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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РНПД «Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці».  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці» 

Вид дисципліни Вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 6 кредитів / 180 годин 

Курс 4  

Семестр 7  

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 12  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 68  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

 

 



3 
 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-

журналістиці» покликана формувати розуміння теоретичних засад, історичних 

аспектів та практичних інструментів, форматів та методів висвітлення 

інформації журналістом на теми – мода, їжа та подорожі – як складові 

журналістики стилю життя, вміти на практиці створювати матеріали на ці теми 

в різних жанрах та форматах.     

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні аспекти журналістики стилю життя, а саме food-журналістика, travel-

журналістика, fashion-журналістика, їх характеристики, складові, особливості 

висвітлення в соціальних мережах та в аналітичних жанрах.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Специфіка роботи 

журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці» є формування у студентів 

системи знань щодо сучасного стану нішевої журналістики стилю життя, 

аналіз тенденцій food-, fashion-, travel-журналістики, розуміння впливу 

цифрових технологій на трансформацію цих напрямів журналістики.    

Основними завданнями вивчення дисципліни «Специфіка роботи 

журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці»:  

 засвоєння студентами особливостей понять «нішева журналістика», 

«журналістика стилю життя», «food-журналістика», «fashion-

журналістика», «travel-журналістика», 

 розуміння сучасних трендів, що впливають на вищезазначені напрями 

журналістики, 

 вивчення особливостей створення матеріалів у food-, fashion-, travel-

журналістиці, 

 дослідження особливостей розвитку сфери моди, подорожей та туризму, 

кулінарії,  

 визначення інструментів та технологій для створення творчих та 

аналітичних матеріалів на у food-, fashion-, travel-тематики, 

 аналіз взаємозв’язку та взаємодоповнення між food-, fashion-, travel-

журналістикою, 

 виявлення особливостей впливу явищ, подій, та процесів у food-, fashion-

, travel-напрямах на трансформацію журналістики.  
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 Дисципліна розглядається в єдиному контексті національних 

пріоритетів і національної безпеки України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Специфіка роботи журналіста у 

фешн/тревел/фуд-журналістиці» дає окремі базові знання та навички, пов’язані 

з процесом підготовки студентів з фахових журналістикознавчих дисциплін – 

«Проблематика ЗМІ», «Пресова журналістика», «Технологія створення 

медіатексту», «Комунікаційні технології», «Крос-медійна журналістика», 

«Теорія масової культури сучасного суспільства» тощо. При цьому застосовує 

категорії політології, комунікативістики, соціології, психології. 

Впродовж вивчення дисципліни, студенти отримують такі 

компетентності відповідно до освітньої програми «Журналістика»: 

Загальні компетентності: 

 ЗК-2. Здатність критично мислити 

 ЗК-3. Здатність до креативності 

 ЗК-4. Здатність до аналізу комунікаційних процесів, якості інформації та 

її об’єктивній дійсності 

 ЗК-5. Здатність до координації дій з іншими 

 ЗК-6. Здатність особистості сприймати, оцінювати і розуміти свої та чужі 

емоції і вміння керувати емоціями 

 ЗК-7. Здатність до формулювання суджень та ухвалення рішень 

 ЗК-8. Здатність до задоволення інформаційних потреб аудиторії. 

 ЗК-10. Здатність до когнітивної гнучкості 

Фахові компетентності: 

 ФК-1. Здатність розуміти особливості суспільних процесів, мати знання з  

правових та етичних засад журналістики. 

 ФК-2. Здатність знаходити в контексті подій, уміння здійснювати 

моніторингову діяльність, знати характеристики різних ЗМІ, здатність 

створення матеріалів на основі аналізу потреб медіаринку. 

 ФК-3. Здатність до планування медіапроцесу; дотримання часових вимог 

до подачі матеріалу (дедлайн); роботи у нестандартних умовах та 

непередбачуваних ситуаціях; уміння дотримуватись бюджету. 

 ФК-4. Здатність оперативно збирати інформацію, мати глибокі базові 

знання з різних галузей та спеціалізовані знання з окремої галузі; 

дотримуватись балансу думок; уміти працювати з джерелами; 

взаємодіяти з аудиторією. 
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 ФК-6. Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській 

формі; висока мовна компетенція; володіння навичками візуальної 

комунікації; володіння навичками створення текстів у різних жанрах; 

уміння поєднувати візуальні та текстуальні контенти; використання 

сучасних інформаційних технологій.  

 ФК-7. Здатність нести відповідальність за результати журналістської 

роботи (критична оцінка діяльності).  

