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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Курс «Навчальні, наукові, науково-популярні видання» спрямований на розкриття змісту 

основних властивостей та процесів, що властиві відповідним виданням, формування в 

студентів уявлення про особливості основних навчальних, наукових та науково-популярних 

видань, надання знання про створення та редагування матеріалів для таких видань. Основні 

завдання дсципліни: визначити характерні особливості, виділити види та засвоїти правила 

побудови навчальних, наукових та науково-популярних видань; вивчити нормативно-правову 

базу; 

 

2. Мета навчальної дисципліни:  

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із системою навчальних, наукових 

та науково-популярних видань.  

3. Пререквізити. Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої 

освіти має вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність 

засвоєння курсу. 

• Науково-популярна журналістика 

• Основи наукових досліджень     

            

  4. Результати навчання  

знати:  

- особливості навчальної, наукової, науково-популярної літератури; 

- нормативно-правову базу щодо цих видів видань; 

- типову структуру навчальної, наукової та науково-популярної книги; 

 

вміти:  

- розробити концепцію навчальної (наукової, науково-популярної) книги;  

- наповнити змістову складову видання;  

- зверстати видання. 

 

ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій.ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 ФК1.Здатність використовувати знання про технологічні, організаційні, управлінські 

особливості функціонування комунікаційних технологій. 

ФК2. Здатність використовувати знання й уміння у галузі журналістики та соціальних 

комунікацій для освоєння фундаментальних розділів загальної теорії комунікацій. 

ФК4. Здатність використовувати вітчизняний і світовий досвід у галузі соціальних 

комунікацій. 

ФК10. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички з 

журналістики, масової комунікації та інформації, комунікаційних технологій для 

дослідження комунікаційних явищ і процесів. 

ПРН1. Застосовувати знання з суспільних наук у визначенні своєї громадянської позиції, 

моделей поведінки, у міжкультурній комунікації, у професійній діяльності.   

ПРН11. Орієнтуватися у масово-інформаційних та комунікативних процесах. 
 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна ІІІ VI 3 90 10 12   64 4 залік 

Заочна  IІІ VI 3 90 3 3   80 4 залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усього 

  

у тому числі усього  у тому числі 

л п Лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Навчальні видання: структура, зміст, оформлення 

Тема 1. Види 
навчальних 
видань 19 2 3   14 22 0,5 0,5  1 20 

Тема 2. Структура 
навчальної книги 17 2 3  2 10 22 0,5 0,5  1 20 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 36 4 6 0 2 24 44 1 1 0 2 40 

    Змістовий модуль 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Тема 3. Види 
наукових видань 

19 2 2   15 12,5 0,5 1  1 10 

Тема 4. Структура 
наукового видання 19 2 2   15 12,5 0,5 1  1 10 

Тема 5. Науково-
популярні видання 16 2 2  2 10 21 1    20 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 54 6 6 0 2 40 46 2 2 0 2 40 

Усього годин  90 10 12 0 4 64 90 3 3 0 4 80 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми 

1 Види навчальних видань 

2 Структура навчальної книги 

3 Види наукових видань 

4 Структура наукового видання 

5 Науково-популярні видання 

6 Концепція навчальної (наукової, науково-популярної) книги  



7 Змістова структура книги. Вступна, основна, заключна (допоміжна) 

8 Художньо-технічне оформлення навчальної (наукової, науково-
популярної) книги. Службова частина видання. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

МН1 – словесні методи (лекція, співбесіда, консультація, дискусія тощо). МН2 – 

практичні заняття МН 3 – робота з матеріалами медіа МН6 – наочні методи (презентації, 

ілюстрації, відеоматеріали тощо). МН7 – робота з книгою, з навчально-методичною, науковою, 

нормативною літературою. МН8 – комп’ютерні засоби навчання (курси – ресурси, 

мультимедійні, дистанційні, web-конференції та вебінари і т.п.) МН9 – самостійна робота над 

індивідуальним завданням або за програмою навчальної дисципліни. МН11 – створення 

журналістських матеріалів. 

Методи оцінювання 

МО2 – тести, опитування, контрольні, самостійні роботи за індивідуальними 

завданнями. МО4 – звіти, реферати, статті. МО6 – презентації результатів виконання завдань. 

МО8 – залік. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення 

ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 

дисципліни, активна участь у практичних заняттях і виконання практичних домашніх завдань.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів  

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

  

T1 T2  T 3 T 4 T 5     

15 15  10 10 10   40 100 
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