


 
 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Курс «Європейська преса модерної доби як історичне джерело» є одним із 

спеціальних вибіркових курсів для студентів-істориків, який дозволяє надати комплексне 

уявлення про можливості преси як вагомого джерела з вивчення історії Європи у модерну 

добу. Він викладається для студентів IV курсу денної форми навчання. 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 
 

годин – 120 

 

залікових модулів – 1 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – доповідь 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) 

 
Спеціальність  

032 Історія та археологія 
(код і назва) 

 
 

Спеціалізація (ї): 

____________________ 
(назва) 

 
Рівень вищої освіти: 

___бакалавр____ 

за вибором (ВНЗ/студента) 
 

Рік підготовки: 
4-й -й 

Семестр 
8-й -й 

Лекції 

40 год.  год. 

Практичні, семінарські 

0 год.  год. 
Лабораторні 

0 год.  год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 
у т.ч. ІНДЗ*:     20   год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
 

* – за наявності 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Курс має на меті ознайомити студентів-істориків зі становленням і розвитком 

преси в європейських країнах у XVII–ХІХ ст.  

Завданнями курсу є:  

- охарактеризувати становлення, поширення та розвиток преси у європейському 

культурному регіоні в модерну добу; 

- ознайомити студентів з прийомами та методами вивчення преси як історичного 

джерела. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетенцій: 

- спроможність виконання наукових досліджень з застосуванням сучасних 

теоретичних та методологічних основ, уміння документального 

оформлення результатів досліджень (КС.01); 

- фахові знання про сучасні методи та спеціальні методики історичного 

дослідження (КФЗ.01);  

- здатність проводити наукову оцінку інформації, отриману  з історичних 

джерел та наукової літератури зі спеціальності (КФЗ.03);  



- вміння використовувати теоретичні, методологічні, загально-історичні 

основи та застосувати їх на практиці для розв’язання пошукових задач 

(КФЗ.05);  

- здатність використовувати фахові знання для вирішення практичних 

завдань в галузі суспільних наук, зокрема історії (КФС.05); 

 

Програмні результати навчання: 
- Володіння методами синтезу і аналізу, типологізації, фундаментальними 

навичками науково-дослідної роботи; 

- Вміти обробляти та аналізувати отримані результати досліджень та 

документально їх оформляти; 

- Обґрунтувати необхідний для наукового дослідження категоріальний 

апарат, методи дослідження;  

- На основі вивчення джерел вміти визначити проблеми сучасної історії, 

актуальні напрямки та тенденції розвитку досліджень в галузі 

гуманітарних наук; 

- Вміти застосувати  вперше отриману джерелознавчу  інформацію, наукові 

дані при вирішенні конкретних професійних завдань; 

- Використовувати отриманні знання для вирішення конкретних науково-

практичних, інформаційно-пошукових завдань. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

- особливості становлення та розвитку преси в країнах Європи; 

- історичний контекст і фактори, що вирішують закономірності та специфіку розвитку 

преси; 

- головні органи друку європейських країн модерної доби. 

- квантитативні і квалітативні методи вивчення преси як історичного джерела. 

вміти: 

- охарактеризувати особливості  розвитку преси окремих європейських країн 

у XVII – ХІХ ст.; 

- виявити особливості розвитку преси і цензури європейських країн у 

модерну добу.  

- орієнтуватися у масиві європейських газет і часописів XVII –ХІХ ст.; 

- працювати з пресою як історичним джерелом;  

- оволодіти методами роботи з пресою як історичним джерелом. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Розвиток преси у Європі в модерну добу 

 

Тема 1. Поява та розповсюдження преси в Європі. Летучі листки як початок історії 

європейської преси. Перші рукописні та друковані видання та їхні особливості. 

Формування головних типів преси – газет і журналів у модерну добу. Виникнення і 

розвиток цензури. Вплив цензури на тематику видань. 

Тема 2. Розвиток преси у Великої Британії в модерну добу. Особливості розвитку преси в 

країні у XVIII ст.: головні видання, їх вплив та значущість. Преса як четверта влада в 

Англії середини XIX ст. Поява телеграфних агентств. 

Тема 3. Розвиток преси у Франції в модерну добу. Головні французькі видання XVII ст. 

Становлення цензури в країні. Розвиток преси у Франції у добу Просвітництва. 

Наполеонівські війни і особливості розвитку французької преси. Можливості „виживання” 



преси у різні періоди цензурного тиску. Преса Франції у середині і другій половині 

ХІХ ст. 

Тема 4. Розвиток преси у Німеччині в модерну добу. Головні видання Німеччини. 

Тематика німецької преси, її взаємовідношення з владою. Перші телеграфні агентства 

Німеччини. 

Тема 5. Розвиток преси у країнах Центральної та Східної Європи в модерну добу та її 

можливості для вивчення історії країн регіону.  

