




 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи журналістики» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

перший (бакалаврський) рівень 

напряму 06 «Журналістика та інформація» 

спеціальності 061 Журналістика 

спеціалізації    журналістика 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є специфіка журналістської діяльності, 

особливості її становлення і розвитку, стан сучасних інформаційних процесів, масова 

інформація в її видах і формах тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. «Вступ до спеціальності» 

2. «Журналістика в системі соціальних інститутів» 

3. «Журналістика як творчість». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

 ознайомлення студентів із теоретичними основами журналістики;  

 усвідомлення першокурсниками ключових понять та процесів у цій 

комунікативній сфері; 

 засвоєння знань із першооснов журналістської діяльності в її історичних та 

сучасних формах; 

 вироблення практичних навичок аналізу чужого журналістського продукту та 

створення власних медіаматеріалів.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

 ознайомити студентів із поняттям журналістики як масово-інформаційної 

діяльності, соціального інституту, різновиду неофіційної влади, форми 

пропаганди та комунікації; 

 розкрити соціальні та соціально-психологічні функції журналістики; 

 познайомити першокурсників із витоками журналістської діяльності; теорією та 

історією журналістики; 

 окреслити соціальний та професійний портрети журналіста; 

 дати поняття професіоналізму в журналістиці; окреслити історичні віхи 

становлення та розвитку журналістської освіти в Україні і світі; 

 розкрити сутність поняття "масова інформація" як базової категорії 

журналістики, її головних ознак, рівнів та форм; 

 розглянути джерела й методи збору суспільно-значущої інформації, їх 

класифікації; 

 забезпечити засвоєння студентами поняття "громадська думка", її ознак та 

етапів формування; 

 познайомити першокурсників з принципами соціальної позиції журналіста, 

його соціальною відповідальністю та професійною компетентністю; 

 розкрити сутність понять "ефективність" та "дієвість" журналістської 

діяльності; 

 дати уявлення про чинники впливовості журналістських матеріалів; 

 забезпечити розуміння преси, радіо, телебачення й електронних медіа як 

взаємопов'язаних елементів системи ЗМІ; 
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 надати знання про структуру журналістського тексту, його основні компоненти; 

діахронію та синхронію, інтертекстуальні елементи; 

 виробити в студентів уміння працювати з доказами та аргументами в 

журналістиці; 

 познайомити з особливостями публіцистики, її об'єктом і предметом, природою 

публіцистичного образу; 

 дати уявлення про журналістські жанри; 

 досягти розуміння першокурсниками сучасних інформаційних процесів,  

 познайомити з основними філософськими підходами до концепцій сучасних 

ЗМІ; 

 навчити студентів використовувати теоретичні знання на практиці; 

 розвивати толерантне ставлення до інших, здатність чути чужу думку, розуміти 

плюралізм ідей, їх відносність; 

 розширити загальний гуманітарний світогляд майбутніх журналістів. 

 
1.3 Кількість кредитів: денне – 5/заочне –5. 

1.4 Кількість годин: денне – 150/заочне –150 . 

 

1.5 Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. – 

Лабораторні заняття 

– – 

Самостійна робота 

86 год. 132 год. 

Індивідуальні завдання 

 

 

 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

 передумови та джерела виникнення, основні етапи розвитку журналістики; 

 визначення основних категорій і теоретичних понять з курсу "Основи 

журналістики"; 

 основні функції журналістського твору; 

 загальні риси портрету сучасного журналіста, принципи його соціальної 

позиції; 

 переваги та обмеження кожного виду ЗМІ щодо поширення масової інформації, 

особливості їх ефективності і впливовості; 

 основні джерела та методи збору інформації в журналістиці; 
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 специфіку засобів організації журналістського тексту, його формальних 

елементів; 

 жанрову структуру журналістики; 

 ознаки інформаційного суспільства та інформаційного глобалізму; визначення 

понять "медіаміфологія", "медіаграмотність" та "медіаекологія"; 

 основні журналістикознавчі погляди на специфіку розвитку ЗМІ; 

 загальні тенденції сучасних медіа. 

 

Уміти: 

 застосовувати отримані теоретичні знання в конкретній журналістській 

діяльності; 

 вільно оперувати поняттями, термінами, головними категоріями з курсу 

"Основи журналістики"; 

 різнобічно аналізувати журналістський текст, спираючись на розуміння того, 

хто створив медіапродукт, для кого він призначений, які засоби вираження 

власної думки використав автор, до якого жанру належить текст, яка його 

головна ідея тощо; 

 відокремлювати факти від суб'єктивної думки, бачити необ'єктивність 

судження; 

 інтерпретувати та декодувати медіатексти, щоб оцінити їх культурну та 

практичну значущість, ключові ідеї, актуальність тощо; 

 скласти систему потенційних джерел інформації для журналіста, обґрунтувати 

вибір пріоритетних методів збору суспільно-значущої інформації; 

 співвіднести емоційне сприйняття журналістського тексту з поняттєвими 

судженнями; 

 запропонувати свій варіант "покращення" тих чи інших журналістських 

матеріалів; 