 ФК-8. Здатність працювати в команді, редакційному колективі, 

застосовувати розвинені соціальні навички, відповідально виконувати 

професійні завдання. 

Програмні результати навчання: 

 ПРН-1 Виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, 

мобілізувати інтелектуальні та духовні можливості для самостійного 

засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій, 

оновлювати власні професійні компетенції з урахуванням інформаційних 

потреб аудиторії, що домінуватимуть у перспективі. 

 ПРН-3 Використовувати сучасні інформаційні технології для роботи з 

джерельною базою у процесі фахової діяльності. 

 ПРН-8 Аналізувати будь-який медійний продукт, оцінювати його на 

основі соціокультурних та філософських критеріїв. 

 ПРН-16 Уміти організовувати роботу редакції в різних типах ЗМІ. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Під час практичних занять та самостійної роботи передбачається набуття 

студентами комплексу умінь і навичок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : 

 Особливості нішевої журналістики та її перспективи на сучасному 

медіаринку.  

 Ключові аспекти розвитку fashion-журналістики, її інструменти та 

формати висвітлення інформації.  

 Характеристики travel-журналістика від історичних етапів до сучасності.  

 Значення цифрових технологій і їх місце у сучасній travel-журналістиці.  

 Особливості застосування різноманітних жанрів та інструментів у food-

журналістиці.  

 Специфіку впливу соціальних мереж на food-журналістику. 

Уміти : 

 визначати особливості та напрями нішевої журналістики в сучасному 

медіапросторі; 

 пояснити, яку роль відіграє food-, fashion-, travel-журналістика як сучасні 

напрями журналістики стилю життя;  

 розуміти сучасні тенденції, особливості розвитку та причини змін в 

модній індустрії, туризмі та ресторанному секторі;  



7 
 

 проаналізувати ключові формати та технології створення різножанрових 

матеріалів на food-, fashion-, travel-тематику; 

 зазначити особливості інструментів взаємодії з аудиторією у food-,    

fashion-, travel-журналістиці; 

 застосовувати на практиці знання щодо створення авторських матеріалів 

на food-, fashion-, travel-тематику. 

Впродовж вивчення дисципліни мають бути досягнуті такі програмні 

результати навчання відповідно до опису освітньої програми «Журналістика»: 

 ПРН-1. Виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, 

мобілізувати інтелектуальні та духовні можливості для самостійного 

засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій, 

оновлювати власні професійні компетенції з урахуванням інформаційних 

потреб аудиторії, що домінуватимуть у перспективі.  

 ПРН-2. Використовувати знання соціально-гуманітарних, професійно-

орієнтованих дисциплін, ефективно діяти в умовах інформаційного 

простору України.  

 ПРН-4. Уміти оцінити співрозмовника на основі здобутих знань 

(визначити типи психіки та моделі можливої поведінки) для досягнення 

комунікативної мети.  

 ПРН-6. Знаходити оптимальні рішення проблеми відповідно до 

професійних вимог, ділових ситуацій та інтересів учасників комунікації. 

 ПРН-8. Аналізувати будь-який медійний продукт, оцінювати його на 

основі соціокультурних та філософських критеріїв. 

 ПРН-9. Створювати власні матеріали відповідно до потреб різних видів 

мас-медіа, ефективно використовувати журналістські методики подачі 

інформації. 

 ПРН-10. Створювати власні мультимедійні продукти за опанованими 

інформаційними технологіями.  

 ПРН-13. Прогнозувати реакцію соціуму на інноваційні медійні продукти, 

розробляти й реалізовувати моделі діяльності відповідно до потреб різних 

соціальних груп.  

 ПРН-14. Прогнозувати тенденції сучасного медійного ринку. 

 ПРН-15. Уміти застосовувати технології роботи з аудиторією. Вміти 

визначати специфіку аудиторії (гетерогенні особливості) для підвищення 

результативності журналістських матеріалів.  
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Дисципліна «Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-

журналістиці» (6 кредитів; 180 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 

7 навчального семестру. Аудиторна робота становить 39 % від загального 

обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і  практичних занять (56 

год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 68 

год., 12 год. – модульні контрольні роботи, 30 год. – семестровий контроль. 

Вивчення студентами навчальної дисципліни завершується підсумковим 

контролем – іспитом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

№ 

п/

п 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І.  

Місце та роль fashion-журналістики в медіапросторі 

1. Нішева журналістика та її 

перспективи на сучасному медіа 

ринку 

4 2  2    

2. Зародження та становлення fashion-

журналістики 

24 2  6   16 
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 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 30 4  8   16 

Змістовий модуль ІІ.  

