
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Регіональна журналістика 

1. Мета вивчення дисципліни у контексті підготовки фахівця певної 

спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами 

навчального плану підготовки фахівців. 

Метою навчальної дисципліни «Регіональна журналістика» є формування 

комплексного професійного погляду на регіональну журналістику; формування 

навичок аналітично, критично та неупереджено вивчати особливості та 

тенденції висвітлення у різних меді-ресурсах проблем, що стосуються 

конкретного регіону; формування вмінь застосовувати набуті навички у 

практичній та професійній діяльності журналіста регіонального ЗМІ, редактора, 

медіа-спеціаліста. 

Дисципліна інтегрується із такими курсами, як Історія української 

журналістики, Історія зарубіжної журналістики, Проблематика ЗМІ, Мова ЗМІ, 

Медіапланування та ін. 

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих 

компетентностей під час працевлаштування. 

- здійснення моніторингу засобів масової комунікації;  

- робота з великими масивами інформації, щоб виявляти специфічний та 

тематичний медіапродукт;  

- аналіз журналістських й інших матеріалів медійного змісту;  

- узагальнення тенденцій розвитку конкретних видань, видів та галузей 

медіапростору;  

- вміння готувати аналітичні доповіді, есе, статті з досліджуваної 

проблеми, проблематики;  

- вміння писати власні критичні матеріали, давати усні фахові коментарі. 

Дані компетентності є базовими для роботи на посаді журналіста, 

редактора, медіауправлінця в регіональних і центральних ЗМІ. 

3. Зміст навчальної дисцпліни за модулями і темами 

Змістовий модуль 1. Регіональна журналістика: тенденції і перспективи 

розвитку 

Тема 1. Місце «Регіональної журналістики» в системі 

журналістикознавчих дисциплін. 

Тема 2. Якість і проблемність матеріалів у регіональних ЗМІ. 

Тема 3. Особливості висвітлення політичної проблематики у регіональних 

ЗМІ. Проблема замовних матеріалів і рекламних публікацій. 

Тема 4. Особливості висвітлення військової проблематики у регіональних 

ЗМІ. Стратегія іміджування сучасної української армії. 

Тема 5. Особливості висвітлення енергетичної проблематики в 

регіональних ЗМІ. 

Тема 6. Соціальна проблематика в регіональних ЗМІ. 

Тема 7. Соціальна відповідальність регіонального журналіста. Вимоги до 

роботи журналіста. 

Тема 8. Стратегія управління регіональним засобом масової комунікації. 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни.  



4 кредити EKTS: загальна кількість годин – 120. З них аудиторних – 40 

год. (18 год. лекційних і 22 год. практичних). Самостійна підготовка – 80 год.  

5. Форма семестрового контролю. 

Залік 

6.  Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 
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