Тема 6. Становлення та розвиток преси в Російської імперії. Співвідношення газет і 

часописів в Росії у різні періоди модерної доби. Головні видання, їх політична 

спрямованість. Виникнення телеграфних агентств. Преса і цензура в Росії.  

 

Змістовий модуль 2. Форми та методи роботи дослідника з пресою Європи модерної 

доби. 

 

Тема 7. Преса як історичне джерело. Прийоми та методи роботи з пресою як джерелом. 

Правила роботи з газетами та часописами модерної доби. 

Тема 8. Квалітативні методи вивчення преси та їхні можливості. Прийоми роботи з 

пресою, спираючись на ці методі. 

Тема 9. Квантитативні методи вивчення преси. Контент-аналіз як метод вивчення преси. 

Поняття контент-аналізу. Символи і категорії контент-аналізу. Можливості контент-

аналізу для вивчення преси. 

Тема 10. Інформаційні можливості преси для дослідження історії модерної доби 

європейських країн.   

 

4. Структура 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 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Розвиток преси у Європі в модерну добу 

Тема 1. Поява та 

розповсюдження 

преси в Європі. 

10  4    6       

Тема 2. Розвиток 

преси Великої 

Британії у модерну 

добу.  

10  4    6       

Тема 3. Розвиток 

преси у Франції в 

модерну добу 

10  4    6       

Тема 4. Розвиток 

преси у Німеччині 

в XVII – XIX ст. 

10  4    6       

Тема 5. Розвиток 

преси у Східній 

Європі в модерну 

добу. 

10  4    6       

Тема 6. Розвиток 

преси у Російській 

імперії. 

10  4    6       



Разом за змістовим 

модулем 1 
60 24   10 36       

Змістовий модуль 2. Форми та методи роботи дослідника з пресою Європи модерної 

доби. 
 Тема 7. Преса як 

історичне джерело. 

Правила, прийоми 

та методи роботи з 

пресою як 

джерелом. 

10  4    6       

Тема 8. Всебічний 

і фронтальний 

методи вивчення 

преси. 

10  4    6       

Тема 9. Контент-

аналіз як метод 

вивчення преси. 

10  4    6       

Тема 10.  
Інформаційні 

можливості преси 

для вивчення 

модерної доби 

європейських 

країн.   

10  4    6       

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 16   10 24       

Усього годин  120 40   20 60       

 
5. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

                                                                                                        

6. Теми практичних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 
8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин  

1 Поява та розповсюдження преси в Європі [1] 6 
2 Розвиток преси Великої Британії у модерну добу [2], [3].  6 
3 Розвиток преси у Франції в модерну добу [1], [3] 6 
4 Розвиток преси у Німеччині в XVII – XIX ст. [1] 6 
5 Розвиток преси у Східній Європі в модерну добу [1] 6 
6 Розвиток преси у Російській імперії [1], [3] 6 
7 Преса як історичне джерело. Правила, прийоми та методи роботи з 

пресою як джерелом [2] 
6 

8 Всебічний і фронтальний методи вивчення преси [2] 6 



9 Контент-аналіз як метод вивчення преси [2] 6 
10 Інформаційні можливості преси для вивчення модерної доби 

європейських країн [1]  
6 

 Усього годин  60 
 

До організації самостійної роботи студентів  відноситься: 

 

[1] – опрацювання лекційного матеріалу та додаткової літератури; 

[2] – опрацювання джерел; 

[3] – підготовка доповідей 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання) 

Аналіз одного з періодичних видань з теми бакалаврської роботи (за вибором студента) 

 

10. Методи навчання 

 

11. Методи контролю 

- індивідуальна бесіда з самостійної та індивідуальної роботи; 

- співбесіда з тем модулів; 

- підсумковий контроль знань. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Преса як джерело вивчення модерної доби європейських країн. 

2. Поява та розповсюдження преси в Європі у XVII ст.   

3. Становлення цензури в країнах Європи. 

4. Особливості розвитку преси у XVIII-ХІХ ст.  Становлення нових видань у країнах 

Європи. 

5. Поява та діяльність телеграфних агентств у ХІХ ст. в країнах Європи. 

6. Розвиток преси в Великої Британії у модерну добу: головні видання XVII - XVIII ст. 

7. Особливості розвитку преси Великої Британії ХІХ ст. 

8. Розвиток преси у Франції в модерну добу: головні видання XVII - XVIII ст. 

9. Особливості розвитку преси Франції XVII - ХІХ ст. 

10. Розвиток преси у Німеччині в модерну добу: головні видання XVII - XIХ ст. 

11. Розвиток преси у Східній Європі в модерну добу: головні видання XVII - XIХ ст. 

12. Розвиток преси у Російській імперії в XVIII - XIХ ст. Преса і цензура. 

13. Прийоми та правила роботи з пресою як історичним джерелом.  

14. Квалітативні методи вивчення газет і журналів. 

15. Квантитативні методи вивчення преси. 

16. Конвент-аналіз як ефективний метод вивчення преси.  