Сучасний інструментарій висвітлення інформації на fashion-тематику 

1. Інструменти, формати та тренди 

сучасної fashion-журналістики 

22 2  10   10 

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 24 2  10   10 

Змістовий модуль ІІІ.  

Історичні аспекти зародження та розвитку travel-журналістики 

1. Travel-журналістика: історія, 

розвиток та трансформація 

20 2  8   10 

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 22 2  8   10 

Змістовий модуль IV.  

Сучасні особливості travel-журналістики: можливості поєднання різних 

жанрів 

1. Роль цифрових технологій у 

сучасній travel-журналістиці 

24 2  12   10 

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 26 2  12   10 

Змістовий модуль V.  

Основні характеристики food-журналістики та різносторонність її контенту 

1. Food-журналістика, кулінарна 

критика та food-блогінг як сучасні 

21 2  8   11 
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види журналістики стилю життя 

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 23 2  8   11 

Змістовий модуль VI.  

Food-журналістика та особливості її формату в різних соціальних мережах 

1. Соціальні мережі та food-

журналістика: особливості контенту 

та взаємодії з аудиторією 

23 2  10   11 

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 25 2  10   11 

 Семестровий контроль 30       

 Разом за навчальним планом 180 14  56   68 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І. Місце та роль fashion-журналістики в медіапросторі  

Лекція 1. Нішева журналістика та її перспективи на сучасному медіаринку 

(2 год.) 

Визначення понять «нішева журналістика» та «журналістика стилю 

життя». Грань між якісною журналістику стилю життя та бульварною пресою. 

Штампованість формату lifestyle. Місце food-, fashion-, travel-журналістики у 

сучасному медіапросторі. Тенденції розвитку нішевої журналістики. Виклики та 

перспективи food-, fashion-, travel-журналістики як сучасних варіацій 

медіаконтенту.  

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 1. Основи SMM та копірайтингу для висвітлення 

матеріалів нішевої журналістики (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Лекція 2. Зародження та становлення fashion-журналістики (2 год.) 
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Історичні аспекти появи fashion-журналістики. Упередження в суспільстві 

щодо fashion-журналістики. Регіональні відмінності у ставленні людей до 

феномену моди чи свого зовнішнього вигляду в цілому. Перехід модної 

журналістики в Інтернет. Модна журналістика та Пулітцерівська премія. 

Типологія fashion-видань. Роль зарубіжної fashion-журналістики у формуванні 

образу сучасної людини.  

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2,10,12,13, 18,21 

Практичне заняття 2. Особливості візуалізації матеріалів та робота в кадрі 

як складові матеріалів на fashion-тематику (2 год.)   

Практичне заняття 3. Вплив історичних подій на трансформацію модних 

трендів (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2,10,12,13, 18,21 

Практичне заняття 4. Ключові характеристики телевізійних шоу та 

відеоблогів на тему моди (2 год.)    

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2,10,12,13, 18,21 

Змістовий модуль ІІ. Сучасний інструментарій висвітлення 

інформації на fashion-тематику 

Лекція 3. Інструменти, формати та тренди сучасної fashion-журналістики (2 

год.) 

Нові медіа-платформи в світі fashion-журналістики. Структура модного 

медіаринку. Елітарні fashion-журнали «Vogue» і «Harper's Bazaar» в сучасному 

соціокультурному контексті. Розвиток fashion-журналістики в соціальних 

мережах Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. Особливості fashion writing: 

джерела інформації, лексика, питання етики.  

Джерела основні: 4,6,8,10 
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Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 5. Структура та специфіка висвітлення матеріалів на 

fashion-тематику в соціальних мережах (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 6. Філософія модних брендів та їх позиціонування в 

сучасному світі (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 7. Цифрові технології та їх вплив на модні тенденції. 

«Розумна мода» (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 8. Особливості створення репортажів на fashion-

тематику (2 год.)  

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Практичне заняття 9. Використання календаря інфоприводів для 

створення контент-плану модного блогу (2 год.)   

Джерела основні: 4,6,8,10 

Джерела додаткові: 1,2, 4,5, 6,10,12,13, 18,21,34 

Змістовий модуль ІІІ. Історичні аспекти зародження та розвитку 

travel-журналістики 

Лекція 4.  Travel-журналістика: історія, розвиток та трансформація (2 год.) 