 розрізняти окремі частини журналістського тексту; уміти аналізувати їх;  

 створити модель журналістського тексту для конкретної вікової аудиторії; 

 пояснити відмінності між різними видами ЗМІ (пресою, радіо, телебаченням, 

електронними медіа); 

 висловити власну точку зору на певну теоретичну проблему з курсу "Основи 

журналістики", обґрунтувати її;  

 аналізувати вплив журналістських матеріалів на аудиторію залежно від типу 

ЗМІ; 

 експериментувати з різними формами та технологіями створення 

журналістського матеріалу, досліджуючи можливості їх використання у 

поданні інформації; 

 розвивати уміння, знання й здібності, необхідні для аналізу способів, за 

допомогою яких сучасні ЗМІ конструюють реальність; 

 розвивати рівень оцінки та естетичного сприйняття медіатекстів; 

 виявляти рівень критичного мислення шляхом порівняння різних джерел 

інформації; демонструвати логічно-обґрунтовані судження; 

 розуміти, чим медіасприйняття відрізняється від аналізу журналістських 

матеріалів. 
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Фахові компетентності 

 

ФК 1. Здатність визначати у інформаційному потоці актуальні, соціально значущі 

суспільно-політичні, економічні і культурні події, процеси та явища сучасності. 

ФК 2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел (електронних, письмових, архівних 

та усних) згідно з редакційним завданням. 

ФК 3. Здатність отримувати інформацію від осіб, які є джерелом інформації різними 

методами: опитування, спостереження, експеримент. 

ФК 4. Здатність дотримуватися сучасних норм української мови, обирати мовні засоби та 

стиль відповідно до типу медіатексту. 

ФК 5. Здатність до усного та письмового перекладу медіатексту. 

ФК 6. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення та технічне обладнання 

для провадження журналістської діяльності. 

ФК 7. Здатність застосування знань із української та зарубіжної культури, літератури, 

історії, релігії, екології, соціології, політології, економіки тощо у практичній діяльності 

журналіста. 

ФК 8. Здатність планувати власну роботу (журналіст-фрілансер) та роботу засобу масової 

комунікації. 

ФК 9. Здатність самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з 

позицій потреб медіаіндустрії. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ І 

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

ТЕМА ПЕРША 

Загальне поняття про журналістику 

 

Предмет курсу "Основи журналістики", його теоретична основа, завдання та 

структура.  

Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як різновид неофіційної влади. 

Журналістика як різновид бізнесу. Журналістика як форма пропаганди. Концепція двох 

типів комунікації. Формула масової комунікації Л. Лассуелла. Поняття "засоби масової 

інформації" (ЗМІ), "засоби масової комунікації" (ЗМК) та "мас-медіа": особливості 

застосування і потрактування.  

 

 

ТЕМА ДРУГА 

Функції журналістики 

 

Варіативність тлумачення функцій журналістики у вітчизняному та зарубіжному 

журналістикознавстві: концепції В. Гагемана, Ф. Бонда, В. Владимирова, В. Ворошилова, 

С. Корконосенка, І. Михайлина, А. Москаленка, Є. Прохорова та інших.  

Основні функції журналістики. Спеціальні функції журналістики. Соціально-

психологічні функції журналістики. Формування засобами масової інформації 

інтерпретативних спільнот. Поняття про "парасоціальну взаємодію". 

 

 

ТЕМА ТРЕТЯ 

Журналістика як наука 

 

Теорія та історія журналістики. Формування і становлення журналістики. Умови 

виникнення власне журналістики. Перші видання періодичної преси. Журналістика XVIII 

століття. Перші інформаційні агентства. Особливості становлення журналістики в Росії та 

Україні. Початок ХХ століття – поява радіо та телебачення, кінець ХХ століття – поява 

інтернет-журналістики. Історичні типи журналістики. 

 

ТЕМА ЧЕТВЕРТА 

Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності 

 

Соціальний і професійний портрети професії журналіста, її позитивні й негативні 

аспекти: творчий характер, можливість самореалізації, впливу на формування суспільної 

свідомості та громадської думки, донесення до людей правди, боротьби за справедливість, 

ведення активного способу життя тощо; стресовість, висока моральна відповідальність, 

необхідність постійного самовдосконалення, потреба таланту. 

Журналіст як комунікатор, психолог, соціолог, педагог, вихователь, письменник, 

актор та режисер, підприємець і менеджер.  

Особисті якості журналіста як аспект журналістського текстотворення: вік, 

гендерні особливості, тип темпераменту, орієнтація на зовнішній чи внутрішній світ, 

інтелектуальні, комунікативні, літературні, дослідницькі, артистичні здібності, освіта.  
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ТЕМА П'ЯТА 

Професійна підготовка журналістів 

 

Професіоналізм у журналістиці. Перші у світі вищі навчальні заклади підготовки 

журналістів. Журналістська освіта в Україні. Типи журналістської освіти. Журналістські 

спілки та організації.  

