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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни
Найменування показників

за формами навчання
денна

заочна

Вид дисципліни

вибіркова

-

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів/годин

5/150

Курс

4

Семестр

7

Кількість змістових модулів з розподілом

5

Обсяг кредитів

5

Обсяг годин, в тому числі:

150

Аудиторні

70

Модульний контроль

10

Самостійна робота

70

Форма семестрового контролю

залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із закономірностями
становлення і розвитку політичної журналістики в Україні, методикою роботи
журналістів у політичних ЗМІ. Сучасні студенти отримають базові знання з
методології, правових норм, що регулюють функціонування політичних ЗМІ в
Україні, зокрема прав і обов’язків політичного журналіста, навички створювати
політичні тексти в різних жанрах, уміння визначати актуальну тематику
політичних виступів, збирати політичні дані і формувати інформаційну базу,
тобто теоретичне і практичне підґрунтя для ефективної практичної діяльності.
Основними

завданнями

політичних ЗМІ» є:

вивчення

дисципліни

«Методика

роботи

в

5
− дати уявлення про юридичні, професійні і єтичні аспекти політичної
журналістики;
− з’ясувати роль ЗМІ у визначенні,

формулюванні і постановці

політичних проблем, пошуку політичних рішень;
− проаналізувати актуальну тематику політичних виступів у сучасній
пресі;
− вивчити основні методи роботи журналіста в політичних ЗМІ, сучасні
методи прикладного політичного аналізу і прогнозування, методи і прийоми
подачі політичної

інформації (визначати

приховану політичну рекламу,

визначати методи інформаційних маніпуляцій).;
з’ясувати специфіку політичної журналістики в Україні як особливого

−

різновиду професійної діяльності журналіста;
− забезпечити фундаментальними знаннями, необхідними для ефективної
діяльності у сфері політичної журналістики (законодавча, рекламна, соціальна,
соціологічна, соціокультурна, міжнародна база);
−

забезпечити

знаннями

про

специфіку

інформаційної

роботи

політичного журналіста (місце, роль, ефективність, важелі впливу, загрози
професійної діяльності при зборі та розповсюдженні політичної інформації);
− навчити працювати у різних жанрах політичної проблематики (цитата,
анкета, замітка, коментар, стаття, огляд, бесіда, інтерв’ю, політичний портрет,
портрет політика, міжнародний політичний портрет, історико-політичний
портрет);
3. Результати навчання за дисципліною
За результатами вивчення дисципліни студент має отримати такі
програмні результати освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за
спеціальністю 061 Журналістика, а саме:
знати:
-

закономірності

становлення

політичної

журналістики

в

Україні,

предметні, функціональні и професійні особливості політичної журналістики на
різних етапах її розвитку;
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- комплекс правових засад функціонування політичних ЗМІ в умовах
становлення демократичного суспільства;
- жанрові стандарти політичної журналістики;
- специфіку творчо-організаційної діяльності політичного журналіста.
вміти:
- професійно аналізувати методи, способи, засоби подачі політичної
інформації;
- використовувати сучасні методи прикладного політичного аналізу і
прогнозування.
- орієнтуватися у змісті політичної інформації (подіях, персоналіях,
процесах, тенденціях);
- розрізняти аналітичні тексти політичного спрямування від прихованої
реклами;
- відрізняти першочергові політичні події від другорядних;
- прогнозувати розвиток політичних подій і ситуацій;
- працювати в жанрах політичної проблематики;
Дисципліна спрямована на формування у студентів таких фахових
(професійних) програмних компетентностей освітньої програми підготовки
бакалаврів спеціальності 061 Журналістика: ФК2: Здатність знаходитись у
контексті подій; уміння

