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1. Мета дисципліни. Ознайомити студентів спеціальності 061 Журналістика із процесом
вироблення паперової версії видання.
У завдання курсу входять розгляд основних етапів підготовки друкованого ЗМІ, огляд
процесу реєстрації видання, аналіз процесу організації роботи редакцій газети та журналу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати достатній обсяг
інформації для вироблення алгоритму організації друкованого ЗМІ; вміти організовувати,
виробляти та видавати друкований медіа-продукт.
В освітній програмі дисципліна формує низку наступних компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК16. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК17. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):
ФК11. Здатність застосувати соціокультурні коди при створенні текстів масової
комунікації.
ФК 15. Здатність створювати й редагувати різні види видань.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.
Опанування навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення
курсів «Теорія та історія журналістики» та «Теорія та історія соціальних комунікацій».
3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними
результатами навчання.
РН 9. Створювати медіатексти різних видів та жанрів для ЗМК.
РН12. Застосовувати соціокультурні коди при створенні видавничої продукції і медійного
контенту.
РН13. Застосовувати навички редакторського аналізу та редагування текстів видань
різних видів.

4. Структура навчальної дисципліни.
3-4 семестри
Форма навчання денна

1
2
3

4
5
6
7
8
9

3 семестр
Тема 1. Видання газет та журналів в
2
Україні: основні принципи
Тема 2. Організація процесу видання
4
газети та журналу
Тема 3. Характеристики паперової версії
10
газети: формат, обсяг, випускні дані
Всього за 3 семестр
16
4 семестр
Тема 4. Основні елементи композиції
8
газетної / журнальної шпальти
Тема 5. Архітектоніка газетного /
8
журнального тексту
Тема 6. Типологія сучасної преси
8
Тема 7. Конвергентна редакція сучасного
8
друкованого ЗМІ
Тема 8. Кросмедійні практики сучасної
8
газети/журналу
Тема 9. Технології поширення контенту
8
сучасного видання
Всього за 4 семестр
48
ВСЬОГО
64

4

6
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2-4 семестри
Форма навчання заочна

2 семестр
1
2
3

4
5

6
7
8
9

Тема 1. Видання газет та журналів в
Україні: основні принципи
Тема 2. Організація процесу видання
газети та журналу
Тема 3. Характеристики паперової версії
2
газети: формат, обсяг, випускні дані
Всього за 2 семестр
2
3 семестр
Тема 4. Основні елементи композиції
3
газетної / журнальної шпальти
Тема 5. Архітектоніка газетного /
3
журнального тексту
Всього за 3 семестр
6
4 семестр
Тема 6. Типологія сучасної преси
Тема 7. Конвергентна редакція сучасного
друкованого ЗМІ
Тема 8. Кросмедійні практики сучасної
газети/журналу
Тема 9. Технології поширення контенту
сучасного видання
Всього за 4 семестр
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5. Схема формування оцінки.
5.1 Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory
Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59

5.2 Форми та організація оцінювання:
Поточне оцінювання :
Форма навчання денна 3 семестр
Форма оцінювання

Терміни
оцінювання Максимальна
(тиждень)
кількість балів
Оцінювання рівня виконання завдань протягом семестру
для самостійної роботи:
- участь у підготовці 3-х випусків
30
студентської газети – один раз на
три
тижні
з
максимальною
кількістю 10 балів за 1 випуск;
- виконання домашніх завдань.
40
Відповіді на практичних заняттях
протягом семестру
30
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*
100 (диф. залік)
Підсумкове оцінювання:
умови до складання заліку та екзамену: до заліку допускають здобувачів вищої освіти, які
пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою
Форма оцінювання
Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів
Диф. залік
за розкладом сесії (3 семестр)
100
Форма навчання денна 4 семестр
Форма оцінювання

Терміни
оцінювання Максимальна
(тиждень)
кількість балів
Оцінювання рівня виконання завдань протягом семестру
30
для самостійної роботи:
- участь у підготовці 3-х випусків
студентської газети – один раз на
три
тижні
з
максимальною
кількістю 10 балів за 1 випуск;
КМР
14 тиждень
10
Відповіді на практичних заняттях
протягом семестру
20
*
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання
60
Підсумкове оцінювання:
умови до складання заліку та екзамену: екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які
пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою
Форма оцінювання
Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів
Екзамен
за розкладом сесії (8 семестр)
40

Форма навчання заочна 3 семестр
Форма оцінювання
Терміни
оцінювання Максимальна
(тиждень)
кількість балів
Оцінювання рівня виконання завдань протягом семестру
для самостійної роботи:
30
- участь у підготовці випуску
студентської газети;
- виконання домашніх завдань.
40
Відповіді на практичних заняттях
протягом семестру
10
КНР
20
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*
100 (диф. залік)
Підсумкове оцінювання:
умови до складання заліку та екзамену: до заліку допускають здобувачів вищої освіти, які
пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою
Форма оцінювання
Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів
Залік
за розкладом сесії (7 семестр)
100
Форма навчання заочна 4 семестр
Форма оцінювання
Терміни
оцінювання
(тиждень)
Оцінювання рівня виконання завдань протягом семестру
для самостійної роботи:
- участь у підготовці випуску
студентської газети;
- виконання домашніх завдань.
Відповіді на практичних заняттях
протягом семестру
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*
60

Максимальна
кількість балів
30
20
10

Підсумкове оцінювання:
умови до складання заліку та екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які
пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою
Форма оцінювання
Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів
Екзамен
за розкладом сесії (8 семестр)
40
6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає
навчальна дисципліна.
Під час виконання самостійної роботи використовуються потужності навчальної
лабораторії ФЗСМК ДНУ. КМР (КНР) проводиться у вигляді онлайових тестових завдань на
платформі Офіс 365.
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