Зародження travel-журналістики: історичні передумови. Travel-

журналістика та сторітелінг. Сценарна структура travel-матеріалів. 
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Характеристика жанрів travel-журналістики. Перспективи розвитку travel-

журналістики. Travel-журналістика в ЗМІ та на телебаченні. Роль travel-

журналістики у формуванні бренду держав, міст та дестинацій. Особливості 

ділової комунікації в різних країнах світу: висвітлення в медіа.  

Практичне заняття 10. Travel-журналістика минулого та travel-

журналістика майбутнього: жанри та формати поза часом (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,9,11,15,16,17,25,26,27,28,32 

Практичне заняття 11. Сучасні цифрові тренди створення матеріалів на 

travel-тематику (2 год.)    

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,9,11,15,16,17,25,26,27,28,32 

Практичне заняття 12. Особливості телевізійних шоу та відеоблогів на 

travel-тематику (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,9,11,15,16,17,25,26,27,28,32 

Практичне заняття 13. Діловий протокол і етикет різних країн світу (2 год.)    

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,9,11,15,16,17,25,26,27,28,32 

Змістовий модуль ІV. Сучасні особливості travel-журналістики: можливості 

поєднання різних жанрів 

Лекція 5. Роль цифрових технологій у сучасній travel-журналістиці (2 год.) 

 Особливості travel-журналістики як сучасномму напряму журналістики 

стилю життя. Висвітлення travel-тематики в соціальних мережах Instagram, 

Facebook, Twitter, Telegram, TikTok. Нові технології у взаємодії з читачами на 

прикладі матеріалів travel-тематики. Виклики та можливості розвитку travel-

журналістики. Сучасні тенденції та зміни travel-індустрії. Баланс між 

аналітичним та розважальним контентом на travel-тематику.  
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Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 14. Роль гумору у висвітленні матеріалів на travel-

тематику (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 15. Створення авторського матеріалу за прикладом 

програми «Орел і Решка» (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 16. Трансформація travel-індустрії через кризи: 

виклики та приховані можливості (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 17. Подорожі Україною: нові формати, ключові аспекти 

та особливості висвітлення travel-матеріалів (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 18. Челенджі, пранки, вечірки та лайфхаки як сучасні 

варіації взаємодії з аудиторією (2 год.)   

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 

Практичне заняття 19. Lifestyle-журналістика: взаємодія та поєднання 

fashion-, travel- та food-тематик (2 год.)  

Джерела основні: 1,2,3,7,9,11 

Джерела додаткові: 4,5,9,11,19,20,22,25,31,32 
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Змістовий модуль V. Основні характеристики food-журналістики та 

різносторонність її контенту 

Лекція 6. Food-журналістика, кулінарна критика та food-блогінг як сучасні 

види журналістики стилю життя (2 год.) 

Основні етапи розвитку food-журналістики і food-блогерства. Food-

фотографія: техніка та спеціалізація кулінарного фотографа. Їжа як важливий 

складник міжкультурної комунікації. Журналістика під прикриттям: кулінарна 

критика як формат food-журналістики. Огляд ринку кулінарних і 

гастрономічних видань. Особливості контенту гастрономічних видань. 

Тенденції розвитку харчової індустрії. Рецепт як один з базових елементів 

гастрономічної журналістики: архітектура рецепту і сторітелінг. 

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,4,5,18,21,24, 29 

Практичне заняття 20. Ключові характеристики кулінарних шоу та блогів 

(2 год.)    

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,4,5,18,21,24, 29 

Практичне заняття 21. Аналітичні жанри та їх специфіка для food-

журналістики (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,4,5,18,21,24, 29 

Практичне заняття 22. Сучасні тренди харчової індустрії: екологія, 

атмосфера в закладі, переваги й недоліки pet-friendly закладів (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,4,5,18,21,24, 29 

Практичне заняття 23. Огляди та рецензії як ключові жанри food-

журналістики (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 
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Джерела додаткові: 3,4,5,18,21,24, 29 

Змістовий модуль VІ. Food-журналістика та особливості її формату в різних 

соціальних мережах 

Лекція 7.  Соціальні мережі та food-журналістика: особливості контенту та 

взаємодії з аудиторією (2 год.) 

Food-контент в умовах нових медіа. Аналіз рекламних стратегій 

телебачення і кросплатформ. Висвітлення food-тематики в соціальних мережах 

Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok. Українські та іноземні блоги на 

food-тематику. Дослідження концепції створення гастрономічного репортажу. 

Елементи перформансу в food-журналістиці.  