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

ЖУРНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

 

ТЕМА ШОСТА 

Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності 

 

Поняття про "інформацію" як глобальну проблему сучасності. Атрибутивний та 

функціональний підходи до природи інформації. Соціальна інформація як повідомлення, 

яке містить відомості про процеси функціонування суспільства, а також те, що стосується 

цих процесів і може вплинути на них. Типи соціальної інформації в журналістиці 

(індивідуальна, професійна, наукова, художня, масова). Масова інформація як такий 

різновид соціальної інформації, на кожній стадії якого (збирання, виробництво, 

розповсюдження, споживання тощо) оперує маса. Критерії визначення масової 

інформації: зміст, канали розповсюдження, ступінь розповсюдження, суб'єкти-носії. 

Головні ознаки масової інформації: спрямованість на широку аудиторію, доступність, 

змістова актуальність, оперативність, документалізм, відкритість, прагматизм та 

імперативність.  Рівні і форми існування масової інформації. Журналістика як вид 

інформування. Інформаційна взаємодія різних груп людства як найважливіша форма 

соціальної взаємодії. 

 

ТЕМА СЬОМА 

Джерела та методи збору 

суспільно значущої інформації в журналістиці 

 

Класифікація інформаційних джерел. Редакційні та позаредакційні інформаційні 

ресурси журналіста. Різноманітні заходи для журналістів. Види збереження інформації. 

Класифікація інформаційних ресурсів. Основні методи збору суспільно-значущої 

інформації: спостереження, спілкування, робота з документами. Типи інтерв'ю. Робота з 

документами як метод збору суспільно-значущої інформації.  

 

ТЕМА ВОСЬМА 

Журналістика як суспільно-політична діяльність  

 

ЗМІ як репрезентанти держави, законодавчої та виконавчої влади, соціальних груп, 

партій. Громадська думка як стан масової свідомості, сукупність оцінних суджень, які 

виражають ставлення соціальних груп до окремих людей, подій, явищ суспільного життя. 

Етапи формування громадської думки. 

 

ТЕМА ДЕВ'ЯТА 

Соціальна позиція журналіста.  

Дієвість й ефективність журналістики 

 

Поняття про соціальну позицію. Принципи соціальної позиції журналіста. Поняття 

про вплив журналістських матеріалів. Пропозитивні (на основі угоди) та прескриптивні 

(тиск, пресинг) соціально-психологічні механізми впливу. Чинники впливовості 
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журналістських матеріалів. Найпоширеніші прийоми маніпулювання в журналістиці. 

Дієвість й ефективність. 

 

ТЕМА ДЕСЯТА 

Свобода слова і журналістська діяльність 

 

Свобода друку. Свобода преси. Поняття про цензуру. Свобода творчості.  Свобода 

слова в міжнародних правових документах.  

 

ТЕМА ОДИННАДЦЯТА 

Журналістика як система засобів масової інформації 

 

Поняття про систему. Журналістика як система елементів, між якими існує 

закономірний взаємозв’язок чи взаємодія. Варіативність підходів до аналізу діяльності 

журналістики як системи. Властивості журналістики як системи. Газета. Радіо. 

Телебачення. Інтернет. Електронні медіа. Інфраструктура журналістики. 

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ТВОРЧІСТЬ 

 

ТЕМА ДВАНАДЦЯТА 

Журналістський твір  

у системі інших текстів масово-інформаційних потоків 

 

Засоби організації журналістського тексту. Формальні елементи організації 

газетного тексту. Поняття про інтертекстуальність у журналістиці.  Поняття про 

інтертекст. 

 

ТЕМА ТРИНАДЦЯТА 

Жанри журналістики 

 

Поняття роду в літературознавстві та журналістиці: варіативність підходів. Рід як 

група жанрів, об’єднаних спільними ознаками.  

Жанр як змістово-формальна єдність. Жанровий різновид як конкретна складова 

жанру. Критерії поділу журналістських творів на жанри. Три жанрові єдності в 

журналістиці. Загальна характеристика інформаційних жанрів. Загальна характеристика 

аналітичних жанрів. Загальна характеристика художньо-публіцистичних жанрів.  

 

ТЕМА ЧОТИРНАДЦЯТА 

Журналістика як духовно-практичне освоєння дійсності 

 

Журналістика як вид творчої діяльності. Художній, науковий і практичний типи 

мислення у журналістиці. Журналістська майстерність як феномен. Складові 

журналістської майстерності. Журналістика в контексті інших видів творчості. 

Семантичний, синтаксичний та прагматичний аспекти творчості. Редакторська діяльність 

як творчість. 

 

ТЕМА П'ЯТНАДЦЯТА 

Публіцистика як серцевина журналістики 
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Публіцистика – стрижень журналістики. Головні елементи структури 

публіцистичного твору. Особливості публіцистичного конфлікту. Публіцистичність як 

стильова ознака письма. Місце публіцистики в духовному житті України. 

 

ТЕМА ШІСТНАДЦЯТА  

Інформаційне суспільство й інформаційний простір 

 

Поняття і специфіка нового типу цивілізації – інформаційного суспільства, 

головним фактором розвитку якого є виробництво та використання науково-технічної та 

іншої інформації. Основні теорії інформаційного суспільства (М. Маклюен, Д. Белл, 

Е. Тоффлер, М. Ракітов, І. Масуда та інші).  Варіативність визначення головних ознак 

інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство та інформаційний простір. 

