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Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – розглянути основи теорії журналістики й проаналізувати процес становлення і розвитку української і світової журналістики, враховуючи нову джерельну базу.  
Завдання – 1)  виділяти об’єкт теорії журналістики; 2) аналізувати матеріали із сучасних мас-медіа, виділяючи при цьому використані конкретні методи і жанри; 3) розглянути найновіші джерела з теорії та історії журналістики в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
предмет наукового зацікавлення теорією журналістики;
взаємовплив теорії масових комунікацій й теорії журналістики та відмінності між ними;
систему традиційних медій в незалежній Україні – типологію і основні характеристики;
схему жанрів в українському журналістикознавстві та теорії комунікації західних країн
основні періоди становлення і розвитку української та світової журналістики.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:
аналізувати нові джерела з теорії та історії журналістики як українських, так і авторитетних зарубіжних авторів;  
орієнтуватися в трендах інформаційного ринку та світової індустрії медіа;
визначити відмінності між традиційними і новими медіями;
написати есей на одну із обраних суспільно важливих тем.



Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Деякі теоретичні аспекти журналістикознавства крізь призму медійних процесів в Україні та світі. 
Тема 1. Теорія журналістики як предмет наукового зацікавлення. Об’єкт і предмет журналістики. Журналістика як нау- ка (журналістикознавство) та її найважливіші складові: теорія та історія журналістики.
Тема 2. Аналіз нових праць з теорії журналістики в Україні (2010-2015). Структура праць І.М.Михайлина «Основи журналістики», «Журналістика як Всесвіт». Теоретико-методологічне й практичне значення монографії М.Г.Житарюка «Соціокультурна модель журналістики». Новизна навчального посібника Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка «Журналістський фах». Концепція світоглядної публіцистики в працях Й.Д.Лося.
Тема 3. Теорія масових комунікацій і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності. Ключові поняття теорії масових комунікацій і теорії журналістики (журналістикознавства). Взаємовплив масових комунікацій і журналістики. Відмінності між обома галузями знань. 
Тема 4. Традиційні медії в Україні: стан і перспективи розвитку. Системний аналіз газетно-журнального ринку в державі (2014-2016). Теле- і радіомовлення в Україні в площині інформаційної безпеки.   
Тема 5. Нові медії в Україні: стан і перспективи розвитку. Розвиток глобальної мережі протягом останніх п’яти років. Типи нових медій в Україні. Спільні і відмінні риси нових медій з традиційними медіями. Соціальні мережі як засіб спілкування та інструмент соціальних й громадянських ініціатив. Нові медії в площині захисту національних інтересів держави.  
Тема 6. Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників. Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних, ліричних і драматичних елементів у журналістському творі. Поняття журналістського роду. Інформаційний рід та його жанри. Аналітичний рід і його жанри. Художньо-публіцистичний рід і його жанри. Індивідуальні жанри. Оновлення жанрової системи журналістики.

Змістовий модуль 2. Питання історії журналістики і журналістикознавства крізь призму медійних процесів
Тема 7. Історія журналістики як предмет наукового дослідження. Класифікація періодичної преси. Методика дослідження проблеми. Початки журналістики. Перші періодичні видання в Європі та світі.
Тема 8. Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики. Системний аналіз праць, присвячених загальним питанням історії журналістики (І.Срібняк, І.Михайлин та ін.). Структура і зміст досліджень, присвячених регіональній пресі (С.Кость, В.Габор та ін.). 
Тема 9. Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики. Періодизація  історії української журналістики в радянський час. Переосмислення періодів становлення української журналістики в період розвалу СРСР. Нові погляди на періодизацію історії української преси наприкінці 90-их-на початку 2000-их років. Полеміки щодо системного погляду на історію української журналістики на початку XXI ст.
Тема 10. Українська зарубіжна періодика (остання чверть XIX – XX ст.). Становлення української періодичної преси за кордоном у XIX-на початку XX ст. Табірні видання вояків українців у Німеччині та Австро-Угорщині. Преса полонених та інтернованих вояків УГА та Армії УНР в Чехословаччині та Польщі. Українська періодика у Франції. Наукові українські журнали у США і Канаді.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Кількість годин

Денна форма 
Заочна форма

Усього
у тому числі
Усього
у тому числі


Лекції

Практичні

Самостій-
на робота


Лекції

Лабор.