здійснювати

моніторингову

діяльність; знати

характеристики різних ЗМІ; здатність створення матеріалів на основі аналізу
потреб медіаринку; ФК3: Здатність до планування медіапроцесу; дотримання
часових вимог до подачі матеріалу (дедлайн); роботи у нестандартних умовах
та непередбачуваних ситуаціях; уміння дотримуватись бюджету; ФК4:
Здатність оперативно збирати інформацію, мати глибокі базові знання з різних
галузей та спеціалізовані знання з окремої галузі; дотримуватись балансу думок;
уміти працювати з джерелами; взаємодіяти з аудиторією; ФК5: Здатність до
виокремлення новини (факту); володіння інструментарієм перевірки інформації;
здатність до вибору інформації на основі релевантності; уміння створювати
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матеріал для різних медіаплатформ; уміння інтерпретувати контент; ФК6:
Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській формі: висока
мовна компетенція; володіння навичками візуальної комунікації; володіння
навичками створення текстів у різних жанрах; уміння поєднувати візуальні та
текстуальні контенти; використання сучасних інформаційних технологій; ФК8:
Здатність працювати в команді, редакційному колективі, володіти соціальними
навичками; відповідально виконувати професійну функцію; ФК9: Здатність
володіти основами психологічної безпеки, технологіями цифрової безпеки;
володіти навичками роботи журналіста в екстремальних умовах; уміння
застосовувати критичне мислення і технології медіа-аналізу в умовах
інформаційних війн; ПРН1: Виявляти високу адаптивність до змін професійного
середовища,

мобілізувати

інтелектуальні

та

духовні

можливості

для

самостійного засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій,
оновлювати власні професійні компетенції з урахуванням інформаційних потреб
аудиторії, що домінуватимуть у перспективі; ПРН3: Використовуючи знання
соціально-гуманітарних, професійно-орієнтованих дисциплін, ефективно діяти в
умовах інформаційного простору України; ПРН8: Аналізувати будь-який
медійний продукт, оцінювати його на основі соціокультурних та філософських
критеріїв; ПРН16: Уміти організовувати роботу редакції в різних типах ЗМІ.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1. Тематичний план для денної форми навчання

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2
20

10

8

8

2

2

4

8

4

6

6

4

4

Підсумковий
контроль

Практичних

Самостійна робота

Лекцій
2

Аудиторних

Назви змістових модулів і тем

Разом

№
з/п

Лабораторних

Кількість годин

7 семестр
Змістовий модуль І.
Політична журналістика в Україні
1.1

Тема 1. Політика і журналістика в сучасному світі

Тема 2. Політична журналістика в Україні: жанри та
методи
Тема 3. Класичні правила і норми при висвітленні
політичної тематики, права, обов'язки і роль
1.3
журналістів, стандарти подачі і коментування
інформації. «Producer's guide» BBC
1.4. Тема 4. Особливості політичної ситуації в Україні
Модульна контрольна робота
Разом за змістовим модулем 1
1.2

2

2
2

Змістовий модуль ІІ.
Взаємодія політичних ЗМІ з органами влади
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Тема 5. Методика висвітлення політичними ЗМІ
роботи виконавчих органів влади
Тема 6. Методика роботи з Верховною Радою,
урядом, Адміністрацією Президента, міською,
обласною радою
Тема 7. Принципи роботи політичних ЗМІ під час
виборчої кампанії різних рівнів
Тема 8. Державні, комерційні, партійні ЗМІ:
особливості й межі
Тема 9. Журналіст в політичному просторі

6

4

12

4

12

6

4

2

2

2

4

2

2

2

Тема 10. Тематичний простір політичної
журналістики
Тема 11. Політична журналістика як фактор
регулювання політичних конфліктів
Тема 12.Типи політичних журналістів

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

Модульна контрольна робота

2

Разом за змістовим модулем 2

52

2

2

2
24

4

20

26

2
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Змістовий модуль 3.
Стандарти роботи в політичних ЗМІ
3.1 Тема 13. Медіатизація політики
12 6 4 2
Тема 14. Культура подачі різних політичних точок
4
2
2
3.2 зору в ЗМІ
Тема 15.Практика роботи телеканалу «Рада» із
6
4
4
3.3 проблемних політичних питань
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовим модулем 3 24 12 4 8
Змістовий модуль 4.
ЗМІ як суб’єкт політичного процесу
Тема 16. Технології впливу ЗМІ на політичний
14 8 4 4
4.1 процес
Тема 17. ЗМІ як елемент публічної політичної
8
4
4
4.2 комунікації
4.3 Тема 18. Політика і свобода слова
8
4
4
Модульна контрольна робота
2
Разом за змістовним модулем 4 32 16 4 12
Змістовний модуль 5.
Політико-правове регулювання діяльності політичних ЗМІ
5.1 Тема 19. ЗМІ в полікультурному суспільстві
6
2
2
Тема 20. Політика держави у сфері масової
6
2
2
5.2 інформації
5.3 Тема 21. Правовий статус політичного журналіста
8
4
4
Модульна контроль робота
2
Разом за змістовним модулем 5. 22 8
8
Залік
Разом за навчальним планом 150 70 14 56

