.  
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі 
теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти 

зміст усіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 
професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та 

самостійну роботу.  
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 

основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 
теми, також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 

самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 

робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 
освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  

Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 
навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань 
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програми  освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та 
самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 
тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 

освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та 
самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 

програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 
завдання самостійної роботи. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 

 

Основна література 
1. Безсмертний В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, 

сьогодні, завтра. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 200 с. 
2. Бєляков О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія. Київ : 

ВПЦ, 2001. 149 с. 

3. Вайшенберг З. Новинна журналістика : навч. посіб. / за заг. ред. 
В. Ф. Іванова. Київ : Акад.Укр. Преси, 2004. 262 с. 

4. Гончарук-Чолач Т. Засоби масової інформації у політичному житті 
суспільства. Київ : Видавництво Ліра-К. 2020. 252 с. 

5. Крамаренко І. С., Войт Д. С., Кравець Л. О. Ефективність використання 
інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на 

економічне зростання. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні 
науки. 2019. № 1. С. 403–413. 

6. Права людини та мас-медіа в Україні : зб. конспектів лекцій / за ред. І. 
Виртосу, К. Шендеровського Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса 

Шевченка, 2020. Ч. 2. 328 c. 
7.  Проблематика ЗМІ : навч. посіб. : у 2 т. / І. Козюпа та ін. ; ред. і упоряд. О. 

Холод. Київ, 2011. Т. 2. 570 с. 

8. Турченко Ю. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері 
оборони : монографія. Київ : Кондор, 2018. 148 с.  

9. Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової. Київ : Либідь, 2001. 
200 с. 

10. Щетініна Л .В., Рудакова С. Г., Труш О. А. Маніпулятивний вплив масмедіа: 
механізм, наслідки та рекомендації щодо протидії. Бізнес Інформ.2019. № 5. 

С. 246–252. 
Допоміжна література 

11. Бойко А. А. Преса православної церкви в Україні 1900–1917 рр. Культура. 
Суспільство. Мораль : монографія. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетров. 

ун-ту, 2002. 231 c. 
12. Кривошея Г. За землю, за волю : українська військова журналістика в 

контексті історії. Київ : АОУ, 1998. 130  с. 
13.  Кривошея Г. Слово, гартоване в борні Київ : КВГІ, 1996. 140 с.  
14. Кузнєцова О. Аналітичні методи в журналістиці : навч. посіб.. Львів : Вища 

шк., 1997. 110 с. 
15. Масова комунікація : підручник / за ред.: А. Москаленко, М. Губерський, В. 

Іванов, В. Вергун. Київ : КНУ, 1997. 216 с. 
16. Микитюк О. М., Злобін О. З., Бровдій В. М. Екологія людини : підручник. 2-

ге вид. Харків : ХДПУ, 2000. 208 с. 
17. Олтаржевський Д. О. Висвітлення екологічної тематики на сторінках 

сучасної української преси : автореф. дис ... канд. філолог. наук : 10.01.08 / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т журналістики. Київ, 2004. 18 с. 

18. Різун В. В. Маси : тексти лекцій. Київ : Київ. ун-т, 2003. 118 с. 
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19.  Різун В., Трачук Т. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства 
: монографія. Київ : Київ. ун-т, 2005. 384 с. 

20. Томенко М. Абетка українського політика. Київ : Смолоскип, 1997. 218 с. 
21. Український бізнес ХХІ століття: реалії, проблеми, перспективи. Київ : 

Консорціум, 2005. 358 с. 
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