Інформаційний глобалізм та пошук "компенсуючих моделей альтернативного 

майбутнього". Медіаміфологія. Медіаграмотність. Медіаекологія. 

 

 

ТЕМА СІМНАДЦЯТА 

Осмислення журналістикознавчих проблем у новітній філософії 

 

Множинність підходів до концепцій ЗМІ. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, 

Т. Петерсона, У. Шрамма. Теорія культурної еволюції як послідовної зміни засобів 

масової інформації М. Маклюена. "Галактика Гутенбегра" та ідея "глобального села". 

Гарячі та холодні медіа. Теорія маскомунікативної "мозаїчної культури" А. Моля.  

 

ТЕМА ВІСІМНАДЦЯТА 

Загальні тенденції сучасних засобів масової інформації 

 

Основні тенденції розвитку сучасної журналістики: монополізація, 

інтернаціоналізація, уніфікація, комерціалізація.  

Інформаційна, прецизійна ("соціологічна"), інтерпретаційна, розслідувальна та 

інвестигативна ("викривальна") журналістика. "Нова журналістика" межі ХХ–ХХІ століть. 

Новітні тенденції розвитку жанрової системи та їх інтерпретація. Стилістика 

сучасної журналістики: тенденції до посилення інформативності, трансформації на 

користь інформаційних жанрів, іронічність як своєрідний спосіб непрямої оцінки, "стеб" 

як стиль сучасної журналістики, посилення авторського "я". 

Національне питання в сучасній журналістиці. Проблеми збереження 

національного суверенітету України в інформаційному просторі. 

Журналістика і відкрите суспільство: сучасні моделі масових комунікацій. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 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 

Розділ 1. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
Тема 1. Загальне 

поняття про 

журналістику 

 

6 1 0,5 
 

 –  

 

– 

 

4,5 

 

5,3 

 

0,5 

 

– 

 

– 

 

– 

 

10 

Тема 2. Функції  1 0,5     0,5     
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журналістики  6 – – 4,5 5,3 – – – 10 

Тема 3. 

Журналістика як 

наука 

 

6 1 0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

4,5 

 

5,3 1 0,5 

 

– 

 

– 

 

10 

Тема 4. Журналіст як 

суб'єкт масово-

інформаційної 

діяльності 

 

6 1 0,5 

 

– 

 

– 

 

4,5 

 

6  

1,5 

 

 

0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

5 

Тема 5. Професійна 

підготовка 

журналістів 

 

8 2 1,5 
 

– 

 

– 

 

4,5 

 

5,6 0,5 
 

– 

 

– 

 

– 

 

15 

Разом за розділом 1 32 6 6 – – 22,5 27,5 4 1 – – 50 
Розділ 2. ЖУРНАЛІСТИКА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 

Тема 1. 

Журналістика як 

галузь масово-

інформаційної 

діяльності 

 

 

12 1 0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10,5 

 

 

5,25 

 

 

0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 
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Тема 2. Джерела й 

методи збору 

суспільно-значущої 

інформації 

 

 

14 
2 0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10,5 

 

 

6 
0,5 

 

 

0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10 

Тема 3. 

Журналістика як 

суспільно-політична 

діяльнісь 

 

 

8 
2 1,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

4,5 

 

 

5,25 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

5 

Тема 4. Соціальна 

позиція журналіста. 

Дієвість і 

ефективність 

журналістики 

 

 

6 2 1,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

3,5 

 

 

5,25 

 

 

0,5 – 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10 

Тема 5. Свобода 

слова і 

журналістська 

діяльність 

 

8 2 1,5 

 

– 

 

– 

 

4,5 

 

5,25 

 

0,5 

 

– 

 

– 

 

– 

 

5 

Тема 6. 

Журналістика як 

система засобів 

масової інформації 

8 

1 1,5 

– – 5,5 6 1 0,5 – – 10 

Разом за розділом 2 56 10 7 – – 39  4 1 – – 50 
Розділ 3. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ТВОРЧІСТЬ 

Тема 1. 

Журналістський твір 

у системі інших 

текстів масово-

інформаційних 

потоків 

 

 

12 1 0,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

10,5 

 

 

5,75 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

5 

Тема 2. Жанри 

журналістики 

 

12 
1 0,5 

 

– 

 

– 

 

10,5 

 

5,75 
0,25 

 

0,5 

 

– 

 

– 

 

5 
Тема 3. 

Журналістика як 

духовно-практичне 

освоєння дійсності 

 

 

8 
1 2,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

4,5 

 

 

5,25 

 

 

0,25 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

5 

Тема 4. 

Публіцистика як 

серцевина 

 

 2 1,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 

журналістики 8 – – 4,5 5,25 0,25 – – 5 
Тема 5. 

