
ПОЛІТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА 

Політична журналістика – дисципліна, що висвітлює широке коло 

політичних явищ та політичних подій. Багато політичних проблем сучасної України 

є наслідком нефахової інформаційної політики. Тому професіоналізація політичної 

журналістики розглядається як одне з першочергових завдань, без вирішення якого 

неможливо зробити реальною інтеграцію України до європейської спільноти. Курс 

заснований на поєднанні теоретичних і прикладних знань, що забезпечують повноту 

уявлень по даному напрямку журналістики, і відповідно, необхідних для професійної 

журналістської діяльності знань і компетенцій, що дозволяють формувати 

інформаційну картину, пов'язану з внутрішньополітичним і міжнародним порядком 

денним. Детально вивчаються журналістика і політика як сфери професійної 

діяльності; політична проблематика в ЗМІ; жанри політичної журналістики; джерела 

політичної інформації; тенденції формування політичного порядку денного. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: створити цілісне уявлення про 

особливий різновид професійної діяльності ― політичну журналістику. 

Курс пов’язаний з такими дисциплінами, як: Теорія масової комунікації, 

Теорія масової інформації, Комунікаційні технології, Соціально-політичні студії.  

Заплановані результати навчання:  

знання 

 комплексу правових засад функціонування ЗМІ в умовах становлення 

демократичного суспільства;  

 жанрових стандартів політичної журналістики;  

 специфіки творчо-організаційної діяльності політичного журналіста. 

уміння 
 розрізняти аналітичні тексти політичного спрямування від прихованої реклами;  

 розрізняти першочергові і вторинні політичні події;  

 формулювати аналітичні тези, обґрунтовувати їх. 

навички 
 орієнтуватися в змісті політичної інформації (персоналіях, подіях, рішеннях);  

 прогнозувати розвиток політичних подій і ситуацій;  

інші компетентності 

 працювати в жанрах політичної проблематики; 

 професійно аналізувати методи, способи, засоби подачі політичної інформації. 

 

Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами 

Змістовий модуль 1.  ЗМІ як автономний політичний інститут 

Тема 1. «Політична журналістика»: предмет і завдання курсу 

Тема 2. ЗМІ в політичній структурі суспільства 

Тема 3. Правові та етичні основи політичної журналістики 

Тема 4. Політична журналістика як особливий різновид професійної діяльності 

журналіста 

Тема 5. Результативність (ефективність і дієвість) політичної журналістики 

Тема 6. Політична журналістика як творча діяльність 

Тема 7. Типові форми газетно-журнальної політичної журналістики 

Тема 8. Класична спадщина політичного репортажу 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: ECTS – 4. Загальний обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з 



них:  лекційних – 20, практичних – 20, самостійна робота – 80). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент Насмінчук І.А.  
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