6
2
2

10

2
2

6
4
4
14

2
2

4
4
4
12

2
2

70
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5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Політична журналістика в Україні
Лекція 1. Політика і журналістика в сучасному світі (2 год)
Політика і інформація. Інформаційні та комунікативні процеси в
політичному просторі. Політична пропаганда, політичний PR, політична реклама,
політична агітація, політична журналістика: спільне та відмінне. Функції і
предмет політичної журналістики. Політична позиція журналіста. Професійна
позиція журналіста. Авторитет і впливовість журналіста.
Література основна:2,3,6,9,11,13
Література додаткова:1,3,6,8,11,15,23,28,29,34
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Практичне заняття 1. Політика і журналістика в сучасному світі (2 год)
Література основна:2,4,7,12
Література додаткова:1,5,8,14,16,21,23,34
Практичне заняття 2. Політична журналістика в Україні: жанри та методи
(2 год)
Література основна:2,4,7,13
Література додаткова:1,3,7,9,26,19,22,33,37
Практичне заняття 3. Класичні правила і норми при висвітленні політичної
тематики, права, обов'язки і роль журналістів, стандарти подачі і коментування
інформації. «Producer's guide» BBC (2 год)
Література основна:2,3,6,9,11,13
Література додаткова:1,3,6,8,11,15,23,28,29,34
Практичне заняття 4. Особливості політичної ситуації в Україні (2 год).
Література основна:2,4,6,8,10,12
Література додаткова:1,3,5,7,9,11,13,17,21,27
Змістовий модуль 2.
Взаємодія політичних ЗМІ з органами влади
Лекція 2. Методика висвітлення політичними ЗМІ роботи виконавчих
органів влади (2 год)
Висвітлення діяльності Президента «в пулі» – правила роботи і
встановлення. Робота політичного журналіста в Уряді України й інших
виконавчих органах влади. Роль журналіста, кваліфікація, взаємодія зі службою
новин, коментування.
Література основна:2,3,5,6,8,11
Література додаткова:1,2,4,6,8,9,12,15,21,23,24,36,38
Практичне заняття 5. Методика висвітлення політичними ЗМІ роботи
виконавчих органів влади (2 год)
Література основна:2,4,7,13
Література додаткова:1,3,7,9,26,19,22,33,37