Самостій-на робота

Змістовий модуль 1. Деякі теоретичні аспекти журналістикознавства крізь призму медійних процесів в Україні та світі








Тема 1. Теорія журналістики як предмет наукового зацікавлення

2
2
10

1

12
Тема 2. Аналіз нових праць з теорії журналістики в Україні (2010-2015)

3
3
10

1
1
12
Тема 3. Теорія масових комунікацій і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності

2
2
10

1

13
Тема 4. Традиційні медії в Україні: стан і перспективи розвитку

2
2
10

1
1
14
Тема 5. Нові медії в Україні: стан і перспективи розвитку

2
2
10

1

14
Тема 6. Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників

3
3
10

1

12
Змістовий модуль 2. Питання історії журналістики і журналістикознавства крізь призму медійних процесів








Тема 7. Історія журналістики як предмет наукового дослідження

3
3
10

1
1
12
Тема 8. Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики

2
2
10

1

14
Тема 9. Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики

2
2
10

1
1
14
Тема 10. Українська зарубіжна періодика (остання чверть XIX – XX ст.)

3
3
12

1

14
Усього годин
150
24
24
102
150
10
4
136



5.Теми лекційних занять

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Теорія журналістики як предмет наукового зацікавлення
2
2
Аналіз нових праць з теорії журналістики в Україні (2010-2015)
3
3
Теорія масових комунікацій і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності
2
4
Традиційні медії в Україні: стан і перспективи розвитку
2
5
Нові медії в Україні: стан і перспективи розвитку
2
6
Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників
3
7
Історія журналістики як предмет наукового дослідження
3
8
Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики
3
9
Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики
2
10
Українська зарубіжна періодика (остання чверть XIX – XX ст.)
2

Тема лекції №1. Теорія журналістики як предмет наукового зацікавлення.
1.Об’єкт і предмет журналістики.
2.Журналістика як наука (журналістикознавство) та її найважливіші складові: теорія та історія журналістики.
 
Тема лекції №2.  
Аналіз нових праць з теорії журналістики в Україні (2010-2015).
1.Структура праць І.М.Михайлина «Основи журналістики», «Журналістика як Всесвіт». 2.Теоретико-методологічне й практичне значення монографії М.Г.Житарюка «Соціокультурна модель журналістики».
3.Новизна навчального посібника Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка «Журналістський фах».
4.Концепція світоглядної публіцистики в працях Й.Д.Лося.

Тема лекції №3. 
Теорія масових комунікацій і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності.
1.Ключові поняття теорії масових комунікацій і теорії журналістики (журналістикознавства). 2.Взаємовплив масових комунікацій і журналістики.
3.Відмінності між обома галузями знань. 

Тема лекції №4. Традиційні медії в Україні: стан і перспективи розвитку.
1.Системний аналіз газетно-журнального ринку в державі (2014-2016).
2.Теле- і радіомовлення в Україні в площині інформаційної безпеки.   

Тема лекції №5. Нові медії в Україні: стан і перспективи розвитку.
1.Розвиток глобальної мережі протягом останніх п’яти років. Типи нових медій в Україні. 2.Спільні і відмінні риси нових медій з традиційними медіями.
3.Соціальні мережі як засіб спілкування та інструмент соціальних й громадянських ініціатив. 4.Нові медії в площині захисту національних інтересів держави.  

Тема лекції № 6. Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників.
1.Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних, ліричних і драматичних елементів у журналістському творі.
2.Поняття журналістського роду.
3.Інформаційний рід та його жанри. Аналітичний рід і його жанри. Художньо-публіцистичний рід і його жанри.
4.Індивідуальні жанри. Оновлення жанрової системи журналістики.
Тема лекції № 7. Історія журналістики як предмет наукового дослідження.
1.Класифікація періодичної преси.
2.Методика дослідження проблеми.
3.Початки журналістики. Перші періодичні видання в Європі та світі.
Тема лекції № 8. Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики.
1.Системний аналіз праць, присвячених загальним питанням історії журналістики (І.Срібняк, І.Михайлин та ін.).
2.Структура і зміст досліджень, присвячених регіональній пресі (С.Кость, В.Габор та ін.). 
Тема лекції № 9. Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики.
1.Періодизація  історії української журналістики в радянський час.
2.Переосмислення періодів становлення української журналістики в період розвалу СРСР.
3.Нові погляди на періодизацію історії української преси наприкінці 90-их-на початку 2000-их років.
4.Полеміки щодо системного погляду на історію української журналістики на початку XXI ст.
Тема 10. Українська зарубіжна періодика (остання чверть XIX – XX ст.).
1.Становлення української періодичної преси за кордоном у XIX-на початку XX ст.
2.Табірні видання вояків українців у Німеччині та Австро-Угорщині.
3.Преса полонених та інтернованих вояків УГА та Армії УНР в Чехословаччині та Польщі. 4.Українська періодика у Франції. Наукові українські журнали у США і Канаді.