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

Практичне заняття 24. Інструменти food-журналістики в Instagram, 

Facebook, TikTok та Telegram (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

Практичне заняття 25. Особливості сучасних українських блогів на food-

тематику: висвітлення матеріалу та комунікація з читачами (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

Практичне заняття 26. Відомі телевізійні шоу на кулінарну тематику: 

причини їх популярності (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

Практичне заняття 27. Гастротуризм та його висвітлення в соціальних 

мережах. Поєднання food- та travel-тематики (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 
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Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

Практичне заняття 28. Роль food-журналістики у вирішення глобальної 

проблеми голоду: креативний та аналітичний підходи (2 год.)   

Джерела основні: 3,5 

Джерела додаткові: 3,10,14,18,21,24, 29 

 

 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Специфіка роботи 

журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці» 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. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 

зазначено види контролю й принципи їх оцінювання. Систему переведення 

рейтингових балів у національну та європейську (ECTS) шкалу подано у 

таблицях.  

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студента 

 

Денна форма навчання 
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1

. 

Відвідування 

лекцій 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2

. 

Відвідування 

практичних 

занять 

1 4 4 5 5 4 4 6 6 4 4 5 5 

3

. 

Робота на 

практичному 

занятті 

10 4 40 5 50 4 40 6 60 4 40 5 50 

4

. 

Виконання 

завдання з 

самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

5

. 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом   76  86  75  97  75  86 

Максимальна 

кількість балів 

495 

Розрахунок 

коефіцієнта 

495/60 = 8,25 

 

 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, командні завдання, публічні виступи.

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, 

написання авторських рекомендацій, створення аналітичних та креативних 

матеріалів. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 

заняттях, виконання самостійної та модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях і під час виконання самостійної роботи залежить від таких критеріїв: 
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 своєчасність виконання навчальних завдань;

 повний обсяг їх виконання;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань;

 ініціативність у навчальній діяльності.

 

 

6.2.  Завдання для самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І. Місце та роль fashion-журналістики в медіапросторі 

Тема 1. Зародження та становлення fashion-журналістики (16 год.) 

Підготувати матеріал для авторської статті на будь-яку тему в рамках 

fashion-журналістики, розкрити в ній проблемне питання, що стосується даної 

тематики. В статті обов’язково мають бути описані тренди/виклики в контексті 

обраної теми, коментар експерта в даній темі (взятий студентом), факти та 

статистичні дані, рекомендації студента. 

Змістовий модуль ІІ. Сучасний інструментарій висвітлення інформації на 

fashion-тематику 

Тема 2. Інструменти, формати та тренди сучасної fashion-журналістики (10 

год.) 

Написати ґрунтовну статтю на основі зібраних матеріалів під час 

виконання самостійної роботи Теми 1 на обрану тематику. Матеріал має 

відповідати стандартам одного з топ-3 fashion-журналів світу: Vogue, Elle, 

Harper's BAZAAR. 

Змістовий модуль ІІІ. Історичні аспекти зародження та розвитку travel-

журналістики 

Тема 3. Travel-журналістика: історія, розвиток та трансформація (10 год.) 

Підготувати матеріал для авторської статті на travel-тематику, в якому має 

бути розкритий вплив цифрових технологій на трансформацію туризму. В 
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матеріалі обов’язково мають бути висвітлені сучасний стан туризму, технології, 

що вже впливають на нього і результати цього впливу, майбутні технологічні 

тренди, що потенційно можуть вплинути на сферу туризму, коментарі двох-

чотирьох знайомих щодо цього питання. 

Змістовий модуль ІV. Сучасні особливості travel-журналістики: можливості 

поєднання різних жанрів 

Тема 4. Роль цифрових технологій у сучасній travel-журналістиці (10 год.)  

Написати матеріал на основі зібраних інформації під час виконання 

самостійної роботи Теми 3 на обрану тематику. Матеріал має поєднувати 

аналітичний та художній жанри журналістики. 

Змістовий модуль V. Основні характеристики food-журналістики та 

різносторонність її контенту 

Тема 5. Food-журналістика, кулінарна критика та food-блогінг як сучасні 

види журналістики стилю життя (11 год.) 

Підготувати матеріал для авторського нарису у форматі «кулінарної 

критики». В ньому обов’язково має бути висвітлений аналіз відвідування 

студентом будь-якого закладу харчування України, висвітлені характеристики 

замовленої страви і кухні загалом (якість інгредієнтів, техніка приготування, 

склад меню),  переваги та недоліки закладу, особливості обслуговування, 

сервісу, інтер’єру та атмосфери.  

Змістовий модуль VІ. Food-журналістика та особливості її формату в різних 

соціальних мережах  

Тема 6. Соціальні мережі та food-журналістика: особливості контенту та 

взаємодії з аудиторією (11 год.) 