11
Практичне заняття 6. Методика роботи з Верховною Радою, урядом,
Адміністрацією Президента, міською, обласною радою (4 год)
Література основна:1,2,3,5,8,9,11
Література додаткова:2,4,6,7,9,13,15,17,21,23,27,29,32,33
Лекція 3. Принципи роботи політичних ЗМІ під час виборчої кампанії
різних рівнів (2 год)
Законодавче регулювання та практика роботи ЗМІ під час виборчої
компанії. ЗМІ, які беруть участь і не беруть участі у виборчій кампанії. Правила
пропорційного представництва політичних партій і поглядів. Прямий ефір і
запис. Дебати і рекламні ролики. Відповідальність ЗМІ і журналіста. Правила
роботи ЗМІ з висвітлення політичної тематики під час виборчої компанії.
Трансляція даних еxit-pool. Використання і правила цитування соціологічних
опитувань населення.
Література основна:1,2,3,4,6,7,9,13
Література додаткова:2,3,5,7,9,11,12,14,17,20,25,29
Практичне заняття 7. Принципи роботи політичних ЗМІ під час виборчої
кампанії різних рівнів (4 год)
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
Практичне заняття 8. Державні, комерційні, партійні ЗМІ: особливості й
межі (2 год)
Література основна:1,2,3,5,6,8,9,12
Література додаткова:2,3,5,7,8,10,11,13,15,16,18,32
Практичне заняття 9. Журналіст в політичному просторі (2 год)
Література основна:1,2,3,4,5,6,7,9
Література додаткова:1,3,4,6,8,9,11,13,14
Практичне заняття 10. Тематичний простір політичної журналістики (2
год)
Література основна:1,2,3,4,5,7,9,10
Література додаткова:2,4,6,12,18,19,21,23, 30,33
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Практичне заняття 11. Політична журналістика як фактор регулювання
політичних конфліктів (2 год)
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
Практичне заняття 12. Типи політичних журналістів (2 год)
Література основна:1,2,3,4,6,7,9,13
Література додаткова:2,3,5,7,9,11,12,14,17,20,25,29
Змістовий модуль 3.
Стандарти роботи в політичних ЗМІ
Лекція 4. Медіатизація політики (4 год)
ЗМІ в структурі публічної політики. Поняття публічної політики як форми
взаємодії суб'єктів політичного процесу на основі принципів гласності,
культурного плюралізму і свободи вираження думки. ЗМІ як організатор
публічного діалогу суб'єктів політичного процесу. Цілі, форми і методи
організації і ведення суспільно-політичного діалогу.
Література основна:1,2,3,4,6,7,9,13
Література додаткова:2,3,5,7,9,11,12,14,17,20,25,29
Практичне заняття 13. Медіатизація політики (2 год)
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
Практичне заняття 14. Культура подачі різних політичних точок зору в
ЗМІ (2 год)
Література основна:2,3,6,9,11,13
Література додаткова:1,3,6,8,11,15,23,28,29,34
Практичне заняття 15. Практика роботи телеканалу «Рада» із проблемних
політичних питань (2 год)
Література основна:2,4,7,13
Література додаткова:1,3,7,9,26,19,22,33,37
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Змістовий модуль 4.
ЗМІ як суб’єкт політичного процесу
Лекція 5. Технології впливу ЗМІ на політичний процес (4 год)
Політика як боротьба еліт за владу і роль засобів масової інформації в
«полюванні за голосами». Структура політичних технологій. Організація
пропагандистських кампаній. Політична реклама та паблік рилейшнз в системі
ідеологічного впливу. Тіньова економіка пропагандистських кампаній. Хто
оплачує «ефективну» пресу?
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
Практичне заняття 16. Технології впливу ЗМІ на політичний процес (4
год)
Література основна:1,2,3,4,6,7,9,13
Література додаткова:2,3,5,7,9,11,12,14,17,20,25,29
Практичне заняття 17. ЗМІ як елемент публічної політичної комунікації
(4 год)
Література основна:2,4,7,13
Література додаткова:1,3,7,9,26,19,22,33,37
Практичне заняття 18. Політика і свобода слова (4 год)
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
Змістовний модуль 5.
Політико-правове регулювання діяльності політичних ЗМІ
Практичне заняття 19. ЗМІ в полікультурному суспільстві (2 год)
Література основна:2,3,6,9,11,13
Література додаткова:1,3,6,8,11,15,23,28,29,34
Практичне заняття 20. Політика держави у сфері масової інформації (2
год)
Література основна:1,2,3,4,6,7,9,13
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Література додаткова:2,3,5,7,9,11,12,14,17,20,25,29
Практичне заняття 21. Правовий статус політичного журналіста (4 год)
Література основна:1,2,3,4,6,8,10
Література додаткова:2,3,4,5,7,9,10,12, 15,20,23,26,36,38
6. Контроль навчальних досягнень

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

М5

кількість одиниць

М4

максимальна
кількість балів

М3

кількість одиниць

М2

максимальна
кількість балів

М1
кількість одиниць

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Відвідування
практичних занять
Робота на практичному
занятті
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної
роботи

