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СИЛАБУС КУРСУ 
«Феноменологія друкованОГО ТЕКСТУ»
2020-2021 навчального року


Назва курсу
«Феноменологія друкованого тексту»
Адреса викладання курсу
Вул. Генерала Чупринки, 49, Львів
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна
Факультет журналістики, кафедра теорії і практики журналістики
Галузь знань, шифр та назва спеціальності
Галузь знань – 06 Журналістика, 
Спеціальність – 061 Журналістика
Викладачі курсу
Скленар Ігор Михайлович,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри теорії і практики журналістики
Контактна інформація викладачів
https://orcid.org/0000-0003-2081-2199  isklenar@gmail.com
Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, каб. 202
Консультації по курсу відбуваються
Консультації відбуваються у  день проведення  лекцій/практичних занять, а також  за попередньою домовленістю. Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. 
Сторінка курсу
https://journ.lnu.edu.ua/department/kafedra-teoriji-i-praktyky-zhurnalistyky
Інформація про курс
Дисципліна зорієнтовує студентів на розуміння природи і місії друкованих медіа, їх феномену з поміж інших типів медіа. В межах дисципліни слухачі виробляють  здатність до критичного аналізу публікацій в періодичній пресі, до формування теоретичних узагальнень, висування гіпотез, формулювання та обґрунтування концепцій  щодо перспектив ринку преси в Україні та Європі.
Коротка анотація курсу
Дисципліна «Феноменологія друкованих медіа» є  нормативною дисципліною з спеціальності 061 - Журналістика для освітньої програми, яка викладається для слухачів 5 курсу у першому семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу
Метою вивчення дисципліни «Феноменологія друкованого тексту» є виробити у слухачів готовність до критичного сприйняття інформації в друкованих медіа; здатність порівнювати роботу журналіста в періодичних виданнях з роботою медівників в інших типах медіа.
Література для вивчення дисципліни
Базова:
1. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості. – Львів, 2005. – 325 с.
2. Ів Аньєс. Підручник із журналістики. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с.
3. Михайлин І. Журналістика як всесвіт:  вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. — Х.: Прапор, 2008. ‒ 512 с.
4.Срібняк І. Історія журналістики (XVIII-XX ст.). – Київ: Києво-Могилянська академія, 2013.
5.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.
Допоміжна
1.Павло Казарін та Вахтанг Кіпіані – про минуле та майбутнє української журналістики // Детектор медіа. – 03.06.2020. – Режим доступу до статті: https://detector.media/community/article/177679/2020-06-03-pavlo-kazarin-ta-vakhtang-kipiani-pro-minule-ta-maibutne-ukrainskoi-zhurnalistiki/
2. Довженко О. Чому ми втрачаємо людей // Сайт «Медіалаб». – 10.09.2019. – Режим доступу до статті: http://medialab.online/news/benteha/
3.Ґонтлетт Д. Шість принципів розумної журналістської освіти // Сайт «Телекритика». ‒ Режим доступу до статті:   http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/shist_printsipiv_rozumnoi_zhurnalistskoi_osviti/   
 Інформаційні ресурси
1.Сайт Національної Спілки журналістів України: http://nsju.org/
2.Сайт «Детектор медіа»: https://detector.media/
3. Сайт «Медіалаб»: https://medialab.online/


Періодичні видання
1.	Вісник Львівського університету. Серія: журналістика
2.	Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
3.	Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
4.	Наукові записки Інституту журналістики
5.	Збірник «Теле- та радіожурналістика»

Тривалість курсу
Курс складається з 150 год.
Обсяг курсу
16 год. лекційних занять, 48 год. практичних занять та 102 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год. аудиторних занять. 
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу студент буде : 
знати: поняття феноменології друкованих медіа; поняття періодичної преси; вплив теорії комунікації на теорію журналістики та  відмінності між ними; схему жанрів в українському журналістикознавстві та теорії комунікації західних країн, зокрема в друкованих медіа;  основні періоди становлення і розвитку періодичних видань в Україні та Європі; основні концепції щодо вивчення історії періодичної преси в українському контексті зокрема та європейському загалом, тощо.
та вміти: аналізувати нові джерела з тематики друкованих медіа як українських, так і авторитетних зарубіжних авторів; систематизувати важливі праці з цієї тематики в українській гуманітаристиці за останні роки; орієнтуватися в трендах періодичної преси України та західних країн; визначати відмінності між традиційними і новими медіа; написати критичний есей про феноменологію друкованих медіа, зокрема, про їх функціонування в умовах глобалізації, в умовах витіснення новими медіа з інформаційного ринку, про багатофункціональність роботи журналіста в періодичній пресі, тощо.
Ключові слова
Друковані медіа, періодична преса, робота в періодичній пресі, феноменологія, ринок періодичної преси в Україні та Європі
Формат курсу
Очний. Для кращого розуміння тем проведення лекцій та семінарських занять.
Теми
Змістовий модуль 1. Друковані медіа в системі журналістикознавчих студій в Україні і за кордоном
Тема 1. Поняття друкованих медіа в наукових текстах українських дослідників за останнє десятиліття
Тема 2. Аналіз знакових наукових праць  про друковані медіа в Україні
Тема 3. Періодична преса – ключова категорія у студіях щодо друкованих медіа
Тема 4. Типи видань періодичної преси у фокусі українських журналістикознаців і західних теоретиків