 

Теми практичних занять

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Предмет наукового зацікавлення в журналістикознавстві
2
2
Нові праці з теорії журналістики в Україні (2010-2015)
3
3
Масові комунікації і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності в теоретичному вимірі
2
4
Стан і перспективи розвитку традиційних медій в Україні
2
5
Стан і перспективи розвитку нових медій в Україні
2
6
Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників
3
7
Предмет наукового дослідження в контексті історії журналістики
2
8
Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики
3
9
Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики
2
10
Розгляд української зарубіжної періодики (остання чверть XIX – XX ст.)
2



Самостійна робота

№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
1
Теорія журналістики як предмет наукового зацікавлення
10
2
Аналіз нових праць з теорії журналістики в Україні (2010-2015)
10
3
Теорія масових комунікацій і журналістикознавство: взаємовплив і відмінності
10
4
Традиційні медії в Україні: стан і перспективи розвитку
10
5
Нові медії в Україні: стан і перспективи розвитку
10
6
Розгляд і аналіз жанрів журналістики в нових наукових публікаціях українських і зарубіжних дослідників
10
7
Історія журналістики як предмет наукового дослідження
10
8
Аналіз нових наукових праць з історії української та світової журналістики
10
9
Дискусії і полеміки щодо питань періодизації історії української журналістики
10
10
Українська зарубіжна періодика (остання чверть XIX – XX ст.)
12


Методи контролю
Під час вивчення дисципліни застосовуються такі методи контролю знань студентів:
	поточний: праця на практичних заняттях, написання творчої роботи;

проміжний: 2 контрольні роботи для виявлення теоретичних знань.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимально студент протягом семестру може отримати 50 балів

Протягом вивчення дисципліни студент може отримати такі бали:
	Відповіді на практичних заняттях 0 – 20 балів

Написання першої контрольної роботи 0 – 10 балів
Написання другої контрольної роботи 0 – 10 балів
Написання есею  0 – 10 балів

Решту 50 балів студент може отримати на заліку.  


Підсумкову оцінку виставляють відповідно до такої шкали:
Оцінка ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою


Залік
А
90-100
Зараховано
В
81-89

С
71-80

D
61-70

Е
51-60

F
31-50
Не зараховано 
FX
0-30



Зараховано – студент добре знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його, не допускає суттєвих неточностей, вибирає правильну відповідь, правильно застосовує теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань. Знає ключові аспекти теорії журналістики, системно розглядає стан і тенденції розвитку традиційних і нових медій України, вміє розглядати і аналізувати нові праці з журналістикознавства й історії журналістики, виділяє основні періоди розвитку української періодики в XVII-XX ст, виділяє провідні видання різних континетів та визначає їх роль у розвитку демократичних інститутів.  
Не зараховано – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає багато суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичні завдання. 


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

Базова
1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2005. – С. 184-217.
2. Журналістський фах: газетно-журнальневиробництво: навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. /Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін.; за ред. В. В. Різуна. – К., 2012. – Розділ 7. – С. 173-202.
3.Публіцистика. Масова комунікація: медіаенциклопедія / За загал. ред. В. Ф. Іванова. – К..: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.
4. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000 //  Електронний варіант підручника  на сайті Інституту журналістики Білоруського державного університету. – Режим доступу до статті: http://www.journ.bsu.by/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=142
5.Ів Аньєс. Підручник із журналістики. –К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – C.115-131. Анотація і зміст ось за цим посиланням: http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/zhurnalistika-ta-pr/185-pidruchnik-iz-zhurnalistiki.html
6.Михайлин І. Основи журналістики. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп.– К.: Центр учбової лі- тератури, 2011 – 496 с.
7. Михайлин І. Журналістика як всесвіт:  вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х.: Прапор, 2008. ‒ 512 с.
8. Квіт С. Масові комунікації. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 220 с.
9.Михайлин І. Розвиток науки про соціальні комунікації в Україні: історія журналістикознавства // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2010. –№ 903 – Серія: Соціальні комунікації. – Вип. 2. – С. 61–84.
11.Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. ‒ 308 с. 
12. Історія української журналістики» (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: структура, проблематика. Книга перша): навч.посібник. – Львів, 2008. – 264 с.
13. Історія української журналістики» (західноукраїнська преса першої половини XX ст.: ідейно-концептуальні засади, періодизація): навч. посібн. – Львів, 2008. – 272 с.


Допоміжна

1.Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. – – Вэрнамо, 1999. – С. 29-50. Електронний варіант книги  на сайті Інституту журналістики Білоруського державного університету. – Режим доступу до статті: http://www.journ.bsu.by/index.php?option=com_remository&Itemid=108&func=startdown&id=530
2. .Журналістські розслідування – ознака вільного суспільства // Інтернет-видання «ZIK» www.zik.com.ua/ua/news/2009/10/26/201713

Інформаційні ресурси:
1.Сверстюк Є. Про національну честь // Інтернет-видання «Українська правда». –  2005. – 27 вер.  Режим доступу до статті:  http://www.pravda.com.ua/news/2007/9/28/64552.htm
2.Комбель В. Вибрики діалектики // День. – 2008. – 13 жовт. Режим доступу до статті: http://www.day.kiev.ua/254916/