1

4

4

10

10

4

4

6

6

4

4

10

4

40

10

100

4

40

6

60

4

40

5

4

20

8

40

3

15

3

15

3

15

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Вид діяльності
студента

Разом
Максимальна кількість
балів

90

177

86

108

84

545

Залік
Розрахунок: 545 : 100 = 5,45
Розрахунок коефіцієнта

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Змістовий модуль 1.
Політична журналістика в Україні
Тема 1. Політика і журналістика в сучасному світі
Підготувати доповідь на
висловлення політичних інтересів»

тему «Політична

журналістика

як засіб
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Тема 2 . Політична журналістика в Україні: жанри та методи
Написати есе на тему: «Роль політичного журналіста в процесі
демократизації суспільства»
Тема 3. Класичні правила і норми при висвітленні політичної
тематики, права, обов'язки і роль журналістів, стандарти подачі і
коментування інформації. «Producer's guide» BBC
Підготувати презентацію на тему: «Професійно-етичні принципи діяльності
політичного журналіста»
Тема 4. Особливості політичної ситуації в Україні
Спробуйте написати матеріал на політичну тему для публікації в ЗМІ в
одному з жанрів журналістики.
Змістовий модуль 2.
Взаємодія політичних ЗМІ з органами влади
Тема 5. Методика висвітлення політичними ЗМІ роботи виконавчих
органів влади
Підготуйте презентацію на тему: «Висвітлення роботи законодавчих
органів влади різних рівнів, різних точок зору в парламенті».
Тема 6. Методика роботи з Верховною Радою, урядом, Адміністрацією
Президента, міською, обласною радою
Підготуйте

доповідь

на

тему:

«Практика

і

правила

роботи

в

Президентському пулі, висвітлення роботи виконавчих органів влади»
Тема 7. Принципи роботи політичних ЗМІ під час виборчої кампанії
різних рівнів
Підготуйте презентацію на тему: «ЗМІ і вибори: інформація про
передвиборні кампанії»
Тема 8. Державні, комерційні, партійні ЗМІ: особливості й межі
Підготуйте реферат на тему «Взаємини ЗМІ, влади і суспільства в країнах з
різним політичним устроєм»
Тема 9. Журналіст в політичному просторі
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Підготуйте презентацію на тему: «ЗМІ як елемент публічної політичної
комунікації»
Тема 10. Тематичний простір політичної журналістики
Знайдіть в газетах або журналах матеріали, написані в жанрі замітки,
інтерв'ю, репортажу, статті, проблемного нарису, памфлету. Принесіть матеріали
на заняття. Проаналізуйте матеріал з основних жанроутворювальних ознак:
предмет (яка тема, проблема обговорюється, в якій сфері дійсності лежить
проблема; вид матеріалу з предмета); мета і функції (яку мету переслідує автор і
яку функцію виконує матеріал); автор і його позиція щодо теми і читача;
композиція і сюжет як елементи стилю; особливості мови (оцінити наявність
виразно-образотворчих засобів мови, проаналізувати їх). Оцініть актуальність
матеріалу. Всі свої судження аргументуйте, приводите ілюстрації з матеріалів.
Тема 11. Політична журналістика як фактор регулювання політичних
конфліктів
Підготуйте реферат на тему: «Методи формування громадської думки»
Тема 12. Типи політичних журналістів
Підготуйте доповідь на тему: «Журналіст в політичному просторі»
Змістовий модуль 3.
Стандарти роботи в політичних ЗМІ
Тема 13. Медіатизація політики
Підготуйте

інформаційне

повідомлення:

«Політичний

маркетинг

і

маркетинг політичного лідера»
Тема 14. Культура подачі різних політичних точок зору в ЗМІ
Напишіть есе на тему: «Формування образ вождя через ЗМІ»
Тема

15.

