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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показника Характеристика дисципліни 
Найменування дисципліни Спортивна журналістика 
Галузь знань 06 Журналістика
Спеціальність 061 Журналістика 
Спеціалізація (якщо є) відсутня
Освітня програма Журналістика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова
Курс навчання 5
Навчальний рік 2020-2021
 
Номер(и) семестрів (триместрів): 
 

Денна форма Заочна форма 

9 - 

Загальна кількість кредитів ЄКТС/годин 3 кредити/90 годин 
Структура курсу: 

– лекції 
– семінарські заняття (практичні, групові) 
– годин самостійної роботи студентів 

Денна форма Заочна форма 

20 
10 
60

 

Відсоток аудиторного навантаження 33 %
Мова викладання Українська
Форма проміжного контролю (якщо є) Немає
Форма підсумкового контролю Залік

 
2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

 
Дисципліна «Спортивна журналістика» має на меті надання студентам теоретичних 

знань з основ, історії, динаміки розвитку та сучасного стану  функціонування спортивної 
журналістики задля розуміння специфіки функціонування спортивних ЗМК в історичному та 
сучасному вимірах та формування у студентів практичних навичок, враховуючи специфіку 
спортивної журналістики та фаху спортивного журналіста. 

У сучасному суспільстві кожен з його соціальних інститутів являє собою масовий 
феномен, що концептуалізує в людині ілюзію особистої участі та емоційної напруги. Серед 
низки соціальних інститутів  найбільш поширеними є фізична культура й спорт вищих 
досягнень та масова комунікація. Увага до розвитку спорту та фізичного виховання нації 
становить сьогодні є одним з пріоритетних напрямів внутрішньої державної політики країни. 
Найважливішу роль у функціонуванні спортивного руху, забезпеченні комунікації між 
суб’єктами спортивної діяльності відігравали і продовжують відігравати засоби масової 
комунікації. Актуальність вивчення даної дисципліни цілком обґрунтована – значення спорту в 
житті суспільства щодалі зростає. Спорт здавна був тією сферою життєдіяльності, в якій 
українці намагалися утвердитися, бо це свідчило про фізичний, моральний, інтелектуальний 
(зрештою, і про фінансовий та організаторський) потенціал нації, це свідчило про повноту 
народу. Важливість спортивного сегменту в нашому суспільстві стає дедалі більш помітним. 
Найбільш значущу роль у функціонуванні спортивного руху завжди відіграють спортивні мас-
медіа, що виступають каталізатором розвитку спортивної сфери. 

 
 



Завдання дисципліни: 
- місце спортивної журналістики в системі соціальних інститутів суспільства; 
- етапи зародження, формування та еволюції спортивної журналістики, її специфічні 

іманентні риси у сфері друкованих та аудіовізуальних ЗМІ; 
- визначення провідних персоналій спортивної преси різних періодів задля формування 

індивідуального творчого стилю для роботи в спортивному сегменті;  
- огляд таксонімізації спортивної преси в історичному та сучасному контексті; 
- огляд історичних засад та специфіки функціонування спортивної журналістики 

українських діаспор у світі; 
- характеристика провідних репрезентантів спортивної журналістики різних періодів та 

шляхів їх успіху в плані змістового та технічного наповнення, ефективності матеріалів; 
- визначення історії та динаміки розвитку спортивної  тележурналістики у 

всеукраїнському та регіональному аспектах та специфіки її функціонування; 
- огляд сучасних тенденцій розвитку спортивної журналістики та їх застосування у 

власних матеріалів; 
            Передумови вивчення дисципліни: дисципліна «Спортивна журналістика» має в 

якості передумови опанування низкою дисциплін зокрема «Теорія та історія журналістики», 
«Теорія та історія соціальних комунікацій, глобальні й локальні медіа», «Теорія і практика 
медіадосліджень», «Технології і виробництво медіапродукту». 

 
 Очікувані результати навчання 
 
У результаті вивчення дисципліни студент  
має знати: 
- історіографію спортивної преси крізь призму діахронічного, синхронічного, 

предметного, жанрового, лінгвістичного та практичного аспектів; 
- періодизацію спортивної преси України, динаміку її розвитку та еволюцію; 
- обєкт і предмет спортивної журналістики як тематичного напрямку, проблематику та 

тематику спортивних друкованих ЗМІ; 
- методи і жанри висвітлення спортивної тематики на сторінках друкованих ЗМІ; 
- зародження та становлення спортивної преси у Львові в Австро-Угорській імперії 

наприкінці ХІХ ст. – 1914 р.; 
- засади та періоди формування спортивного сегменту в журналістиці Російської імперії; 
- специфіку української спортивної преси дорадянського періоду в Російській та Австро-

Угорській імперіях; 
- зародження та формування київської спортивної преси в Російській імперії (кінець ХІХ – 

1910-і рр.); 
- генезу та становлення одеської спортивної преси в Російській імперії (кінець ХІХ – 1910-