Інформаційне 

суспільство й 

інформаційний 

простір 

 

6 
1 1,5 

 

 

– 

 

 

– 

 

5,5 

 

5,75 

 

0,25 

 

0,5 

 

– 

 

– 

 

5 

Тема 6. Осмислення 

журналістикознавчих 

проблем у новітній 

філософії 

 

8 1 1,5 

 

– 

 

– 

 

5,5 

 

5,3 

 

0,25 

 

1 

 

– 

 

– 

 

5 

Тема 7. Загальні 

тенденції сучасних 

засобів масової 

інформації 

 

8 1 1,5 

 

– 

 

– 

 

5,5 

 

5,3 

 

0,5 

1  

– 

 

– 

 

2 

Разом за розділом 3 62 8 9,5 – – 46,5 35 2 6 – – 32 

Усього годин 150 32 32 – – 86 150 10 8 – – 132 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Загальне поняття про журналістику. Функції журналістики 4 

2. 
Журналістика як наука. Журналіст як суб'єкт масово-

інформаційної діяльності 
4 

3. 
Професійна підготовка журналістів. Журналістика як галузь 

масово-інформаційної діяльності 
4 

4. 
Джерела й методи збору суспільно значущої інформації в 

журналістиці. Журналістика як суспільно-політична діяльність 
4 

5. 
Соціальна позиція журналіста. Дієвість та ефективність 

журналістики. Свобода слова і журналістська діяльність 
2 

6. 
Журналістика як система ЗМІ. Журналістський твір у системі 

інших текстів масово-інформаційних потоків 
4 

7. 
Жанри журналістики. Журналістика як духовно-практичне 

освоєння дійсності 
2 

8. 
Публіцистика як серцевина журналістики. Інформаційне 

суспільство й інформаційний простір 
4 

9. 
Журналістикознавчі проблеми в новітній філософії. Загальні 

тенденції сучасних ЗМІ 
4 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної  роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

Годин 

1 Написання есе 

 

86/132 

2 Підготовка доповіді про відомих журналістів сучасності 10/10 

3 Написання замітки 8/8 

4 Пошук новин для власного випуску 6/6 

5 Написання інтерв’ю  10/10 

6 Аналіз заголовків у виданнях 12/12 

7 Вивчення теоретичного матеріалу з курсу 40/86 
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6. Індивідуальні завдання 

 

Немає. 

 

 

7. Методи контролю 

 

Опитування, захист студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань, 

творчих робіт, оцінювання підготовлених ними доповідей та рівня активності студентів 

під час занять. Проведення контрольних робіт. 

Підсумковий контроль у формі письмового екзамену. 

 

Завдання 1. Написання есе. 

Студенту потрібно написати есе на тему: «Мій університет». Обсяг – 3 сторінки. Текст 

повинен мати оригінальний заголовок, бути грамотно написаним. Робота оцінюється у 10 

балів.  

 

Завдання 2. Підготовка доповіді про відомих журналістів сучасності. 

Студент повинен підготувати доповідь на 5-7 хвилин. Виступ має супроводжуватися 

презентацією. Робота оцінюється у 8 балів.  

 

Завдання 3. Написання замітки. 

Студент обирає актуальну тему та пише розширену замітку. Обсяг – 2 тисячі знаків. Текст 

повинен містити оригінальний заголовок, лід, бути грамотним та відповідати жанру 

замітки. Робота оцінюється у 10 балів.  

 

Завдання 4. Пошук новин для випуску. 

Студент повинен знайти 5 новин та розташувати їх за актуальністю. Новини повинні 

стосуватися економіки, політики, соціальних питань, спорту та культури. Робота 

оцінюється у 10 балів.  

 

Завдання 5. Написання інтерв’ю. 

Студент повинен знайти цікаву людину для проведення інтерв’ю, скласти список 

запитань, провести інтерв’ю, записати його на папері, відредагувати, написати 

оригінальний заголовок та лід. Робота оцінюється у 10 балів.  

 

Завдання 6. Аналіз заголовків у виданнях. 

Студенту треба обрати друковане ЗМІ та проаналізувати усі заголовки, які є в обраному 

номері. Класифікація заголовків обговорювалася на лекції. Робота оцінюється у 10 балів.  

 

10 балів студент отримує, якщо повно, розгорнуто, логічно, послідовно розкриває усі 

аспекти роботи, текст написаний самостійно, відповідним чином проілюстрований і 

прокоментований. 7 балів студент отримує, якщо робота в цілому виконана повно, майже 

всі аспекти прокоментовані й проілюстровані, робота виконана самостійно. 5 балів 

студент отримує, якщо в роботі розкрито найменше половину заявлених аспектів, вони 

достатньо прокоментовані, робота виконана самостійно. 2 бали студент отримує, якщо 

робота виконана поверхово, більшість аспектів не розкрито або розкрито неповно, робота 

не містить послідовних коментарів і належних ілюстрацій, робота виконана самостійно. 0 

балів студент отримує, якщо робота містить поверхневий, частковий аналіз заявлених 

аспектів без відповідного коментаря й ілюстрацій, робота має несамостійний характер.  
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Контрольна робота  (оцінюється в 12 балів) 

Завдання: дати розгорнуту відповідь на чотири запитання.  

 

1. Види інформаційних агентств. Навести приклади (3 бали). 

