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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
06 журналістика  

 
Цикл загальної підготовки 

 Спеціальність 061 
журналістика 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й  

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента – 6  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
магістр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 1:2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Публіцистика» є 

формування системних знань з теорії та історії публіцистики. 

Завдання: сформувати знання з теоретичних засад та історії розвитку 
публіцистики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичні засади публіцистики, історію української публіцистики, 

історію світової публіцистики.  
вміти: аналізувати публіцистичні твори. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Поняття та основні етапи розвитку сучасної 

української публіцистики. 
Тема 1. Специфіка публіцистичної творчості. 

Публіцистика/журналізм/журналістика: розмежування понять. Образ автора 
у публіцистичному творі. Предмет і метод публіцистичної творчості. 
Публіцистичність як виражальна якість та спосіб осмислення навколишньої 

дійсності. 
Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики. 

Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика. Концептуальна 
публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій. Письменницька 

публіцистика в парадигмі сучасної журналістики  
Тема 3. Характеристика основних тенденцій публіцистичної творчості у 

контексті історичних подій. 
Боротьба за свободу преси в добу лібералізації суспільства. Комуністично -

радянські преса і радіо як виразники зміцнення тоталітарної системи. Сучасні 
тенденції світової та української публіцистики. 

 
Змістовий модуль 2 Комунікаційні стратегії сучасної публіцистики.  

Тема 1. Жанрові тенденції в сучасній українській публіцистиці.  

  Поняття про жанр, критерії його визначення. Художньо-публіцистичні 
жанри та особливості їх функціонування в сучасному медійному середовищі. 

Розвиток жанру есе і його різновиду – авторської колонки: особливості 
есеїстичної публіцистики. Специфіка роботи над есе; есе в українській 

публіцистиці; проникнення ознак есе в інші журналістські жанри (відкритий лист, 
стаття «від першої особи»); постійні колонки «публіцистичної сповідальної 

прози» (колумністика); місце есе в системі друкованих видань. Сучасний нарис та 
його різновиди. Аргументація та образність у сатиричних жанрах – фейлетоні, 

памфлеті. Використання художньо-публіцистичних жанрів інтернет-виданнями. 
Тема 2. Публіцистика як ознака якісної преси. 

 Особливості проблемно-тематичного наповнення матеріалів сучасної 
публіцистики й основні тенденції розвитку публіцистичної творчості. Поняття 

про «якісну пресу», визначення та характеристики. Частка і роль якісної преси 
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серед загальної кількості видань. Дотримання професійних стандартів 

журналістської діяльності.  
Тема 3. Сучасна українська колумністика. 
 Авторська колонка як жанр та форма сучасної української публіцистики. 

Провідні колумністи сучасних вітчизняних видань.  
Тема 4. Своєрідність політичної сатири в сучасній українській публіцистиці. 

Фейлетон як репрезентант політичного контенту на сторінках української 
преси. Жанрова палітра художньо-публіцистичних жанрів візуальної 

журналістики: плакат, пародійний плакат, карикатура, комікс. Специфіка та 
функції політичної карикатури як різновиду графічної сатири. 

 
 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Поняття та основні етапи розвитку сучасної української 
публіцистики. 

Тема 1. Специфіка 
публіцистичної 
творчості.  

 2 4   8       

Тема 2.  Світоглядна 
публіцистика в 

системі сучасної 
журналістики.  

 2 2   8       

Тема 3. 

Характеристика 
основних тенденцій 

публіцистичної 
творчості у контексті 
історичних подій.   

 2 2   8       

Разом за змістовим 
модулем 1 

 6 8   24       

Усього годин  6 8   24       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Комунікаційні стратегії сучасної публіцистики 

Тема 1. Жанрові 
тенденції в сучасній 

 2 2   10       
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українській 
публіцистиці.  

Тема 2. 

Публіцистика як 
ознака якісної преси. 

 2 2   8       

Тема 3. Сучасна 

українська 
колумністика.  

 2 2   8       

Тема 4. Своєрідність 

політичної сатири в 
сучасній українській 

публіцистиці. 

 2 2   10       

Разом за змістовим 
модулем 2 

 8 8   36       

Усього годин  14 16   60       

ІНДЗ             

Семестровий 
контроль (залік) 

 - - -         

Усього годин  14 16   60       

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Специфіка публіцистичної творчості.  4 

2 Світоглядна публіцистика в системі сучасної 

журналістики.  

2 

3 Характеристика основних тенденцій публіцистичної 
творчості у контексті історичних подій.   

2 

4 Жанрові тенденції в сучасній українській публіцистиці.  2 

5 Публіцистика як ознака якісної преси. 2 

6 Сучасна українська колумністика. 2 

7 Своєрідність політичної сатири в сучасній українській 
публіцистиці. 

2 

 Разом  16 
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8. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Специфіка публіцистичної творчості.  8 

2 Світоглядна публіцистика в системі сучасної 

журналістики.  

8 

3 Характеристика основних тенденцій публіцистичної 
творчості у контексті історичних подій.   

8 

4 Жанрові тенденції в сучасній українській публіцистиці.  10 

5 Публіцистика як ознака якісної преси. 8 

6 Сучасна українська колумністика. 8 

7 Своєрідність політичної сатири в сучасній українській 
публіцистиці. 

10 

 Разом  60 

 
9. Методи навчання 

Проблемний виклад, самостійна робота пошукового характеру, 
репродуктивна розповідь. 

 
10. Методи контролю                                                                      

Домашні, індивідуальні завдання, письмові роботи, усне опитування. 
 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 
 

Т5 Т6 Т7  

Лекції 2 2 2 2 

 

4 4 4 20 

Пр. зан. 6 6 4 6 
 

6 6 6 40 

Поточн. 
контр.: 
реферат 

  10    10 20 
 
 

20 
 

 
 

 
 

опитування 2 4 2 2 
 

2 4 4 

ін.види 

поточн. 
контр. 

       

Усього 10 12 18 10 

 

12 14 24 100 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми  



8 

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано  
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання  

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання  

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 
12. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни.  

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Конспект лекцій.  

4. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Питання до заліку. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності студента при вивченні курсу. 

 
13. Рекомендована література 

Базова 
1. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]  / 

В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. 
2. Михайлин І. Л. Основи журналістики : [підручник]   / І. Л. Михайлин. – К. : 

Центр учбової літератури, 2011 – 496 с. 

3. Лаврик О. В. Основи журналістики : [навчально-методичний посібник для 
студентів зі спеціальності «Журналістика» ] / О. В. Лаврик. –  Харків : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 73 с. 
4. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від 

журналістики в Україні до української журналістики : [підручник] / 
І. Л. Михайлин. –  Харків : Прапор, 2005. – 320 с. 

Допоміжна 
1. Животко А. П. Історія української преси / А. П. Животко. –  К. : Наша 

культура і наука, 1999. – 368 с. 
 