і рр.; 
- зародження і розвиток харківської спортивної періодики в Російській імперії (поч. ХХ 

ст. – 1910-і рр.); 
- специфіку розвитку спортивної преси України у 1917–1921 рр.; 
- аспекти розвитку спортивної преси УРСР 1920–1930-х рр.: періодизацію, типологію, 

особливості розвитку, історико-функціональний аспект; 
- тенденції розвитку  київської спортивної преси 1920–1930-х рр. в історії української 

журналістики; 



- засади розвитку харківської спортивної преси 1920-1930 років ХХ ст.: історико-
функціональний аспект та її жанрово-тематичні домінанти; 

- тенденції розвитку спортивної преси Буковини та Закарпаття: визначальні домінанти 
розвитку; 

- спортивну пресу Галичини як самобутнього соціокомунікативного явища в 
інформаційному просторі України 1920-1930-х рр.; 

- концептуальні риси української спортивної періодики Галичини та УРСР в 1920-1930-х 
рр.; 

- розвиток спортивної преси України в «сталінську епоху»; 
- становлення української спортивної журналістика доби «відлиги», «застою» та 

перебудови; 
- специфіку функціонування гігантів спортивної журналістики України – журналу 

«Фізкультура і спорт» («Старт») та «Спортивної газети»:  історію розвитку та визначальні 
домінанти контенту в 1950-1990-х рр.; 

- періодизацію, локалізацію, типологію спортивної преси доби незалежності; 
- специфіку київської спортивної періодики та її репрезентантів; 
- генезу та розвиток спортивної преси Донбасу; 
- історію  та визначальні домінанти спортивної піарналістики в світі та Україні; 
- особливості становлення та розвитку еміграційної спортивної преси України; 
- провідних спортивних журналістів України дорадянської, радянської епох та епохи 

незалежності; 
- динаміку розвитку спортивної тележурналістики УРСР; 
- становлення та розвиток спортивної тележурналістики України періоду незалежності; 
- функціонально-структурний і лінгвістичний аспекти розвитку спортивної 

тележурналістики України в 2000-2010 роках;  
- шляхи оптимізації українських спортивних ЗМІ; 
- уроки історії української спортивної журналістики. 
 
має вміти: 
- адекватно використовувати категоріальний апарат спортивної журналістики; 
- застосовувати отримані знання для аналізу реальних явищ і процесів в сфері спорту; 
- працювати в галузі спортивної журналістики в друкованих, радійних та телевізійних 

ЗМІ; 
- вміти оптимізувати контент спортивного ЗМІ, використовуючи шляхи оптимізації 

спортивних ЗМІ та зважаючи на уроки історії української спортивної журналістики; 
- писати матеріали зі спортивної журналістики, використовуючи широкий жанровий 

арсенал та відповідного до метафоричного мислення спортивної журналістики;   
- модернізувати власне спортивне ЗМІ та власні матеріали відповідно до сучасних 

тенденцій розвитку спортивної журналістики; 
- розуміти специфіку функціонування спортивних ЗМІ в кожному регіоні України та 

писати матеріали для регіональних спортивних медіа; 
- працювати в сфері спортивної піарналістики, використовуючи піар-технології та 

іміджеві технології; 
- писати матеріали на спортивну тематику для еміграційних україномовних мас-медіа; 
- грамотно формулювати та аргументувати свою позицію; 
- організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність, самоконтроль і самоаналіз; 



- самостійно здобувати нові знання; 
- вміти організовувати власний час в умовах таймменеджменту; 
- вміти приймати рішення в нестандартних ситуаціях; 
- вміти налагоджувати комунікативну ситуацію. 
 

Програмні компетентності 
 

Загальні компетентності 
          
ЗК 3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 5 Здатність ефективно працювати в команді та автономно. 
ЗК 7 Здатність до пошуку нестандартних підходів у розв’язанні професійних завдань. 
ЗК 8 Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, технологіями. 
 

Фахові компетентності 
ФК 2 Здатність до пошуку актуальних тем, цікавих героїв та створення якісного 

інформаційного продукту. 
ФК 6 Здатність бути критичним і самокритичним, здатність до постійного 

самовдосконалення. 
 

Програмні результати навчання 
          
ПРН 1 Працювати як «універсальний журналіст»: створювати текстовий, аудіо-візуальний 

та мультимедійний контент 
ПРН 4 Застосовувати професійні знання для створення медіапродукту. 
ПРН 5 Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
ПРН 10 Здатність продукувати якісний текстовий, аудіо-візуальний, мультимедійний 

контент. 
ПРН 12 Здійснювати комунікацію з колегами, планувати та виконувати самостійну і 

командну роботу 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Денна форма: 

 Теми Лекції Практичні 
(семінарські, 
лабораторні, 
півгрупові) 

Самостійна 
робота 

1 
Спортивна преса крізь призму медіастудій та 
епох. Концептуальні домінанти спортивної 
журналістики Історіографія спортивної преси 
крізь призму діахронічного, синхронічного, 
предметного, жанрового, лінгвістичного та 
практичного аспектів. Періодизація спортивної 
преси України: динаміка розвитку. Обєкт і 
предмет спортивної журналістики як тематичного 
напрямку. Проблематика та тематика спортивних 

2 2 6 



друкованих ЗМІ. Різноаспектність поняття 
«спорт». Висвітлення різних аспектів спортивної 
проблематики: соціального, оздоровчого, 
професійно-творчого та інших. Методи і жанри 
висвітлення спортивної тематики на сторінках 
друкованих. ЗМІ. Провідні жанри спортивної 
періодики.  Нове метафоричне мислення в 
газетній спортивній журналістиці. Яким має бути 
сучасний спортивний журналіст? Комплекс 
інструментарію спортивного журналіста.  