2. Історія виникнення радіомовлення (3 бали). 

3. Базові принципи телебачення (3 бали). 

4. Написати хроніку. Обсяг – 1-2 речення (3 бали). 

 

 

12 балів студент отримує, якщо повно, розгорнуто, логічно, послідовно розкриває усі 

питання, робота написана самостійно, грамотно. 10 балів студент отримує, якщо робота в 

цілому виконана повно, майже всі аспекти прокоментовані й проілюстровані, робота 

виконана самостійно. 7 балів студент отримує, якщо в роботі розкрито найменше 

половину заявлених аспектів, вони достатньо прокоментовані, робота виконана 

самостійно. 5 балів студент отримує, якщо робота виконана поверхово, більшість аспектів 

не розкрито або розкрито неповно, робота не містить послідовних коментарів і належних 

ілюстрацій, робота виконана самостійно. 0 балів студент отримує, якщо робота містить 

поверхневий, частковий аналіз заявлених аспектів без відповідного коментаря й 

ілюстрацій, робота має несамостійний характер.  

 

 

 

 
Запитання до іспиту 

 

1. Предмет, завдання та структура курсу "Основи журналістики". 

2. Система знань журналіста. 

3. Теорія журналістики як наука. 

4. Об’єкт і предмет теорії журналістики. 

5. Історія журналістики як наука. 

6. Особливості освіти журналіста. Привабливі аспекти спеціальності та її труднощі. 

7. Визначення і структура поняття "журналістика". 

8. Засоби масової інформації, засоби масової комунікації, мас-медіа: особливості 

вживання і потрактування. 

9. Журналістика як соціальний інститут. 

10. Журналістика як галузь суспільно-політичної діяльності. 

11. Журналістика як бізнес. 

12. Журналістика як комунікація. 

13. Журналістика як творчість. 

14. Пропаганда та журналістика. 

15. Епістемологічна сутність журналістики. 

16. Журналістська деонтологія. 

17. Журналістика як історія сучасності. 

18. Поняття про інформацію. Головні етапи розвитку інформації. 

19. Типологія соціальної інформації. Головні ознаки суспільно значущої інформації 

(СЗІ). 

20. Масова інформація, її головні ознаки. 

21. Зовнішній і внутрішній типи інформації. 

22. Парадигми вагомості новин. 

23. Джерела СЗІ. 

24. Статистика як джерело СЗІ. 

25. Середовище як джерело СЗІ. 
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26. Соціальний експеримент як джерело СЗІ. 

27. Методи збирання СЗІ. 

28. Спілкування як основний метод збору СЗІ. 

29. Вивчення документів і джерел як метод збирання інформації в журналістиці. 

30. Спостереження як метод збирання інформації та його види. 

31. Підготовка до інтерв’ю як методу збирання інформації. Типи інтерв’ю. Правила 

інтерв’ю. 

32. Листи читачів як джерело СЗІ та робота з ними.  

33. Функції журналістики. Інформаційна, організаційна, ідеологічна, культурна і 

рекламно-довідкова функції.  

34. Розважальна функція журналістики. 

35. Функція "сторожового собаки" в журналістиці. 

36. Функція формування громадської думки. Управління суспільством за допомогою 

формування громадської думки. 

37. Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності. 

38. Соціальна позиція журналіста. 

39. Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності. 

40. Демократизм як засада журналістики та його аспекти. 

41. Патріотизм і його реалізація в журналістиці. 

42. Оперативність і правдивість як засада журналістики. 

43. Інтернаціоналізм і його аспекти в журналістиці. 

44. Ефективність журналістської діяльності. 

45. Художній, науковий і практичний типи мислення. 

46. Чинники впливовості журналістських матеріалів. 

47. Свобода слова, преси, творчості. Діалектика свободи та необхідності.  

48. Поняття про цензуру. 

49. Забезпечення свободи слова в законодавствах розвинутих країн та міжнародних 

документах. 

50.  Конституція України як гарант свободи преси й журналістської діяльності в нашій 

країні. 

51. ЗМІ як репрезентанти держави, законодавчої та виконавчої влади, соціальних груп, 

партій. 

52. Економічні фактори незалежності видання. 

53. Чотири теорії преси (авторитарна, ліберальна, соціально-відповідальна, 

комуністична).  

54. Типи газет (за В. Хагеманном). 

55. Конститутивні ознаки газети (за Отто Гротом). 

56. Аудіовізуальні ЗМІ (радіо, телебачення, Інтернет): загальна характеристика. 

57. Радіожурналістика. Її головні ознаки. 

58. Специфіка радіомовлення. 

59. Тележурналістка, її переваги й недоліки. 

60. Аудіовізуальні ЗМІ: Інтернет. Основні риси комп’ютерних газет. 

61. Поняття про текст. Аспекти журналістського текстотворення. 

62. Текст як матеріальний носій масової інформації. 

63. Діахронія й синхронія тексту. 

64. Поняття про інтертекстуальний процес. 

65. Структура інтертексту. 

66. Головні засоби організації газетного тексту. 

67. Різниця між сюжетом художнього та журналістського текстів. 

