
ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ 

 

Мета курсу – історія, сучасний стан і перспективи висвітлення 

основних проблем життєдіяльності суспільства загалом і конкретної особи 

зокрема; єдність теоретичної і практичної підготовки студентів, проблемно-

тематичний аналіз ЗМІ з метою подальшої розробки відповідних тем у 

власних публікаціях. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Проблематика ЗМІ» має безпосередній 

зв’язок з такими дисциплінами, як «Методика роботи журналіста», 

«Журналістська майстерність», «Психологія журналістської творчості», 

«Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки», «Соціологія 

масової комунікації», «Міжнародна журналістика» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та 

інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: загальний стан і перспективи висвітлення основних проблем 

життєдіяльності суспільства, основні чинники впливу на особливості 

висвітлення тієї чи іншої соціально значимої проблематики, структуру 

сучасного інформаційного простору України й питомі частки в ньому, що 

припадають на висвітлення тих чи інших суспільних проблем, основні 

принципи формування окремих спеціалізацій у ЗМІ для представлення тієї чи 

іншої проблематики; 

вміти: застосовувати на практиці набуті в курсі теоретичні знання, 

професійно оцінювати (під кутом зору ефективності/неефективності) 

використання жанрових форм та мовностилістичних прийомів для 

висвітлення тих чи інших суспільно важливих проблем, використовувати у 

власній практиці весь спектр лінгвістично-комунікативних методів та 

прийомів для висвітлення тієї чи іншої соціально значимої проблематики; 

володіти: здатністю критично мислити, самостійно аналізувати 

різнорівневі процеси в сучасних ЗМІ, здатністю структурувати й 

систематизувати свої знання у галузі проблематики ЗМІ, умінням адекватно 

інтерпретувати тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Основи вивчення проблематики ЗМІ. Методи та підходи до 

дослідження проблематики ЗМІ. Критерії визначення якості журналістських 

матеріалів. Особливості процесів боротьби за якість медіа в Україні і за 

кордоном. Порівняльний аналіз журналістських публікацій в Україні та за 

кордоном. Зв'язок дисципліни з іншими гуманітарними та журналістськими 

дисциплінами. Історія журналістики. Історія зарубіжної журналістики. 

Професійні стандарти. Масова комунікація та інформація. Поняття 

«проблематики» медіа в журналістських матеріалах. Підходи до дослідження 

медіа-матеріалів на проблематичність, нормальність і упорядкованість. 

Контент провідних друкованих медіа України за різноманітністю тематики та 

проблематичністю. Контент провідних інтернет-медіа за різноманітністю 



тематики та проблематичністю.  

Прблематика ЗМІ. Політична проблематика у ЗМІ. Історія виникнення 

політичної думки. Геополітичний вимір світу. Прикладна політологія, її 

сутність і зміст. Порівняльна політологія. Висвітлення у ЗМІ політичної 

проблематики. Міжнародна політика у ЗМІ. Конфліктні політичні питання та 

їх висвітлення у ЗМІ. Основні тенденції зовнішньої політики України. 

Європейська та євроатлантична інтеграція. Україна та ООН: механізми й 

напрями співпраці. Еволюція взаємовідносин України з НАТО. Основні 

напрями та зміст взаємодії ЄС та України на сучасному етапі. Саміти Україна 

– ЄС, їх проблематика і можливі механізми реалізації взаємодії. Українсько-

американські відносини: проблеми та перспективи. Економічна 

проблематика у ЗМІ. Правова проблематика у ЗМІ. Загальносоціальна 

проблематика у ЗМІ. Особливості відображення соціальної проблематику у 

вітчизняних та зарубіжних ЗМІ. Молодіжна проблематика ЗМІ. Проблеми 

культури, спорту в ЗМІ. Релігійна проблематика в ЗМІ. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 240 годин, у т. ч. – 120 годин аудиторних занять і 120 годин – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит / ЗКР. 
 

  



 