2 Спортивна періодика України в дорадянську 
епоху: всеукраїнський та регіональний 
контекст 
Зародження та становлення спортивної преси у 
Львові в Австро-Угорській імперії наприкінці ХІХ 
ст. – 1914 р. Засади та періоди формування 
спортивного сегменту в журналістиці Російської 
імперії. Специфіка української спортивної преси 
дорадянського періоду в Російській та Австро-
Угорській імперіях. Зародження та формування 
київської спортивної преси в Російській імперії 
(кінець ХІХ – 1910-і рр.). Генеза та становлення 
одеської спортивної преси в Російській імперії 
(кінець ХІХ – 1910-і рр.. Зародження і розвиток 
харківської спортивної періодики в Російській 
імперії (поч. ХХ ст. – 1910-і рр.).

4  6 

3 Спортивна преса в 1920-1930-х рр. в УРСР та 
на Західній Україні 
Спортивна преса України у 1917–1921 рр. 
Спортивна преса УРСР 1920–1930-х рр.: 
періодизація, типологія, особливості розвитку, 
історико-функціональний аспект. 
Київська спортивна преса 1920–1930-х рр. в 
історії української журналістики. Журнал 
«Красный спорт» (1922–1923) в історії київської 
спортивної преси УРСР 1920-х років. Харківська 
спортивна преса 1920-1930 років ХХ ст.: історико-
функціональний аспект та жанрово-тематичні 
домінанти. Журнал «Вестник физической 
культуры» (1922-1929) як епохальне явище в 
історії харківської спортивної журналістики. 
Динамівська спортивна преса 1920-1930-х рр.: 
генеза, динаміка розвитку та визначальні 
домінанти. Спортивна преса Буковини та 
Закарпаття: визначальні домінанти розвитку. 
Спортивна преса Галичини як самобутнє 
соціокомунікативне явище в інформаційному 
просторі України 1920-1930-х рр. Концептуальні 
риси української спортивної періодики Галичини 
та УРСР в 1920-1930-х рр.. 
 

4 2 6 

4 Спортивна преса УРСР 40-90 рр. ХХ ст. 2  6



Спортивна преса України в «сталінську епоху». 
Українська спортивна журналістика доби 
«відлиги», «застою» та перебудови. Журнал 
«Фізкультура і спорт»: історія розвитку та 
визначальні домінанти контенту в 1950-1990-х рр. 
«Спортивна газета»: специфіка функціонування в 
1950-1990-х рр. 

5  Спортивна преса України в добу незалежності. 
Спортивна преса доби незалежності: періодизація, 
локалізація, типологія. Київська спортивна 
періодика та її репрезентанти. Газета «Команда» в 
історії української спортивної журналістики 
періоду незалежності: періоди розвитку, 
проблемно-тематичний діапазон, характерні риси 
функціонування. Генеза та розвиток спортивної 
преси Донбасу. Історія спортивної піарналістики в 
світі та Україні. Спортивна піарналістика 
України: визначальні домінанти. Газета 
«Шахтёр»:  ґенеза, специфіка контенту та провідні 
риси. Журнали «Шахтёр» та «Динамо» як 
представники сучасної спортивної піарналістики 
України. 
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6 Еміграційна спортивна преса України: 
особливості становлення та розвитку. 
Спеціалізована спортивна преса української 
діаспори ХХ ст.. Спортивна тематика на шпальтах 
еміграційної газети «Свобода» у ХХ-ХХІ ст. 
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7 
Перспективи модернізації спортивної преси 
України та історичні уроки. Шляхи оптимізації 
українських спортивних ЗМІ. Уроки історії 
української спортивної журналістики. 
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8 
Провідні персоналії спортивної преси України. 
Провідні спортивні журналісти України 1880-1939 
на Західній Україні в австро-угорський та 
польський періоди. Провідні спортивні 
журналісти України 1890-1921 в дорадянський 
період. Провідні спортивні журналісти УРСР 
1922-1939. Провідні спортивні журналісти УРСР 
та незалежної України 1946-2000-і рр. (стара 
гвардія). Провідні спортивні журналісти України 
періоду незалежності (стара і молода гвардії). 
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9 Параметризація спортивної преси України в 
ретроспективному та сучасному вимірах. 
Спортивна ЗМІ України: регіональний аспект. 
Спортивні ЗМІ крізь призму мовного чинника. 
Спортивні ЗМІ крізь призму тематичних сегментів 
видів спорту. Спортивні ЗМІ крізь призму 
накладів. Найтриваліші спортивні  видання 
України та еміграції. Таксонімізація спортивної 
преси України. 
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10 Телевізійна спортивна журналістика України: 
історичний та сучасний зрізи. Спортивна 
тележурналістика УРСР: динаміка розвитку. Метр 
спортивної журналістики Микола Озеров і його 
коментаторських школа. Становлення та розвиток 
спортивної тележурналістики України періоду 
незалежності. Спортивна тележурналістика 
України в 2000-2010 роках: функціонально-
структурний і лінгвістичний аспекти. Регіональна 
спортивна тележурналістика України періоду 
незалежності. Футбольний імідж України: 
особливості формування та виявлення в сучасних 
вітчизняних ЗМІ. 
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4. Зміст навчальної дисципліни 
 