68. Типологія композиції газетного тексту. 

69. Формальні елементи організації газетного тексту. 

70. Жанр як аспект журналістського текстотворення. 
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71. Головні жанроутворювальні чинники. 

72. Типологія предмета зображення в журналістиці. 

73. Взаємозв’язок змісту і форми журналістського твору. 

74. Інформаційні жанри: загальна характеристика. 

75. Аналітичні жанри: загальна характеристика. 

76. Художня публіцистика: загальна характеристика. 

77. Жанрова типологія газетної журналістики. 

78. Прийоми наочно-образного узагальнення. 

79. Головні елементи структури публіцистичного твору. 

80. Особисті якості журналіста як аспект журналістського текстотворення.  

81. Аналітико-інтегруюча праця журналіста. 

82. Вимоги до роботи з фактом.  

83. Чинники змістово-формальної єдності. 

84. Редакторська діяльність як творчість. 

85. Типи журналістської освіти. 

86. Журналістська освіта у Харкові й в Україні. 

87. ЗМІ як система. Підсистеми журналістики. 

88. Історична типологія журналістики. 

89. Система ЗМІ за регіоном розповсюдження. 

90. Система ЗМІ за характером аудиторії. 

91. Державна підтримка як проблема журналістикознавства. 

92. Журналістика в столиці і в провінціях. 

93. Модель соціально відповідальної журналістики. 

94. Інформаційні агентства й специфіка їх діяльності. Найбільші світові інформаційні 

агентства. 

95. Прес-центри й прес-бюро: специфіка діяльності та функції. 

96. Творчі спілки й міжнародні організації журналістів. 

97. Інформаційне суспільство й його головні ознаки. 

98. Поняття "інформаційний простір". Новітні електронні ЗМІ. 

99. Інформаційний глобалізм. 

100. Сучасна масово-інформаційна ситуація у світі і в Україні.  

101. Перші у світі навчальні заклади, що розпочали підготовку журналістів. 

102. Блокнот і диктофон у роботі журналіста. 

103. М. Маклюен про ЗМК як рушійну силу в історії людства. 

104. М. Маклюен про телебачення як про повернення до епохи усної комунікації 

і його вплив на людство. 

105. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Р. Петерсона та І. Шрамма. 

106. Сучасна масово-інформаційна ситуація з точки зору провідних вітчизняних 

медіакритиків. 

107. Журналістика як соціальний інститут демократичного і тоталітарного 

суспільства. 

108. Стилістика сучасної журналістики. 

109. Якісна, масова і "жовта" преса. 

110. Історія виникнення терміну "жовта преса". 

111. Репортаж. Етапи роботи над репортажем. 

112. Замітка. Головні відмінності між заміткою і репортажем. 

113. Інтерв’ю як інформаційний журналістський жанр. 

114. Стаття. Обов’язкові елементи статті. 

115. Коментар: загальна характеристика. 

116. Рецензія. Структурно-необхідні компоненти рецензії. Види рецензії. 

117. Нарис і його стильові ознаки. 

118. Памфлет. Головні відмінності між памфлетом та фейлетоном. 
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119. Есе. Художні та публіцистичні прийоми самовираження в есе. 

120. Поняття "лід". Різновиди лідів. Правила складання лідів. 

121. Поняття "дайджест". 

122. Поняття "брифінг". 

123. Поняття "журнал". Головні відмінності між журналом й альманахом. 

124. Поняття "газетна качка". 

125. Поняття "записник журналіста". 

126. Поняття "заголовок". Різновиди заголовків і правила їх складання.  

127. Поняття "критика". 

128. Поняття "авторський аркуш". 

129. Поняття "прес-реліз". 

130. Поняття "стеб". 

 
 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

іспит 
сум

а З1 З2 З3 З4 З5 З6 

Контроль

на робота, 

передбаче

на 

навчальн

им 

планом 

Разом 

10 8 10 10 10 10 12 70 30 100 
  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно   

80-89 
добре  

70-79 

60-69 
задовільно  

50-59 

1-49 незадовільно 

 

 

 

 

Критерії оцінки знань студента на іспиті 

Оцінка "відмінно" (сума балів – 91-100) виставляється в тому випадку, коли 

студент вільно оперує ключовими поняттями, дає їм визначення, старанно відбирає ідеї, 

факти; логічно організує інформацію, що стосується питання; ідеї подає таким чином, щоб 

продемонструвати глибокі знання про предмет і здатність логічно мислити; робить 

поінформовані висновки; відповідь не містить фактичних неточностей; протягом семестру 

студент брав активну участь у роботі групи й надавав підтримку іншим членам групи, 

заохочуючи їх до навчання. 
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Оцінка "добре" (81-90 балів) виставляється студентові, коли він відбирає, визначає 

й описує ключові поняття, проблеми та ідеї; наводить факти, що підтримують деталі; 

робить поінформовані висновки; припускається незначних фактичних неточностей; 

протягом семестру брав активну участь у роботі групи. 

 

Оцінка "добре" (71-80 балів) виставляється студентові, коли він відбирає, визначає 

й описує більшість ключових понять, проблем та ідей; робить поінформовані висновки, 

однак припускається окремих фактичних неточностей; протягом семестру активно 

працював на практичних заняттях. 