Практика

роботи

телеканалу

«Рада»

із

проблемних

політичних питань
Напишіть аналітичну довідку «Телеканал «РАДА» з точки зору політичної
журналістики.
Змістовий модуль 4.
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ЗМІ як суб’єкт політичного процесу
Тема 16. Технології впливу ЗМІ на політичний процес
Підготуйте доповідь на тему: «Використання даних соціологічних
опитувань і Vox Populi»
Тема 17. ЗМІ як елемент публічної політичної комунікації
Підготуйте презентацію на тему: «Політична пропаганда і політичний PR»
Тема 18. Політика і свобода слова
Напишіть аналітичну статтю «ЗМІ як організатор публічного діалогу
суб'єктів політичного процесу»
Змістовний модуль 5.
Політико-правове регулювання діяльності політичних ЗМІ
Тема 19. ЗМІ в полікультурному суспільстві
Підготуйте доповідь на тему: «Функції ЗМІ в тоталітарній державі»
Тема 20. Політика держави у сфері масової інформації
Підготуйте реферат на тему: «Традиції і правила висвітлення політичного
життя в США і європейських країнах»
Тема 21. Правовий статус політичного журналіста
Підготуйте доповідь на тему: «Проблеми політико-правового регулювання
діяльності ЗМІ»
Критерії оцінювання самостійної роботи
Кожна самостійна робота оцінюється у 5 балів. Максимальне розкриття
питання та виконання практичних завдань гарантує студентові отримання високої
оцінки, що пізніше буде врахована у загальний рейтинг під час складання
навчальної дисципліни на сесії.
Критерії оцінювання відповіді:


відповідність змісту;



повнота і ґрунтовність викладу;



доказовість і логічність викладу;



термінологічна коректність;



здатність до обґрунтування висновків;
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володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного
змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній
викладачем у робочій програмі. Кількість модульних контрольних робіт з
навчальної дисципліни – 5 (по 2 год.), виконання кожної роботи є обов’язковим.
Модульна контрольна робота 1
Написати есе на тему: «Свобода слова і демократія»
Модульна контрольна робота 2
Підготуйте презентацію на тему «Авторське право в журналістиці»
Модульна контрольна робота 3
Написати

реферат

на

тему:

«Жанрова

своєрідність

політичної

журналістики»
Модульна контрольна робота 4
Підготуйте презентацію на тему: «Політичні журналісти сучасної України»
Модульна контрольна робота 5
Модульна контрольна робота проводиться у вигляді тестування у Центрі
мультимедійних технологій
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика роботи в
політичних ЗМІ» оцінюються за єдиною кредитно-трансферною системою, в
основу якої покладено

принцип

коопераційної звітності,

обов’язковості

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь
та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності
студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється
відповідно до навчально–методичної карти, де зазначено види контролю й принципи
їх оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
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Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне

опитування, співбесіда, залік.


Методи письмового контролю: модульне письмове тестування.



Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,

самоаналіз.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, складання модульних контрольних робіт
та інших видів контролю.
Виконання

модульних

контрольних

робіт

здійснюється

в

режимі

комп’ютерної діагностики або з використанням завдань в ЕНК.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально–дослідної
роботи залежить від

дотримання

таких вимог: своєчасність виконання

навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних
завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності. Форма проведення: залік
Критерії оцінювання:
За загальним показником суми балів зароблених студентом протягом
семестру поділеної на коефіцієнт – 5,45.
6.5. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Кількість балів
100 – 90
82-89
25-81
69-74
60-68
0-59
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
Разом: 150 год., з них лекційних – 14 год., практичні заняття – 56 год.,
модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год.
Тиждень
Модулі
Назва
модуля
Кількість
балів
модуль

Змістовний модуль 1
Політична журналістика в Україні

Змістовний модуль 2
Взаємодія політичних ЗМІ з органами
влади

90 балів

177 балів

за

Лекції
Дати
Теми лекцій

Політика і
журналістика в
сучасному світі
(1 б)

Теми
практичних
занять

Політика і
журналістика в
сучасному світі
(10+1б)
Політична
журналістика в
Україні: жанри
та методи (10+1
б)

Самостійна
робота

Політика і
журналістика в
сучасному світі
(5 б)

Види

Методика
висвітлення
політичними
ЗМІ роботи
виконавчих
органів влади
(1 б)
Класичні
правила і
норми при
висвітленні
політичної
тематики,
права,
обов'язки і
роль
журналістів,
стандарти
подачі і
коментування
інформації.
«Producer's
guide» BBC
(10+1 б)

Особливості
політичної
ситуації в
Україні (10+1
б).