4.1. План лекцій  

№ Тема заняття / план
1 Спортивна преса крізь призму медіастудій  

1. Історіографія спортивної преси крізь призму діахронічного, синхронічного, 
предметного, жанрового, лінгвістичного та практичного аспектів.  
2. Періодизація спортивної преси України: динаміка розвитку. 

2 Спортивна періодика України в дорадянську епоху 
1. Зародження та становлення спортивної преси у Львові в Австро-Угорській імперії 
наприкінці ХІХ ст. – 1914 р. 
2. Засади та періоди формування спортивного сегменту в журналістиці Російської 
імперії. 
3. Специфіка української спортивної преси дорадянського періоду в Російській та 
Австро-Угорській імперіях. 

3 Спортивна преса України до 1917 р.: регіональний аспект 
1. Зародження та формування київської спортивної преси в Російській імперії (кінець 
ХІХ – 1910-і рр.). 
2. Генеза та становлення одеської спортивної преси в Російській імперії (кінець ХІХ – 
1910-і рр.. 
3. Зародження і розвиток харківської спортивної періодики в Російській імперії (поч. ХХ 
ст. – 1910-і рр.). 

4 Спортивна преса в 1920-1930-х рр. в УРСР  
1. Спортивна преса України у 1917–1921 рр. 
2.Спортивна преса УРСР 1920–1930-х рр.: періодизація, типологія, особливості 
розвитку, історико-функціональний аспект. 
3. Київська спортивна преса 1920–1930-х рр. в історії української журналістики. 
4. Харківська спортивна преса 1920-1930 років ХХ ст.: історико-функціональний аспект 
та жанрово-тематичні домінанти.

5 Спортивна журналістика на західноукраїнських землях в 1920–1930-х рр.. 
1. Спортивна преса Буковини та Закарпаття: визначальні домінанти розвитку. 
2. Спортивна преса Галичини як самобутнє соціокомунікативне явище в інформаційному 
просторі України 1920-1930-х рр. 
3. Концептуальні риси української спортивної періодики Галичини та УРСР в 1920-1930-
х рр. 



6 Спортивна преса УРСР 40-90 рр. ХХ ст. 
1. Спортивна преса України в «сталінську епоху». 
2. Українська спортивна журналістика доби «відлиги», «застою» та перебудови. 
3. Журнал «Фізкультура і спорт»: історія розвитку та визначальні домінанти контенту в 
1950-1990-х рр. 
4. «Спортивна газета»: специфіка функціонування в 1950-1990-х рр. 

7 Спортивна преса України в добу незалежності 
1. Спортивна преса доби незалежності: періодизація, локалізація, типологія.  
2. Київська спортивна періодика та її репрезентанти. 
3.Газета «Команда» в історії української спортивної журналістики періоду незалежності: 
періоди розвитку, проблемно-тематичний діапазон, характерні риси функціонування. 
4. Генеза та розвиток спортивної преси Донбасу. 

8 Спортивна піарналістика як тип спортивної періодики 
1. Історія спортивної піарналістики в світі та Україні. 
2. Спортивна піарналістика України: визначальні домінанти.  
3. Газета «Шахтёр»:  ґенеза, специфіка контенту та провідні риси. 
4. Журнали «Шахтёр» та «Динамо» як представники сучасної спортивної піарналістики 
України. 

9 Еміграційна спортивна преса України: особливості становлення та розвитку. 
1. Спеціалізована спортивна преса української діаспори ХХ ст.. 
2. Спортивна тематика на шпальтах еміграційної газети «Свобода» у ХХ-ХХІ ст. 

10 Перспективи модернізації спортивної преси України та історичні уроки 
1. Шляхи оптимізації українських спортивних ЗМІ. 
2. Уроки історії української спортивної журналістики. 