Написати нарис на основі зібраної інформації під час виконання 

самостійної роботи Теми 5. У ньому мають бути також присутні коментарі 

двох-трьох відвідувачів закладу (взяті студентом), а також надані авторські 

рекомендації для вдосконалення закладу. 

 

Критерії оцінювання самостійних робіт: 
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 Аналітичність. 

 Висловлення власної думки. 

 Творчий підхід до виконання. 

 Відповідність жанру та специфіці. 

 Відсутність плагіату. 

 Посилання на використані джерела.  
 

 

 

 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та система його оцінювання 

 

Модульна контрольна робота №1 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді написання есе по 

кінострічці на вибір (2 год.): 

 Сніданок у Тіффані (1961) 

 Вересневий номер (2009) 

 Ів Сен Лоран (2014) 

 Секрети Лагерфельда (2007) 

 Коко до Шанель (2009) 

 Діор і я (2014) 

 Стажер (2015)  

 Диявол носить Prada (2006) 

 

В есе потрібно описати: 

 Ключову проблему/тему кінофільму з точки зору сфери моди  

 Особливості fashion-індустрії, висвітлені в кінофільмі 

 Характеристику подання матеріалів на цю тематику 

 Коментарі акторів, що характеризують сучасну сферу моди, та впливають 

на fashion-журналістику 

 Перспективи розвитку fashion-журналістики 
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 Авторські рекомендації щодо розвитку fashion-журналістики в Україні  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №1: 

 Дотримання структури написання есе. 

 Креативність.  

 Наявність прикладів.  

 Висловлення власної думки з теми. 

 Відсутність плагіату. 

 

 

Модульна контрольна робота №2 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді презентації двох 

варіацій прогнозу – нормативного та пошукового (у трьох сценаріях – 

ідеальний, найбільш ймовірний, альтернативний) щодо розвитку та 

трансформації fashion-журналістики через 10 років (2 год.) 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №2: 

 Креативність. 

 Висловлення власної думки з теми. 

 Наявний аналіз та дослідження щодо відповідної теми.  

 Висловлення авторських пропозицій по темі. 

 Унікальність.  

 Актуальність для сучасного медіапростору.   

 

Модульна контрольна робота №3 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді написання есе по 

кінострічці на вибір (2 год.): 

 Під сонцем Тоскани (2003) 

 Дика (2014) 

 Романтика 303 (2018) 

 Зустрічі на краю світу (2008) 
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 Мистецтво подорожувати (2008) 

 Таємне життя Волтера Мітті (2013) 

 Еверест (2015) 

 7 років в Тибеті (1997) 

 

В есе потрібно описати: 

 Ключову проблему/тему кінофільму з точки зору туризму  

 Особливості travel-індустрії, висвітлені в кінофільмі 

 Характеристику подання матеріалів на цю тематику 

 Коментарі акторів, що характеризують сучасний туристичний сектор, та 

потенційно впливають на travel-журналістику 

 Перспективи розвитку travel-журналістики 

 Авторські рекомендації щодо розвитку travel-журналістики в Україні  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №3: 

 Дотримання структури написання есе. 

 Креативність.  

 Наявність прикладів.  

 Висловлення власної думки з теми. 

 Відсутність плагіату. 

 

Модульна контрольна робота №4 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді презентації двох 

варіацій прогнозу – нормативного та пошукового (у трьох сценаріях – 

ідеальний, найбільш ймовірний, альтернативний) щодо розвитку та 

трансформації travel-журналістики через 10 років (2 год.) 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №4: 

 Креативність. 

 Висловлення власної думки з теми. 

 Наявний аналіз та дослідження щодо відповідної теми.  

 Висловлення авторських пропозицій по темі. 
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 Унікальність.  

 Актуальність для сучасного медіапростору.   

 

Модульна контрольна робота №5 

Модульна контрольна робота проводиться у вигляді написання есе по 

кінострічці на вибір (2 год.): 

 Прянощі та пристрасті (2014) 

 Шоколад (2000) 

 Їсти, молитися, любити (2010) 

 Шеф Адам Джонс (2015) 

 Душевна кухня (2009) 

 

В есе потрібно описати: 

 Ключову проблему/тему кінофільму з точки зору гастрономічного 

сектору  

 Особливості food-індустрії, висвітлені в кінофільмі 

 Характеристику подання матеріалів на цю тематику 

 Коментарі акторів, що характеризують сучасну гастрономічну сферу, та 

впливають на food-журналістику 

 Перспективи розвитку food-журналістики 

 Авторські рекомендації щодо розвитку food-журналістики в Україні  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №5: 

 Дотримання структури написання есе. 