Класичні
Особливості
правила і
політичної
норми при
ситуації в
висвітленні
Україні
політичної
(5 б)
Політична
тематики,
журналістика в
права,
Україні: жанри
обов'язки і
та методи
роль
(5 б)
журналістів,
стандарти
подачі і
коментування
інформації.
«Producer's
guide» BBC
(5 б)
Модульна контрольна робота 1 (25 балів)

Методика
висвітлення
політичними
ЗМІ роботи
виконавчих
органів влади
(10+1 б)
Методика
роботи з
Верховною
Радою, урядом,
Адміністрацією
Президента,
міською,
обласною
радою (20+2б)
Методика
висвітлення
політичними
ЗМІ роботи
виконавчих
органів влади
(5 б)
Методика
роботи з
Верховною
Радою, урядом,
Адміністрацією
Президента,
міською,
обласною
радою (5 б)

Принципи
роботи
політичних
ЗМІ під час
виборчої
кампанії
різних рівнів
(1 б)
Принципи
роботи
політичних
ЗМІ під час
виборчої
кампанії
різних рівнів
(20+2 б)
Державні,
комерційні,
партійні ЗМІ:
особливості й
межі (10+1 б)
Журналіст в
політичному
просторі
(10+1 б)
Принципи
роботи
політичних
ЗМІ під час
виборчої
кампанії
різних рівнів
(5 б)
Державні,
комерційні,
партійні ЗМІ:
особливості й
межі (5 б)
Журналіст в
політичному
просторі (5 б)

Тематичний
простір
політичної
журналістики
(10+1 б)
Політична
журналістика як
фактор
регулювання
політичних
конфліктів
(10+1 б)
Типи
політичних
журналістів
(10+1 б)
Тематичний
простір
політичної
журналістики (5
б)
Політична
журналістика як
фактор
регулювання
політичних
конфліктів (5 б)
Типи
політичних
журналістів (5
б)

Модульна контрольна робота 2 (25 балів)
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поточного
контролю
Тиждень
Змістовий модуль 3
Модулі
Стандарти роботи в політичних ЗМІ
Назва
модуля
86 балів
Кількість
балів
за
модуль
Лекції
Дати
Теми лекцій Медіатизація

Змістовий модуль 4
ЗМІ як суб’єкт політичного процесу
108 балів

політики (2 б)

Теми
практичних
занять

Медіатизація
політики (10+1
б)

Культура
подачі різних
політичних
точок зору в
ЗМІ (10+1 б)

Практика
роботи
телеканалу
«Рада»
із
проблемних
політичних
питань (20+2
б)
Практика
роботи
телеканалу
«Рада» із
проблемних
політичних
питань (5 б)

Самостійна
робота

Медіатизація
політики (5 б)

Культура
подачі різних
політичних
точок зору в
ЗМІ (5 б)

Види
поточного
контролю
Тиждень
Модулі
Назва
модуля

Модульна контрольна робота 3 (25 балів)

Технології
впливу ЗМІ на
політичний
процес (2 б)
Технології
впливу ЗМІ на
політичний
процес (20+2 б)

Технології
впливу ЗМІ на
політичний
процес (5 б)

Види
поточного
контролю
Підсумковий

Політика і
свобода слова
(20+2 б)

ЗМІ як
елемент
публічної
політичної
комунікації
(5 б)

Політика і
свобода слова
(5 б)

Модульна контрольна робота 4 (25 балів)

Змістовий модуль 5
Політико-правове регулювання діяльності
політичних ЗМІ

84 бали
Кількість
балів
за
модуль
Лекції
Дати
Теми лекцій
ЗМІ в
Політика
Теми
полікультурному держави у
практичних
суспільстві
сфері масової
занять

Самостійна
робота

ЗМІ як
елемент
публічної
політичної
комунікації
(20+2 б)

Правовий
статус
політичного
(10+1 б)
інформації
журналіста
(10+1 б)
(20+2 б)
ЗМІ в
Політика
Правовий
полікультурному держави у
статус
суспільстві (5 б) сфері масової політичного
інформації (5 журналіста (5
б)
б)
Модульна контрольна робота 5 (25 балів)

ЗАЛІК

22
контроль
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