 

4.2. План практичних (семінарських, групових) занять  

№ Тема заняття / план
1 Концептуальні домінанти спортивної журналістики 

1. Обєкт і предмет спортивної журналістики як тематичного напрямку. Проблематика та 
тематика спортивних друкованих ЗМІ. 
2.Різноаспектність поняття «спорт». Висвітлення різних аспектів спортивної 
проблематики: соціального, оздоровчого, професійно-творчого та інших. 
3. Методи і жанри висвітлення спортивної тематики на сторінках друкованих 
ЗМІ. Провідні жанри спортивної періодики.  
4. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці. 
5.Есе на тему: «Яким має бути сучасний спортивний журналіст? Комплекс 
інструментарію спортивного журналіста»?

2 Провідні персоналії спортивної преси України 
1.  Провідні спортивні журналісти України 1880-1939 на Західній Україні в австро-
угорський та польський періоди. 
2. Провідні спортивні журналісти України 1890-1921 в дорадянський період. 
3. Провідні спортивні журналісти УРСР 1922-1939. 
4. Провідні спортивні журналісти УРСР та незалежної України 1946-2000-і рр. (стара 
гвардія). 
5. Провідні спортивні журналісти України періоду незалежності (стара і молода гвардії).

3 Золотий період розвитку спортивної преси радянської епохи. Провідні ЗМІ та їх 
характеристика. 
1. Київська спортивна преса 1920–1930-х рр. в історії української журналістики. 
2. Журнал «Красный спорт» (1922–1923) в історії київської спортивної преси УРСР 
1920-х років. 



3. Харківська спортивна преса 1920-1930 років ХХ ст.: історико-функціональний аспект 
та жанрово-тематичні домінанти. 
 4. Журнал «Вестник физической культуры» (1922-1929) як епохальне явище в історії 
харківської спортивної журналістики. 
 5. Динамівська спортивна преса 1920-1930-х рр.: генеза, динаміка розвитку та 
визначальні домінанти. 

4 Параметризація спортивної преси України в ретроспективному та сучасному 
вимірах 
1. Спортивна ЗМІ України: регіональний аспект. 
2. Спортивні ЗМІ крізь призму мовного чинника. 
3. Спортивні ЗМІ крізь призму тематичних сегментів видів спорту. 
4. Спортивні ЗМІ крізь призму накладів. 
5. Найтриваліші спортивні  видання України та еміграції. 
6. Таксонімізація спортивної преси України. 
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Телевізійна спортивна журналістика України: історичний та сучасний зрізи 
1. Спортивна тележурналістика УРСР: динаміка розвитку. 
2. Метр спортивної журналістики Микола Озеров і його коментаторських школа. 
3. Становлення та розвиток спортивної тележурналістики України періоду незалежності. 
4. Спортивна тележурналістика України в 2000-2010 роках: функціонально-структурний 
і лінгвістичний аспекти. 
5. Регіональна спортивна тележурналістика України періоду незалежності. 
6. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних 
вітчизняних ЗМІ. 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи 
 
Самостійна робота студентів включає в себе засвоєння теоретичного матеріалу на основі 

лекцій, основної, додаткової та науково-популярної літератури; підготовку до практичних 
занять. Контроль знань включає поточний, проміжний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться протягом семестру і передбачає систематичну перевірку 
знань студентів. Формами поточного контролю є оцінка відповідей на питання практичних 
(групових) занять та завдань для самостійного опрацювання. 

Завдання для самостійного опрацювання виконуються протягом семестру в 
позааудиторний час. Вони покликані продемонструвати здатність студентів засвоювати 
теоретичний матеріал, аналізувати отриману інформацію, застосовувати теоретичні постулати 
до аналізу конкретних ситуацій. 

Всі завдання для самостійної роботи повинні бути набрані у текстовому редакторі та 
надіслані через систему Moodle  на передостанній семінар з дисципліни.  

Завдання для самостійного опрацювання  
1. Написати огляд іноземної наукової та практичної літератури  зі спортивної 

літератури. Визначити праці, які вам найбільше сподобалися та обгрунтувати чому. 
2. Обгрунтувати, який зі спортивних журналістів в кожному вивченому періоді вам 

найбільше імпонує та пояснити чому.  
3. Обгрунтувати, яке спортивне ЗМІ золотого періоду розвитку спортивної преси 

радянської епохи вам найбільше імпонує та пояснити чим. Який регіон воно представляє? 
4.  Відповісти на питання: «Спортивна преса золотого періоду радянської епохи 

якого міста (Києва чи Харкова) вам найбільше імпонує та пояснити чому». 



5. Написати есе про улюблене спортивне ЗМІ будь-якого періоду, пояснити мотиви 
уподобання, характеристики цього ЗМІ (тематика, проблематика, контент, рубрики, жанри, 
дизайн, авторський колектив тощо), що вам подобаються. 

6.  Написати оглядову статтю щодо функціонування спортивної журналістики в 
історичному та сучасному вимірах в двох країнах Європи/світу, простежити схожі та відмінні 
риси у формуванні системи спортивної преси цих країн в історичному контексті та сучасні 
тенденції розвитку.  

