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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Вимоги до знань студента: 

1. ґрунтовних знань з основних журналістикознавчих курсів (знання 

теоретичного матеріалу, вміння підкріпити їх прикладами); 

2. виявлення обізнаності з проблемами розвитку масової комунікації 

на сучасному етапі, основними  технологіями та методиками  досліджень у 

галузі журналістики;  

3. виявлення знань  про види журналістської діяльності і формування 

інформаційної політики, форми реалізації інформаційної політики, про 

основи журналістської етики, правовий статус журналіста і правову 

компетентність журналіста, авторське право у журналістиці, професійні 

організації журналістів, про основні етапи розвитку української 

журналістики, роль періодичних видань у політичному і духовному житті 

нації; 

4. розуміння особливостей становлення і розвитку журналістики у 

світі; 

5. виявлення знань про сучасну жанрову систему ЗМІ, форми наукової 

комунікації у журналістикознавстві й едитології, актуальні аспекти 

редагування, про основні принципи інформаційної діяльності, інформаційно-

статистичні методи аналізу, методи одержання прогнозної інформації; 

6. вміння обирати адекватну технологію залежно від визначеної мети, 

проводити дослідження в галузі журналістики, вести наукові пошуки в галузі 

журналістикознавства, використовуючи найрізноманітніші методи наукового 

дослідження: відбирати, систематизувати та інтерпретувати фактичний 

матеріал; 

7. вміння самостійно розв’язувати наукові проблеми 

журналістикознавства на базі світового досвіду, широко використовувати в 

роботі новітній журналістський інструментарій; 

8. характеризувати основні етапи розвитку української та світової 

журналістики; давати об’єктивну оцінку найвагомішим друкованим органам 

та редакторській і видавничій діяльності найвідоміших українських і світових 

діячів; характеризувати функції, структуру різних типів видань, робити 

жанрову диференціацію матеріалу; визначати чинники, що складають 

ефективність виступів ЗМІ; 

9. вміння редагувати авторські оригінали та застосовувати різні методи 

редагування; здійснювати правку-вичитку, правку-скорочення, правку-

обробку та правку-переробку; виконувати коректуру журналістських 

матеріалів. 
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   ЗМІСТ  

Теорія журналістики 

Творчість. Журналістська творчість 
1. Творча сутність людини. Наукові погляди на природу творчості. 

2. Професійні обов’язки журналіста. 

3. Основні потоки журналістської інформації. 

4. Характерні особливості журналістського твору, його відмінність від художнього, 

наукового та інших видів творів. 

5. Індивідуальна та колективна журналістська майстерність.  

6. Публіцистика як вид творчості, її природа. 

 

Ідейно-тематичні особливості журналістського твору 
1. Головні етапи роботи над журналістським твором. 

2. Журналістський задум і шляхи його зародження. Джерела тем і задумів. 

3. Факт і його природа у журналістиці. Методика перевірки достовірності фактів. 

4. Ідея журналістського твору. Єдність «опорної» і «робочої» ідеї в журналістиці. 

5. Елементарні виражальні засоби журналістики – «будівельний матеріал» для 

втілення теми та ідеї в журналістському творі. 

6. Своєрідність аргументу. Найпоширеніші групи аргументів у журналістиці. Роль 

емоцій у процесі аргументації. 

7. Полеміка і дискусія у сучасних ЗМІ. Основні функції полеміки.  

 

Побудова журналістського твору 
1. Композиція як загальна структура журналістського твору. Залежність композиції від 

жанру твору. Композиція і архітектоніка. 

2. Конфлікт як відображення реальних суперечностей життя. Конфлікт і проблема. 

3. Реалізація конфлікту в безсюжетному журналістському творі. Поняття про фабулу. 

4. Конфлікт і сюжет. Своєрідність сюжету в журналістському творі. 

5. Заголовок твору, його функції й типи. Етика заголовку. 

6. Перша фраза. Лід і його різновиди. 

7. Основна частина твору і майстерність викладу провідної думки. 

8. Кінцівка твору. Техніка написання і саморедагування тексту. 

 

Методика збору інформації та методи пізнавальної діяльності та відображення 

інформації у журналістиці 
1. Основні джерела інформації професійних журналістів. 

2. Документ як джерело інформації. Специфіка роботи з документами. 

3. Оточуюче середовище як джерело інформації. 

4. Людина – живе джерело інформації. Особливості спілкування з людиною як 

джерелом інформації. 

5. Основні форми системи інформування сучасних журналістів. 

6. Загальна характеристика методів пізнавальної діяльності. Бесіда і інтерв’ю як 

методи пізнавальної діяльності. 
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7. Спостереження як метод отримання інформації. Види, методика проведення 

спостереження. 

8. Методи одержання інформації з неофіційних джерел. 

9. Соціологічні методи збору інформації, особливості їх застосування у журналістиці. 

10. Методи відображення джерел у журналістському творі. 

 

Жанри журналістських творів 
1. Поняття жанру в журналістиці. Жанроутворювальні чинники в журналістському 

творі. 

2. Традиційні й сучасні підходи до класифікації жанрів. Умовність поділу. Сучасні 

тенденції розвитку жанрів української журналістики. 

3. Загальна характеристика інформаційних жанрів. 

4.  Загальна характеристика публіцистичних жанрів. 

5. Загальна характеристика аналітичних жанрів. 
 

Етична і правова культура журналістської творчості 
1. Права і обов’язки журналіста в контексті норм етики. 

2. Захист суспільної моралі в мас-медіа.  

3. Законодавство України про правові основи журналістської діяльності. 

4. «Декларація принципів поведінки журналістів» та «Кодекс професійної етики 

українського журналіста» як концентрація професійно-етичних основ журналістської 

діяльності. 
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