17. Інформаційні можливості преси для вивчення модерної доби європейських країн.  

18. Характеристика одного з видань (за вибором студента)   

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 … Т7 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Грєбцова І. С. Центральна і регіональна преса Російської імперії XVIII – початку XX ст. 

як історичне джерело. Навчальний посібник. Вознесенськ, 2004. 198 с. 

 

15.  Рекомендована література 
1. Алексеев А. Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства // Социология 

культуры. М.-Л.: Наука, 1974. Вып. 1. С. 131-162. 

2. Баршт К. Подцензурные страсти. М.: Правда, 1990. 46 с. 

3. Бородкин Л. И. Квантитативная история в системе координат модернизма и 

постмодернизма // Новая и новейшая история. М.: РАН, 1998. № 5. С. 3-16. 

4. Ганжуров Ю. С. Кількісні методи в історичних дослідженнях: досвід і деякі питання 

методики // Український історичний журнал. 1994. № 4. С. 30-40.  

5. Грєбцова І. С. Особливості розвитку центральної і регіональної преси Російської 

імперії у XVIII – на початку XX ст. : джерелознавчий аспект. Вознесенськ: 2005. 188 с. 

6. Грєбцова І. С. Системний підхід у вивчені процесу становлення періодичної преси 

Південного степового регіону Росії (1820-1865) // Наукові праці: Науково-методичний 

журнал. Вип. 3. Історичні науки. Миколаїв, 2002. С. 43-48.  

7. Грєбцова І. С. Контент-аналіз як метод вивчення матеріалів регіональної преси 

середини  ХІХ ст. // Записки історичного факультету. Одеса, 2020. Вип. 31. С. 145-157. 

8. Есин Б. И. Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретико-

методологические принципы изучения. М.: Изд-во МГУ, 1981. 132 с. 

9. Животко А. Історія української преси. Київ: Наша культура і наука, 1999. 360 с. 

10. Зарубежная журналистика; история, теория и практика зарубежных СМИ. Алматы, 

Казак университеты, 2015. 310 с. 

11. История зарубежной журналистики  / А. Ю. Быков, Е. С. Георгиева, С. А. Михайлов; 

под общей редакцией С. А. Михайлова. Москва : Издательство Юрайт, 2016. 366 с.  

12. Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ1859-1865 годов. СПб., 1904. 

13. От Нестора до Фонвизина: Новые методы определения авторства. М.: Прогресс, 1994. 

448 с.  

14. Прутцков Г. В. История зарубежной журналистики : от Античности до современности: 

учебно-методический комплекс. М.: Аспект Пресс, 2018. 512 с. 

15. Рафалюк О. Е. Междисциплинарные методы изучения прошлого: применение контент-

анализа в исторических исследованиях.   

16. Режим доступу:   http://www.science-education.ru/122-20367  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю  

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано  з 

обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=28650
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=79
http://www.science-education.ru/122-20367


17. Романюк М. М. Українське пресознавство на порозі ХХІ століття. Львів: Вид-во АНУ. 

2000. 110 с.  

18. Санцевич А. В. Методика исторического исследования. Киев: Наукова  думка, 1990. 

210 с. 

19. Сатурін Д. Нарис періодичної преси в Англії // Історія друку: Антологія. М.: 

Аспект Пресс, 2001. Т. II. С. 168-169. 

20. Тарєлкін Ю. П. Методологія наукових досліджень. Суми: Сум. ДПУ імені 

      А. С. Макаренка, 2010. 194 с.  

21. Яковлева Т.Ю.: Становление литературно-художественной журналистики Франции 

XIX века. Французская журналистика первой половины XIX века в системе оппозиции 

"власть-пресса"  

Режим доступа: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/yakovleva-stanovlenie-

zhurnalistiki/zhurnalistika-pervoj-poloviny-xix-veka.htm 

22. Newspaper history from the XVII century to the present day / Ed.George Boyce, James 

Curren and others. L., 1978. P. 108. 

23. Igartua Jose E. Computers and Historians: Past, present and future // Computers and 

Humanities. Vol. 30. № 5. 1996/1997. P. 347-350. 

24. Crave Paul, Hay Douglas. Computer Applications in Comparative History // History and 

Computing. Vol. 7. № 2. 1995. P. 69-80. 

 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

- Всесвітня історія. Режим доступу: http:// www.istorya.ru ua 

- Одеська обласна наукова бібліотека ім. Горького //www.annales.info/   

- Сайт Наукової бібліотеки ОНУ // lib.onu.edu.  

- Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.  

      Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

- Сайт кафедри всесвітньої історії.  

       Режим доступу: http://modernhistory.onu.edu.ua;   

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/yakovleva-stanovlenie-zhurnalistiki/zhurnalistika-pervoj-poloviny-xix-veka.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/yakovleva-stanovlenie-zhurnalistiki/zhurnalistika-pervoj-poloviny-xix-veka.htm
http://www.nbuv.gov.ua/
http://modernhistory.onu.edu.ua/
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