7. Написати оглядову статтю про історію та сучасний розвиток спортивної преси в 
Миколаєві/Миколаївщини (робота в міні групах).  

8. Написати оглядову статтю про історію та сучасний розвиток спортивної 
телевізійної та радійної журналістики в Миколаєві/Миколаївщини (робота в міні групах).  

9. Написати доповідь про улюбленого спортивного журналіста Миколаєва або 
зробити інтерв’ю з ним. 

10.  Написати рецензію на улюблений фільм про спорт чи спортивну журналістику. 
11. Написати сценарій для випуску регіональної спортивної телепрограми. 

Авторський сценарій телепередачі пишеться в аналітичному чи художньо-публіцистичному 
жанрі (де слід розробити назву, концепцію телепрограми та розглянути варіанти таких аспектів 
програми, як: музика, шуми, авторські відступи, дизайн студії (якщо це студійна програма – 
оформлення студії, освітлення, декорації, меблі), гостей чи експертів в студії, хронометраж 
програми та час її виходу в ефір), розписати тексти для ведучого, гостей, експертів тощо. 

Критерії оцінювання завдань для самостійної роботи та методичні рекомендації 
щодо їх виконання 

Загальна сума балів за виконання завдань для самостійної роботи становить 50 балів 
(по 4 бали за кожне з 10 завдань + 10 балів за останнє завдання) 

Для виконання завдань для самостійної роботи студенти мають користуватися 
підручниками, посібниками, поданими в списку рекомендованої літератури; лекційними 
матеріалами й текстовими та аудіовізуальними матеріалами мас-медіа.  

Завдання повинні відповідати таким критеріям, як: критичний аналіз суті та змісту 
питання, виклад фактів, ідей, результатів аналізу у логічній послідовності, доказовість 
висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання питань, наявність 
прикладів з мас-медіа, визначення перспектив дослідження та сфери їх імплементації, 
дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (вступ, основна 
частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел, посилання). 

 
4.4. Забезпечення освітнього процесу 

Проектор, ноутбук, відеопрезентації, лекції, дискусійний інтерактив. 
5. Методи навчання. види й форми поточного та підсумкового контролю знань 

Методи навчання, які використовуються при викладенні курсу «Спортивна 
журналістика»: лекція; “мозковий штурм”; дискусія; фронтальне опитування; пояснення; 
розповідь; евристична бесіда; навчальна дискусія; методи ілюстрації й демонстрації; 
репродуктивний метод; аналітичний, компаративний метод; частково-пошуковий; проблемний 
виклад навчального матеріалу; слухання лекцій; виступ з повідомленням на семінарі; 
виголошення доповіді на семінарі; участь у дискусії на семінарі; різні форми гри в навчальному 
процесі. 

Типологія методів, що застосовуються при викладенні навчальної дисципліни: 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 



1) За джерелом інформації: 
•Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 
•Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
•Практичні: аналіз. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).  
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Спортивна журналістика» оцінюються за 

модульно-рейтинговою 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. 

Види контролю, які використовуються при викладенні курсу «Спортивна журналістика»: 
опитування і оцінювання підготовлених до семінарських занять доповідей та завдань для 
самостійної роботи. Підсумковий контроль для студентів денної форми навчання відбувається у 
формі письмового заліку.  

Поточний контроль відбувається в таких формах: 
- усне опитування (відповіді на семінарських заняттях із поясненням окремих положень, 

тлумаченням основних понять, явищ і процесів, наведенням прикладів); 
ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ –  залік. 
 

6. Підсумковий контроль 

1. Історіографія спортивної преси крізь призму діахронічного, синхронічного, 
предметного, жанрового, лінгвістичного та практичного аспектів.  

2. Періодизація спортивної преси України: динаміка розвитку. 

3. Обєкт і предмет спортивної журналістики як тематичного напрямку. 
Проблематика та тематика спортивних друкованих ЗМІ. 

4. Різноаспектність поняття «спорт». Висвітлення різних аспектів спортивної 
проблематики: соціального, оздоровчого, професійно-творчого та інших. 

5. Методи і жанри висвітлення спортивної тематики на сторінках друкованих ЗМІ. 
Провідні жанри спортивної періодики. 

6. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці. 

7. Зародження та становлення спортивної преси у Львові в Австро-Угорській імперії 
наприкінці ХІХ ст. – 1914 р. 

8. Засади та періоди формування спортивного сегменту в журналістиці Російської 
імперії. 

9. Специфіка української спортивної преси дорадянського періоду в Російській та 
Австро-Угорській імперіях. 



10. Зародження та формування київської спортивної преси в Російській імперії 
(кінець ХІХ – 1910-і рр.). 

11.  Генеза та становлення одеської спортивної преси в Російській імперії (кінець ХІХ 
– 1910-і рр.). 

12.  Зародження і розвиток харківської спортивної періодики в Російській імперії 
(поч. ХХ ст. – 1910-і рр.). 

13. Спортивна преса України у 1917–1921 рр. 