 Креативність.  

 Наявність прикладів.  

 Висловлення власної думки з теми. 

 Відсутність плагіату. 

 

Модульна контрольна робота №6 
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Модульна контрольна робота проводиться у вигляді презентації двох 

варіацій прогнозу – нормативного та пошукового (у трьох сценаріях – 

ідеальний, найбільш ймовірний, альтернативний) щодо розвитку та 

трансформації food-журналістики через 10 років (2 год.) 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №6: 

 Креативність. 

 Висловлення власної думки з теми. 

 Наявний аналіз та дослідження щодо відповідної теми.  

 Висловлення авторських пропозицій по темі. 

 Унікальність.  

 Актуальність для сучасного медіапростору.   

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-

журналістиці»  

 

Курс 4 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма Журналістика  

Форма проведення Комплексний іспит – 2 завдання  

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів (письмові відповіді на поставлені у білеті 

питання) 

Критерії оцінювання 1 питання (теоретичне) – 15 балів 

2 питання (практичне) – 25 балів 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Див. список джерел та літератури навчальної 

програми дисципліни «Специфіка роботи 

журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці». 

Орієнтовний перелік 

питань 

Приклад екзаменаційного білету: 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. Розкрийте жанрову специфіку food-

журналістики.  



27 
 

2. Напишіть текст потенційної авторської 

публікації для обраної соціальної мережі 

(Instagram/Facebook/Telegram) на travel-

тематику з притаманними їй особливостями 

створення медіаконтенту та взаємодії з 

аудиторією.  
 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю з дисципліни 

«Специфіка роботи журналіста у фешн/тревел/фуд-журналістиці» 

 

Теоретичні питання: 

1. Розкрийте жанрову специфіку food-журналістики.   

2. Розкрийте вплив цифрових технологій на food-журналістику.   

3. Розкрийте жанрову специфіку fashion-журналістики.   

4. Розкрийте вплив цифрових технологій на fashion-журналістику.   

5. Розкрийте жанрову специфіку travel-журналістики.   

6. Розкрийте вплив цифрових технологій на travel-журналістику. 

7. Порівняйте особливості створення travel- та food-контенту в 

Instagram.   

8. Порівняйте особливості створення travel- та fashion-контенту в 

Instagram.   

9. Порівняйте особливості створення fashion- та food-контенту в 

Instagram.   

10. Розкрийте ключові тенденції розвитку food-журналістики.  

11. Розкрийте ключові тенденції розвитку fashion-журналістики.  

12. Розкрийте ключові тенденції розвитку travel-журналістики.  

13. Розкрийте особливості взаємодії з аудиторією при створенні 

матеріалів на food-тематику. 

14.   Розкрийте особливості взаємодії з аудиторією при створенні 

матеріалів на fashion-тематику. 

15. Розкрийте особливості взаємодії з аудиторією при створенні 

матеріалів на travel-тематику. 

 

 

Практичні питання: 
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1. Напишіть текст потенційної авторської публікації для обраної 

соціальної мережі (Instagram/Facebook/Telegram) на food-тематику з 

притаманними їй особливостями створення медіаконтенту та взаємодії з 

аудиторією.  

2. Напишіть текст потенційної авторської публікації для обраної 

соціальної мережі (Instagram/Facebook/Telegram) на travel-тематику з 

притаманними їй особливостями створення медіаконтенту та взаємодії з 

аудиторією.  

3. Напишіть текст потенційної авторської публікації для обраної 

соціальної мережі (Instagram/Facebook/Telegram) на fashion-тематику з 

притаманними їй особливостями створення медіаконтенту та взаємодії з 

аудиторією.  
 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Денна форма навчання 

Разом 180 год., лекції - 14 год., практичні заняття - 56 год., самостійна робота - 68 год. 

Тиждень 1,2 3 

Модулі Змістовий модуль І. Змістовий модуль ІІ. 

