
Анотація вибіркової дисципліни 

«Сучасна друкована преса» 

Мета викладення дисципліни – на базі знань, отриманих студентами при 

вивченні ряду журналістських дисциплін, а саме: «Теорія та історія 

журналістики», «Теорія та історія соціальної комунікації» курс «Сучасна 

друкована преса» має поглибити знання про сучасний стан друкованої преси у 

світі, розглянути потребу в інформації як головну рушійну силу комунікативних 

процесів у суспільстві.  

Завдання вивчення дисципліни:  

– вироблення у студентів вірного розуміння проблем, що постають перед 

сучасною журналістикою взагалі та друкованою пресою зокрема;  

– дати певну суму знань про закономірності виникнення, становлення і 

розвитку друкованої преси як дієвого ЗМІ;  

– з’ясувати закономірності й умови сучасного функціонування друкованої 

преси; 

– ознайомити студентів з технологією підготовки студентського 

друкованого видання.  

За підсумками вивчення теоретичного курсу студент повинен знати:  

– закономірності становлення й розвитку друкованої преси; 

– вітчизняну законодавчу базу, що регламентує друковані медіа; 

– типоформуючі чинники різних видань; 

– технологічні особливості газетно-журнального виробництва.  

За підсумками вивчення теоретичного курсу фахівець повинен вміти: 

– орієнтуватися в системі українських ЗМІ;  

– аналізувати конкретне друковане видання;  

– розуміти ринкові засади функціонування преси; 

– готувати до друку газету та журнал.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“СУЧАСНА ДРУКОВАНА ПРЕСА” 

 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів — 

3 

Галузь знань 

06 – Журналістика 
За вибором За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність  

061 – Журналістика 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

— 90 

3  3   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних — 2 

самостійної роботи 

студента — 3,3 

Бакалавр 

16   6   

Практичні, семінарські 

18  6   

Лабораторні 

         

Самостійна робота 

56  60  

   

Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,61 

для заочної форми навчання – 0,2 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладення дисципліни – на базі знань, отриманих студентами при 

вивченні ряду журналістських дисциплін, а саме: «Теорія та історія 

журналістики», «Теорія та історія соціальної комунікації» курс «Сучасна 

друкована преса» має поглибити знання про сучасний стан друкованої преси у 

світі, розглянути потребу в інформації як головну рушійну силу комунікативних 

процесів у суспільстві.  

Завдання вивчення дисципліни:  

– вироблення у студентів вірного розуміння проблем, що постають перед 

сучасною журналістикою взагалі та друкованою пресою зокрема;  

– дати певну суму знань про закономірності виникнення, становлення і 

розвитку друкованої преси як дієвого ЗМІ;  



– з’ясувати закономірності й умови сучасного функціонування друкованої 

преси; 

– ознайомити студентів з технологією підготовки студентського 

друкованого видання.  

За підсумками вивчення теоретичного курсу студент повинен знати:  

– закономірності становлення й розвитку друкованої преси; 

– вітчизняну законодавчу базу, що регламентує друковані медіа; 

– типоформуючі чинники різних видань; 

– технологічні особливості газетно-журнального виробництва.  

За підсумками вивчення теоретичного курсу фахівець повинен вміти: 

– орієнтуватися в системі українських ЗМІ;  

– аналізувати конкретне друковане видання;  

– розуміти ринкові засади функціонування преси; 

– готувати до друку газету та журнал.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Семестр 3 

Змістовий модуль 1. Друкована преса як медійна система 

 

Тема 1. Особливості організації газетної індустрії: світові та вітчизняні реалії. 

Тема 2. Організація роботи друкованого ЗМІ. 

Тема 3. Специфіка видання газетного продукту. 

Тема 4. Особливості журнального бізнесу: рівень масової комунікації. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Семестр 3 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Разом 

У тому числі 
Разом 

У тому числі 

л п лаб 
ін

д 
с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Основні етапи виробництва газетно-журнального продукту 

Тема 1. Особливості організації 

газетної індустрії: світові та 

вітчизняні реалії. 

11 2 2   7 12 1 1   10 

Тема 2. Організація роботи 

друкованого ЗМІ. 
19 4 4   11 12 1 1   10 

Тема 3. Специфіка видання 

газетного продукту. 
19 4 4   11 12 1 1   10 

Тема 4. Особливості 

журнального бізнесу: рівень 

масової комунікації. 

41 6 8   27 36 3 3   30 

Разом за змістовим модулем 1 90 16 18   56 72 6 6   60 

Разом 90 16 18   56 72 6 6   60 

 

 

 

 



Завдання для самостійної роботи 

 

Випуск студентської газети факультету систем і засобів масової комунікації 

«Гончар Інфо» з організацією виробничого процесу. Студенти мають отримати 

практичні знання з підготовки та випуску періодичного видання, залучитися до 

процесу редактури, верстки, випуску, електронного поширення студентської 

газети. 

 

Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, поточні консультації, індивідуальні заняття. 

 

Методи контролю 

Форми поточного контролю – відповіді на практичних заняттях, контроль 

виконання завдань із самостійної роботи.  Формою підсумкового контролю є 

екзамен. 
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