
 
 



 

 



1. Мета дисципліни  - формування системного підходу до висвітлення у ЗМІ основних 
тенденцій сучасного культурно-мистецького життя країни.  

  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати газетно-журнальне, телевізійне, радіовиробництво, виробництво  інтернет-
новин. Знати історію  українського і зарубіжного  кіно, зарубіжну та українську 
літературу, історію мистецтва, історію культури, історію театру, фольклор народів 
світу 

2. Вміти писати журналістські матеріали та готувати теле-  і радіосюжети в 
інформаційних та аналітичних жанрах 

3. Володіти елементарними навичками роботи в  новітніх медіа  

3. Анотація навчальної дисципліни:   

 Курс є  підсумковим /завершальним/ у вивченні мистецької журналістики,   враховує  
одержані студентами знання з вищевказаних дисциплін,  вимагає хорошого  
загальноосвітнього  рівня   та спеціалізованих знань.  У 2 семестрі 4 курсу (8 семестрі)  
вивчає  особливості висвітлення та презентації   культурно-мистецької тематики  у  різних 
альтернативних освітніх проектах та на креативних просторах.    

  

4. Завдання (навчальні цілі):  

-  ознайомитися з найпопулярнішими альтернативними освітніми проектами, складовою 
частиною яких є поширення знань з культури та мистецтва (кіно, література, журналістика, 
образотворче мистецтво, музика та ін.); 

- окремо зосередити увагу на  відеопроектах, присвячених  урбаністиці і трансформації 
міського простору; 

- розглянути основні проекти, які зацікавлюють Україною (тревел-проекти); 

- розглянути, як представлені культура і мистецтво у діяльності молодіжних креативних 
просторів;  

- підготувати журналістські матеріали  у   аналітичних  жанрах на пропоновані  теми (напр., 
«Найцікавіші  приклади організації міського (суспільного) простору», «Популяризація 
мистецтва в діяльності креативних локацій» та ін.) для подальшого розміщення на сайті 
кафедри чи у  студентському альманасі; 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и Код Результат навчання 



необхідності) 

1.1 Знати основні  тенденції сучасної 
журналістики культурної тематики  

Лекція, 

Семінарське, 
самостійна робота 

 Опитування, 

обговорення 

10 

1.2 Знати  основні  (популярні) 
альтернативні освітні проекти, їх 
тематичну спрямованість, місце 
культурно-мистецької тематики в 
системі пропонованих лекцій      

Лекція, 

Семінарське, 
самостійна робота 

Опитування, 

обговорення 

10 

1.3. Знати  нові  популярні  тревел-
проекти 

Лекція, 

Семінарське, 
самостійна робота 

Опитування, 

обговорення 

5 

1.4.   Розуміти специфіку діяльності 
креативних просторів   

Лекція, 

Семінарське, 
самостійна робота 

 5 

2.1 Вміти шукати інформацію, 
аналізувати дані, застосовувати 
сучасні технології 

  семінарське 

  

  10 

2.2 Вміти створювати власні 
журналістські матеріали в аналітичних 
жанрах 

Семінарські, 

Самостійна робота 

 20 

2.3. Вміти аналізувати новітні креативні 
проекти 

Семінарські, 

Самостійна робота 

 20 

3.1 Презентувати результати своєї 
роботи  

Працювати в колективі 

Семінарські, 

Самостійна робота 

  10 

4 Автономність і відповідальність.  

Бути готовим працювати над 
покращенням змісту і форми 
матеріалів. Бути здатним сприймати 
критику. Бути здатним брати на себе 
відповідальність за свою роботу.  

Критично оцінювати власний 
журналістський доробок. 

  10 

 разом   100% 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

УТОЧНЮЄТЬСЯ      

      

      



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

 Мінімум  Максимум  

Усна відповідь, участь в 
обговоренні 

2х5=10  

(або 2х3=6 плюс 2х2=4, 
разом 10 балів)  

 

4х5=20 

Підготовка журналістських 
матеріалів на задану тему 

2х5=15 3х10=30 

Огляд-презентація 

 

15 20 

За 2 семестр разом 40 70 

За 1 семестр (проміжн. 
контроль) 

20 30 

Разом  60 100 

 

 

- підсумкове оцінювання:  у формі заліку.  

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  
Враховуються бали, одержані студентами за поточний і попередній семестр (результати 
проміжного контролю)  

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Атестація за  1 (7)  і за 2 (8) семестр. Якщо студент не набрав 60 балів у першому семестрі (був не 
атестований) і  до квітня 2022 року  не представив виконаних робіт, він не допускається до заліку.  

 

7.2 Організація оцінювання:   Контроль знань студента здійснюється за модульно-
рейтинговою системою. Загальну кількість балів студента формують оцінки за відповіді на 
семінарських заняттях, підготовку журналістських матеріалів на задані теми та самостійну 
роботу за обидва семестри 4 курсу. 