14.  Спортивна преса УРСР 1920–1930-х рр.: періодизація, типологія, особливості 
розвитку, історико-функціональний аспект. 

15.  Київська спортивна преса 1920–1930-х рр. в історії української журналістики. 

16.  Журнал «Красный спорт» (1922–1923) в історії київської спортивної преси УРСР 
1920-х років. 

17.  Харківська спортивна преса 1920-1930 років ХХ ст.: історико-функціональний 
аспект та жанрово-тематичні домінанти. 

18.  Журнал «Вестник физической культуры» (1922-1929) як епохальне явище в 
історії харківської спортивної журналістики. 

19.  Динамівська спортивна преса 1920-1930-х рр.: генеза, динаміка розвитку та 
визначальні домінанти. 

20. Спортивна преса Буковини та Закарпаття: визначальні домінанти розвитку. 

21.  Спортивна преса Галичини як самобутнє соціокомунікативне явище в 
інформаційному просторі України 1920-1930-х рр. 

22.  Концептуальні риси української спортивної періодики Галичини та УРСР в 1920-
1930-х рр.. 

23.  Спортивна преса України в «сталінську епоху». 

24.  Українська спортивна журналістика доби «відлиги», «застою» та перебудови. 

25.  Журнал «Фізкультура і спорт»: історія розвитку та визначальні домінанти 
контенту в 1950-1990-х рр. 

26.  «Спортивна газета»: специфіка функціонування в 1950-1990-х рр. 

27.  Спортивна преса доби незалежності: періодизація, локалізація, типологія.  

28.  Київська спортивна періодика та її репрезентанти. 

29.  Газета «Команда» в історії української спортивної журналістики періоду 
незалежності: періоди розвитку, проблемно-тематичний діапазон, характерні риси 
функціонування. 

30.  Генеза та розвиток спортивної преси Донбасу. 

31. Феномен спортивної «преси в пресі». 

32.  Історія спортивної піарналістики в світі та Україні. 

33.  Спортивна піарналістика України: визначальні домінанти.  

34.  Газета «Шахтёр»:  ґенеза, специфіка контенту та провідні риси. 

35.  Журнали «Шахтёр» та «Динамо» як представники сучасної спортивної 
піарналістики України. 

36.  Еміграційна спортивна преса України: особливості становлення та розвитку. 

37.  Спеціалізована спортивна преса української діаспори ХХ ст.. 



38. Шляхи оптимізації українських спортивних ЗМІ. 

39.  Спортивна тележурналістика УРСР: динаміка розвитку. 

40.  Метр спортивної журналістики Микола Озеров і його коментаторських школа. 

41.  Становлення та розвиток спортивної тележурналістики України періоду 
незалежності. 

42.  Спортивна тележурналістика України в 2000-2010 роках: функціонально-
структурний і лінгвістичний аспекти. 

43.  Регіональна спортивна тележурналістика України періоду незалежності. 

44. Радійна спортивна журналістика України: історія та сучасний розвиток.  

45. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних 
вітчизняних ЗМІ 

46.  Провідні спортивні журналісти друкованих ЗМІ (період на вибір). 

47.  Провідні спортивні журналісти телевізійних ЗМК. 
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7. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання  

 

№ Вид діяльності (завдання) Максимальна кількість балів
1 Відповіді на семінарських заняттях 5х4 бали=20
2 Самостійна робота (завдання), ведення конспекту лекцій 

та семінарів, підготовка презентацій семінарів 
50 балів (по 4 бали за кожне з 

10 завдань + 10 балів за 
останнє 11 завдання)

3 Залік 30 (відповідь на два питання, 
кожне з яких оцінюється в 15 

балів)
 Всього 100 



Кількість балів за поточні види робіт залежить від дотримання таких вимог: своєчасність 
виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання навчальних 
завдань; наявність обґрунтувань та пояснень; логічність викладення думок та розуміння 
матеріалу; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; ініціативність у 
навчальній діяльності. 
 

Критерії оцінювання семінарських занять й контролю самостійної роботи студента: 
Максимальна оцінка, що виставляється за семінарське заняття, -- 4 бали (де 3 бали -- це 

максимум за відповіді та 1 бал за наявність конспекту (тези з питань семінару чи опорний 
конспект).  

1. За розгорнуті, змістовні, чіткі відповіді з висловленням власної думки з питань чи 
наведенням прикладів, вільне володіння та чітке розуміння поняттєвого матеріалу (від двох 
відповідей) і більше) або за нерозгорнуті чіткі відповіді, вільне володіння та чітке розуміння 
поняттєвого матеріалу (від трьох відповідей і більше) -- 3 бали. 

2. Наявність конспекту з питань семінару (тезовий конспект письмовий чи друкований або 
опорний (робочий) конспект письмовий чи друкований) -- 1 бал. 

Оцінка може знижуватися на 1 бал за наявність грубих поняттєвих помилок при 
відповідях (як-от, "що в журналістиці існує лише дві групи жанрів: інформаційні та аналітичні). 