Назва модуля Місце та роль fashion-журналістики в медіапросторі Сучасний інструментарій висвітлення інформації на 

fashion-тематику 

Лекції 1 2 3 

Теми лекцій Нішева журналістика та її 

перспективи на 

сучасному медіаринку – 1 

бал 

Зародження та становлення 

fashion-журналістики – 1 

бал 

Інструменти, формати та тренди сучасної fashion-

журналістики – 1 бал  

Теми 

практичних 

занять 

Основи SMM та 

копірайтингу для 

висвітлення матеріалів 

нішевої журналістики – 

10+1 бал 

Особливості візуалізації 

матеріалів та робота в кадрі 

як складові матеріалів на 

fashion-тематику – 10+1 бал 

Вплив історичних подій на 

трансформацію модних 

трендів – 10+1 бал 

Ключові характеристики 

телевізійних шоу та 

відеоблогів на тему моди – 

Структура та специфіка висвітлення матеріалів на 

fashion-тематику в соціальних мережах – 10+1 бал  

Філософія модних брендів та їх позиціонування в 

сучасному світі – 10+1 бал 

Цифрові технології та їх вплив на модні тенденції. 

«Розумна мода» – 10+1 бал 

Особливості створення репортажів на fashion-тематику – 

10+1 бал  

Використання календаря інфоприводів для створення 
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10+1 бал контент-плану модного блогу – 10+1 бал 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 

ІНДЗ   

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

 

Тиждень 4,5 6,7 

Модулі Змістовий модуль ІІІ. Змістовий модуль ІV. 

Назва модуля Історичні аспекти зародження та розвитку travel-

журналістики  

Сучасні особливості travel-журналістики: можливості 

поєднання різних жанрів 

Лекції 4 5 

Теми лекцій Travel-журналістика: історія, розвиток та 

трансформація – 1 бал 

Роль цифрових технологій у сучасній travel-

журналістиці – 1 бал  

Теми 

практичних 

занять 

Travel-журналістика минулого та travel-журналістика 

майбутнього: жанри та формати поза часом – 10+1 бал 

Сучасні цифрові тренди створення матеріалів на travel-

тематику – 10+1 бал 

Особливості телевізійних шоу та відеоблогів на travel-

Роль гумору у висвітленні матеріалів на travel-тематику 

– 10+1 бал 

Створення авторського матеріалу за прикладом 

програми «Орел і Решка» – 10+1 бал 

Трансформація travel-індустрії через кризи: виклики та 
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тематику – 10+1 бал 

Діловий протокол і етикет різних країн світу  – 10+1 

бал 

приховані можливості – 10+1 бал 

Подорожі Україною: нові формати, ключові аспекти та 

особливості висвітлення travel-матеріалів – 10+1 бал 

Челенджі, пранки, вечірки та лайфхаки як сучасні 

варіації взаємодії з аудиторією – 10+1 бал 

Lifestyle-журналістика: взаємодія та поєднання fashion-, 

travel- та food-тематик – 10+1 бал 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 

ІНДЗ   

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 

 

Тиждень 8 9 

Модулі Змістовий модуль V. Змістовий модуль VІ. 

Назва модуля Основні характеристики food-журналістики та 

різносторонність її контенту  

Food-журналістика та особливості її формату в 

різних соціальних мережах 

Лекції 6 7 

Теми лекцій Food-журналістика, кулінарна критика та food-блогінг Соціальні мережі та food-журналістика: особливості 
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як сучасні види журналістики стилю життя – 1 бал контенту та взаємодії з аудиторією – 1 бал 

Теми 

практичних 

занять 

Ключові характеристики кулінарних шоу та блогів – 

10+1 бал 

Аналітичні жанри та їх специфіка для food-

журналістики – 10+1 бал 

Інструменти food-журналістики в Instagram, Facebook, 

TikTok та Telegram – 10+1 бал 

Гастротуризм та його висвітлення в соціальних 

мережах. Поєднання food- та travel-тематики – 10+1 бал 

Сучасні тренди харчової індустрії: екологія, атмосфера в 

закладі, переваги й недоліки pet-friendly закладів – 10+1 

бал 

Особливості сучасних українських блогів на food-

тематику: висвітлення матеріалу та комунікація з 

читачами – 10+1 бал 

Відомі телевізійні шоу на кулінарну тематику: причини 

їх популярності – 10+1 бал 

Огляди та рецензії як ключові жанри food-журналістики 

– 10+1 бал  

Роль food-журналістики у вирішення глобальної 

проблеми голоду: креативний та аналітичний підходи – 

10+1 бал 

Самостійна 

робота 

5 балів 5 балів 

ІНДЗ   

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 5 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 6 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

Іспит 
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простір: [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/3  

2. Варич М. Тенденції розвитку жанру подорожнього нарису // 
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журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 12 (37). – 204 с.  
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текстів про моду в українських ЗМІ. Вісник Харківської державної академії 

культури, 2020, ст. 57. 

5. Лукьянова С. В. Феномен пищи, вкуса в медиатексте // Вестник 
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