Бали, одержані за курс «Практикум з мистецька журналістика» у попередньому семестрі,  
перераховуються за схемою: 1:3. Таким чином, максимальна кількість балів, яку студент може 
набрати до заліку, становить 30 балів (1 семестр) + 50 балів (2 семестр) = 80 балів.  Умовно-
заліковою роботою є огляд-презентація за темою 4 ( креативні, студентські, молодіжні простори - на 
вибір студента). Максимальна оцінка – 20 б., мінімальна – 15 б.  

Критерії оцінки:  

– інформативність, достовірність і  достатність фактажу  – 5 балів (макс.)/ 4 б. (мін.); 

– актуальність, креативність – 5 балів/4 б; 

– композиційна досконалість, ясність і переконливість  викладу  – 5 балів/4 б; 

– грамотність і дотримання мовно-стилістичних норм – 5 балів/3 б.  

Таким чином, мінімальний бал студента за підсумками роботи в 1 і 2 семестрах – 60 б., максимальний 
бал – 100 б.  

 

 

  

 

 

  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  ____________  занять 

№ 
п/п Номер і назва  теми  

Кількість годин 

лекції 
практичні 

  
Самостійна 

робота 

 

ЗМ1.  Культура і мистецтво в освітніх проектах та креативних просторах  

 

1 

Урбаністика.  Організація міського простору . 
Урбаністика та культура і мистецтво в освітніх  
курсах та проектах («Prometheus», «Відкривай 
Україну!», «СANactions»).  

  2 4 

2 
 Відеолекторій «Мудра корова» («WiceCow»). 
Тематична спрямованість.    2 6 

3 
Проекти, які зацікавлюють Україною (Ukraїner, 
La Boussole).      2 4 

4 

Креативні простори («Часопис», «Bibliotech», 
«Freud House», «Циферблат» та ін.) Студентські 
простори. Молодіжний центр культурно-
естетичного виховання молоді (КНУ імені 
Шевченка). Арт-простір «Вежа» (КПІ). 

  2 4 

 ВСЬОГО    8 18 

  

Загальний обсяг _30__ год.  в тому числі (вибрати необхідне): 

 Практичні – 8 год. 

Самостійна робота - _18___ год. 

Консультації – 2 год 

Залік – 2 год. 

 

 

 

 

 



9. Рекомендовані джерела : 

Основна: (Базова) 
1. 10 тез про культурну журналістику від екс-очільника ВВС /Телекритика. – 16.11.2015. 

– www.telecritika.ua/expert/2015-11-16/1126444  
2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / В. Й. 

Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.  
3. Михайлин І. Основи журналістики:  Підручник. 3-н вид., доп. і поліпш. / 

І. Л. Михайлин. — К.: ЦУЛ, 2002. — 284 с. 
4. Потятиник Б. Інтернет-журналістика: навч. посібн./Б.В.Потятиник. – Львів, 2010.    
5. Різун В.В. Основи журналістики у відповідях і заувагах / В.В.Різун. – К., 2004. 
6. Різун В.В. Теорія масової комунікації: Підручник для студентів галузі «журналістика 

та інформація». – В.В. Різун. – К., 2008.   
7. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет. /Пер. з англ. 

Н.Єгоровець. – К., 2008. 
8. Як писати про культуру? : збірник есеїв і лекцій /Д.Бадьйор, М.Савка, А.Бондар [та 

ін.]. – К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. 
 

 

Додаткова: 

  

1. Вайшенберг З. Новинна журналістика / Зігфрид Вайшенберг. – К.: Академія 
Української Преси, 2004. – 263 с.  

2. Вуароль М. Гід газетяра / Мішель Вуароль. – 5-те вид., допов. та перегл. – К.: Ін-т 
масової інформації, 2002. – 80 с.  

3. Гід журналіста: зб. навч. матеріал. / Центр підготов. і вдоскон. журн. (Париж), 
Інститут мас. ком. (Київ); упоряд. Алла Лазарєва – К.: 1998. – 96 с.  

4. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вид. 
об’єд. «Вища школа», Львів. – 296 с.  

5. Єлісовенко Ю. Інтеграція новітніх ЗМІ та пошук нових форм спілкування /Юрій 
Єлісовенко, Анна Полісученко //Теле- та радіожурналістика. – 2011. – Вип. 10. – С. 
158–162. 

6. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний 
порадник /Пер. з англ. А.Іщенка. – К., 2005. 

7. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат /osvita.mediasapiens.ua/- 
16.12.2013. 

8. Мащенко І. Лики і лиця телерадіопростору  / Іван Мащенко. – К., 2003.  
9. Інтернет-ресурси:http://www.telekritika.ua 
10. detector.media 

 

 

 
 

  
 
 

 



 

 