Оцінка «відмінно» (А) виставляється студентові за такі знання і вміння: 

 комплексне вирішення поставлених завдань; 

 вільне володіння та чітке розуміння поняттєвого матеріалу; 

 послідовний виклад матеріалу; 

 компетентне оперування теоретичними знаннями і прикладами. 
Допускається 1–3 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на суть викладених 

відповідей. 
Оцінка «добре» (В/С) виставляється студентові за такі знання і вміння: 

 комплексне вирішення поставлених завдань; 

 правильне з’ясування основного змісту матеріалу відповідно до поставленого завдання; 

 точне застосування поняттєвого матеріалу; 

 оперування практичним контекстом. 
Допускається 1–2 неточності у використанні поняттєвого матеріалу, незначні похибки у 

викладі причинно-наслідкових зв’язків, які не впливають на загалом хороший рівень 
виконаного завдання. Залежно від кількості неточностей і помилок виставляється В або С. 

Оцінка «задовільно» (D/Е) виставляється тоді, коли: 

 завдання виконане частково; 

 у відповідях допущено помилки; 

 студент поверхово знається на поняттєвому матеріалі; 

 студент поверхово орієнтується у практичному застосуванні матеріалів курсу.  
Базова частина завдання виконана на прийнятному рівні, проте кількість помилок 

розмиває думку і причинно-наслідкові зв’язки. Залежно від кількості помилок і неточностей 
виставляється D або Е. 

Оцінка «незадовільно» (FX) виставляється, якщо: 

 завдання не подано на перевірку вчасно; 

 поданий матеріал не розкриває суті завдання; 

 відсутнє розуміння поняттєвого матеріалу; 



 бракує оперування конкретним практичним контекстом. 
 
 

КРИТЕРІЇ	ОЦІНЮВАНЯ	ЗНАНЬ	СТУДЕНТА	НА	ЗАЛІКУ	та	ІСПИТІ	

На заліку студент має відповісти на два питання з білету. Кожне з питань оцінюється в 15 балів. 
Залік відбувається в письмовій формі. 

 «відмінно» (А) – студент глибоко засвоїв теоретичний матеріал, усебічно знає зміст 
модулів, основні положення як основної, так і додаткової рекомендованої літератури, вільно і 
грамотно викладає свої думки, логічно мислить і вміє навести переконливі аргументи на 
користь своєї позиції, будує свої міркування не на абстрактних припущеннях, а на знанні 
першоджерел; виявляє креативність у розумінні та творчому (дослідницькому) використанні 
набутих знань та вмінь; відповідь містить вичерпне за сумою знань розкриття всіх запитань і 
розгорнуту аргументацію кожного з положень, побудована логічно й послідовно, розкриває 
питання від його нижчих до вищих рівнів, а також містить приклади з комунікативної практики 
– з історії та сучасності, які дозволяють робити висновок про повноту уявлень студента щодо 
поставленого запитання; відповідь має бути викладена гарною, багатою мовою, відзначатись 
точним уживанням термінів, містити посилання на засвоєну навчальну літературу; 

  «добре» (В/С) – студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, опрацював як основну, 
так і додаткову літературу, володіє основними аспектами змісту модулів, допускає неточності й 
суперечності в аргументації своїх суджень, порушує логіку викладу думки; відповідь містить 
повне, але не вичерпне за сукупністю виявлених знань висвітлення всіх запитань, що містяться 
в білеті, неповну аргументацію головних положень, допускає порушення логіки й послідовності 
викладу матеріалу, а розуміння теоретичних питань не підкріплює ілюстраціями з 
комунікативної практики; у відповіді допущено мовностилістичні помилки, неточне вживання 
термінів, довільне тлумачення фактів (залежно від кількості неточностей і помилок 
виставляється В або С); 

  «задовільно» (D/Е) – студент, в основному, засвоїв теоретичні знання, орієнтується в 
змісті модулів, але непереконливо формулює свою позицію, плутано викладає думки, 
помиляється щодо формулювання основних понять, допускає багато мовних помилок, 
поверхово аргументує положення відповіді; відповідь містить неповне за сумою виявлених 
знань висвітлення всіх запитань; у викладі допускає композиційні неточності, порушення 
логіки й послідовності викладу матеріалу; не ілюструє теоретичні положення прикладами з 
комунікативної практики; мова відповіді містить багато помилок, допущено неправильне слово- 
і терміновживання (залежно від кількості помилок і неточностей виставляється D або Е); 

  «незадовільно» (FX) – студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має 
нечіткі (чи лише початкові) уявлення про об'єкт вивчення, не опанував достатньою мірою 
навчальний матеріал модуля, погано знає наукові факти, не орієнтується (або погано 
орієнтується) в першоджерелах і рекомендованій літературі, демонструє відсутність наукового 
мислення, безграмотність; відповідь є поверховою, фрагментарною, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення, та містить неправильне висвітлення питань, 
помилкову аргументацію, помилкові твердження, неправильні посилання на факти та їх 
тлумачення, мовні недоліки.  
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