 

Оцінка "задовільно" (61-70 балів) виставляється тоді, коли студент відбирає, 

визначає й описує більше половини ключових понять, проблем та ідей; включає близько 

половини основних фактів, що підтримують деталі; подає більше половини правильної 

інформації, інша інформація може бути помилковою, неточною або відсутньою; робить 

неповні висновки; протягом семестру погано працював на практичних заняттях. 

 

Оцінка "задовільно" (51-60 балів) виставляється тоді, коли студент відбирає, 

визначає й описує майже половину ключових понять, проблем й ідей; частково включає 

основні факти, що підтримують деталі; подає майже половину правильної інформації, 

інша інформація може бути помилковою або відсутньою; робить неповні поверхові 

висновки; протягом семестру брав пасивну участь у навчальному процесі.  

 

Оцінка "незадовільно" (1-50 балів) виставляється, якщо студент оперує незначною 

кількістю ключових понять, проблем та ідей; не включає факти, які підтримували б деталі; 

подає помилкову, неточну інформацію або таку, що не стосується питання; знаходить і 

логічно організовує мало фактів; робить неточні висновки або вони відсутні зовсім; 

протягом семестру брав пасивну участь у навчальному процесі.  

 

9. Рекомендована література 

 

1. Владимиров В. Основы журналистики в понятиях и комментариях: Учебное 

пособие. – Луганск: Издательство ВУГУ, 1998. – 144 с. 

2. Ворошилов В. Журналистика: Учебник. – СПб: Издательство Михайлова В. А., 

2001. – 304 с. 

3. Григораш Д. Журналістика у термінах і виразах. – Львів: Вища школа, 1974. – 

296 с. 

4. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – Львів: 

ПАЇС, 2004. – 268 с. 

5. Калмыков А., Коханова Л. Интернет-журналистика. – М.: Юнити-Диана, 2005. – 

383 с. 

6. Карпенко В. Журналістика: Основи професійної комунікації: Навчальний посібник 

для вузів. – К.: Нора-прінт, 2002. – 348 с. 

7. Корконосенко С. Основы журналистики: Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 

2002. – 286 с. 

8. Лизанчук В., Кузнєцова О. Методи збирання і фіксації інформації у журналістиці: 

Навчальний посібник. – К.: МНК ВО при Мінвузі УРСР, 1991.  

9. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. – К.: Ника-центр, 2003. – 200 с. 

10. Михайлин І. Основи журналістики: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с. 

11. Потятинник Б. Медіа: Ключі до розуміння. – Львів: ПАЇС, 2004. – 312 с. 

12. Прохоров В. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. – М.: РИП-

холдинг, 2001. – 322 с. 
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13. Смелкова З., Ассуирова Л., Савова М., Сальникова О. Риторические основы 

журналистики. Работа над жанрами газеты: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 

2003. – 320 с. 

 

Допоміжна література 

1. Аврамов Д. Профессиональная этика журналиста: парадоксы развития, поиски, 

перспективы. – М.: Мысль, 1991. – 271 с. 

2. Алексеева М., Барышева О., Гиляровский Р. Электронная книга: Взгляд в будущее. 

– М., 2000. – 44 с. 

3. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия / Сост. В. Пельт, М. Тузова. – М.: Изд-

во МГУ, 1989. – 236 с. 

4. Барт Р. От "текстового анализа" к "наслаждению от текста" // 

http://culture.niv.ru/doc/culture/ilyin/index.htm 

5. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Художественная литература, 

1979. – 412 с. 

6. Бебик В., Сидоренко О. Засоби масової інформації поскомуністичної України. – К.: 

Б.в., 1996. – 124 с. 

7. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая 

волна на Западе. – М., 1986. – С. 330–343. 

8. Белякова Л. Мир газетного образа. – Минск: Изд-во Белар. у-та, 2003. – 175 с. 

9. Беневоленская Т. Композиция газетного очерка: Пособие по спецкурсу. – М.: Изд-

во Московского университета, 1975. – 88 с. 

10. Беспалова А., Корнилов Е., Корочинский А. и др. История мировой журналистики. 

– Ростов-на-Дону: Старые русские, 2000. – 426 с. 

11. Богомолова Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М.: МГУ, 

1991. – 127 с. 

12. Брайант Д. Основы воздействия СМИ. – М., СПб., К.: Вильямс, 2004. – 425 с. 

13. Бурдье П. О телевидении и журналистике. – М.: Фонд научных исследований 

"Прагматика культуры", 2002. – 160 с.  

14. Бурмака В. На зламі часу: Ідейна боротьба з питань утворення української 

культури й державності (90-і рр. ХХ ст.): Збірник полемічних статей. – Х.: Майдан, 

1998. – 75 с. 

15. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник. – К.: Академія 

української преси, Цент вільної преси, 2004. – 262 с. 

16. Виленский М.Э. Как написать фейлетон. – М.: Мысль, 1982. – 208 с. 

17. Владимиров В. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння. – К.: КНУ 
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