Змістовий модуль 2. Феноменологія друкованих медіа в системі інформаційного ринку України і світу
Тема 5. Ринок періодичної преси в Україні: коротка характеристика
Тема 6. Ринок періодичної преси в Центрально-Східній Європі: коротка характеристика
Тема 7. Ринок періодичної преси в Західній Європі: коротка характеристика
Тема 8. Ринок періодичної преси в Північній і Південній Європі: коротка характеристика

Змістовий модуль 3. Робота журналіста в друкованих медіа: основні інструменти і методи в добу глобалізації
Тема 9. Основні інструменти журналіста під час роботи в газетно-журнальній періодиці
Тема 10. Методика підготовки текстів для друкованих медіа: журналіст і редакційний колектив
Тема 11. Специфіка роботи журналіста в періодичній пресі в Україні у взаємозв’язку із запитом на інформаційному ринку
Тема 12. Робота журналіста в періодичній пресі в Європі: специфіка у взаємозв’язку із запитом на інформаційному ринку
Теми практичних занять

Тема 1. Друковані медіа: трактування в наукових текстах українських дослідників за останнє десятиліття
Тема 2. Знакові наукові праці  про друковані медіа в Україні: основні тези
Тема 3. Періодична преса – ключова категорія у студіях щодо друкованих медіа
Тема 4. Українські журналістикознаці і західні теоретики про типи видань періодичної преси 
Тема 5. Основні періодичні видання в Україні: коротка характеристика
Тема 6. Основні періодичні видання в Центрально-Східній Європі: коротка характеристика
Тема 7. Основні періодичні видання в Західній Європі: коротка характеристика
Тема 8. Основні періодичні видання в Північній і Південній Європі: коротка характеристика
Тема 9. Особливості підготовки текстів під час роботи в газетно-журнальній періодиці:виклики ринку
Тема 10. Методика підготовки жанрів для друкованих медіа
Тема 11. Специфіка роботи журналіста в періодичній пресі в Україні у взаємозв’язку із запитом на інформаційному ринку
Тема 12. Робота журналіста в періодичній пресі в Європі: специфіка у взаємозв’язку із запитом на інформаційному ринку
Підсумковий контроль, форма
Іспит в кінці семестру у вигляді тестів
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з журналістикознавчих дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату магістра зі спеціальності 061 журналістика
Навчальні методи та техніки під час викладання курсу
Лекції, практичні, консультування, дискусії
Необхідне обладнання
Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни, вивчення курсу може не потребувати використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співідношенням: 
Поточний контроль відбувається наприкінці кожного змістового модуля  (1 змістовий модуль – 10 балів, 2 змістовий модуль – 10 балів, 3 змістовий модуль – 15 балів). Оцінки  отримують студенти за поточне тестування та виконання самостійної роботи. 
Іспит у вигляді тестування. Максимальна кількість балів – 50.
У відсотковому відношенні – це:
- практичні/самостійні тощо : 25% 
- контрольні заміри (модулі): 25% 
- іспит/залік: 50%
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Письмові роботи: Окремо пишуть есей на тему феноменології друкованих медіа (ресурси за вибором), який оцінюється в 15 балів.
Академічна доброчесність є обов'язковою умовою зарахування завдань. Відсутність посилань на використані джерела, будь-яке фабрикування, джерел, плагіат буль-якої частини тексту є  проявом академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  Оцінюванню підлягають лише  оригінальні дослідженнями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Слухачі в обов'язковому порядку повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, що визначені для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених цією дисципліною. 
Література. Усю літературу для забезпечення вивчення дисципліни  студенти  опрацьовують самостійно. Заохочується до використання також й інша література та джерела, яких немає у переліку рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні (контрольній), самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов’язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Питання до заліку чи екзамену.
Питання на іспит

1.Поняття феноменології в гуманітарних науках
2.Поняття друкованих медіа в наукових текстах українських і закордонних дослідників
3.Огляд знакових наукових праць  про друковані медіа в Україні
4.Періодична преса – ключова категорія у студіях щодо друкованих медіа
5.Типи видань періодичної преси 
6.Основні періодичні видання в Україні
7.Основні періодичні видання в Центрально-Східній Європі
8.Основні періодичні видання в Західній Європі
9.Основні періодичні видання в Північній і Південній Європі
10.Особливості підготовки текстів під час роботи в газетно-журнальній періодиці: виклики ринку
11.Особливості підготовки текстів для друкованих медіа
12. Специфіка роботи журналіста в періодичній пресі в Україні 
13. Робота журналіста в періодичній пресі в Європі

Опубліковані (прийняті до друку) тези на всеукраїнській студентській конференції – до 30 балів.

Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу може бути надано по завершенню курсу.




