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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Курс «Історія української журналістики» призначений для 

студентів-журналістів і сприяє формуванню у слухачів уявлень не 

тільки про минуле, а й допоможе зорієнтуватися в сучасному мас-

медійному просторі, сприятиме формуванню у студентів 

креативності мислення й спонукатиме їх до наукового й творчого 

пошуку.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української 

журналістики» є формування у студентів цілісного розуміння 

загальних тенденцій впливу  української преси з українських 

засобів мас-медіа на розвиток суспільства впродовж століть, 

загальних тенденцій розвитку масової інформації з урахуванням 

історичного минулого та критичного осмислення всіх процесів і 

явищ, пов’язаних із мас-медійним поступом.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти зможуть: 

− аналізувати й оцінювати факти та події минулого;  

− застосовувати прийоми ораторського мистецтва на практиці;  

− застосовувати методи та прийоми журналістської роботи на 

практиці;  

− розпізнавати публіцистичний стиль та відрізняти його від інших 

стилів;  

− писати достовірно та об’єктивно, етично виважено й історично 

вмотивовано. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

− здатність орієнтуватися у процесах, що сприяють зародженню 

журналістики та її розвитку;  

− знатність усвідомлювати  роль журналістики у суспільстві та її 

видозміну залежно від типу суспільства;  

− здатність розрізняти  соціально-історичні явища та їхній вплив 

на журналістику; 

− здатність підтримувати взаємовідносини у системі “влада – 

журналістика – суспільство” з урахуванням політичних, 

технологічних, бізнесових та соціальних аспектів;  

− здатність розрізяти типологічні, проблемно-тематичні, жанрові 

та мовно-стилістичні особливості різних видів ЗМІ, спираючись на 

міждисциплінарні зв’язки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Становлення і розвиток української періодики на Східній Україні 

та в межах Російської імперії. 

Суспільно-політичні та культурно-національні передумови появи 



журналістики в Західній Україні та її розвиток у другій половині 

ХІХ ст. 

Вироблення засад демократичної журналістики у другій половині 

ХІХ ст.  

Типологічне різноманіття преси Києва у ХІХ – на початку ХХ 

століття.  

Історія газети «Киевский телеграф» (1859 –1876) 

Проблематика, тематика, роль у науково-громадській комунікації 

журналу «Киевская старина» (1882–1906) 

Розвиток національної періодики на Східній Україні 

Дискусії в українській пресі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

«Літературно-науковий вісник» (1898–1914, 1917-1919) як 

всеукраїнське видання 

Українська преса в роки Першої світової війни (1914–1918) 

Українська періодика у час національно-визвольних змагань 

(1917–1918) 

Українська преса в умовах соціалістичного будівництва. 

Розгортання періодики на Західній Україні (1921–1939) 

Національна ідея у пресі української еміграції міжвоєнного 

періоду 

Українські  ЗМІ в період Другої світової війни 

Формування публіцистичного дискурсу української журналістики 

повоєнного  часу;  українські мас-медіа на сучасному етапі: стан і 

перспективи 

Сучасний стан української журналістики: телебачення, 

радіомовлення, преси, Інтернет-медіа 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

частково-пошукові, дослідницькі, спонукальний.  

бізнес-кейси,  

Форми навчання: навчальні дискусії, лекції, кейси, есе 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Історія української журналістики» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Історія світової 

журналістики», «Основи теорії журналістики», «Історія 

української літератури», «Історія світової літератури», «Основи 

фотожурналістики», «Основи радіожурналістики» та є базою для 

вивчення дисциплін «Теорія і методика журналістської творчості», 

«Міжнародна журналістика», «Основи видавничої справи» та ін. 

Пореквізити Знання з історії української журналістики можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

На  базі  даної дисципліни вивчається курс «Журналістики» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

фонд НТБ НАУ 

1. Владимиров В. Історія української журналістики (1917–1991) : 

навч. посіб. / В. Владимиров. – К.: МАУП, 2007. – 174 с. 

2. Георгієвська В. Історія української журналістики: становлення 

та розвиток рекламно-довідкової преси  на території Східної 

України (ХІХ – початок ХХ ст.) : навч. посіб. для студ. вищих. 

навч. закладів / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – К., 

2010.– 325 с. 

3. Животко А. Історія української преси : навч. посіб. / Аркадій 

Животко. –  К., 1999.– 334 с. 

4. Історія української дожовтневої преси. – Львів: Вища школа, 

1983. – 511 с. 

5. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.. у 

всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, 

структура, особливості функціонування) / Кость С. – Львів : Вид. 



 

 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 514 с. 

6. Михайлин І.Л. Історія української журналістики. Кн. 1. Період 

становлення: від журналістики в Україні до української 

журналістики : підруч. / І. Л. Михайлин. – К., 2003.–720 с. 

7. Михайлин І. Журналістика як всесвіт : Вибрані медіа 

дослідження / Михайлин І. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с. 

8. Мукомела О. На зламі віків: українська журналістика на початку 

ХХ ст. : навч. посіб. / Олександр Мукомела. – К., 2010. – 240 с. 

9. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша 

культура і наука, 2003. – 496 с.  

10. Українська преса : хрестоматія / за ред. проф. М. Ф. 

Нечиталюка. – Львів, 1999. –  Т. 1–3.   – 

11. Федченко П. М. Матеріали з історії української журналістики: 

перша половина  ХІХ ст. /      П. М. Федченко. – К., 1959. – Вип. І. 

– 338 с. 

12. Ekecrantz J., OlssonT. Journalism: 

DiscursiveOrderandSocialPractice. – Stockholm, 1993. - 18 p . 

13. Chapman J. ComparativeMediaHistory / J. Chapman. – London, 

2005.–  46 р. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія ектремальної журналістики, яка оснащена 

сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для проведення 

лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра журналістики 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) КЕВЛЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: старший викладач 

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mJIYG70AAAAJ&hl=uk 

Тел.: +3 80 44 406 77 85 

E-mail: iryna.kevliuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.216 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код доступу Google клас: zgaohlz 
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