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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: моделювання за допомогою мультимедійних засобів різноманітних 
організаційних та творчих ситуацій, які нададуть можливість першокурсникам 

легше зрозуміти ази майбутньої професії та оволодіти навичками написання 
журналістських матеріалів. 

Завдання: надати теоретичні знання з основ журналістського фаху та 

виробити в кожного здобувача освіти практичні навички  у виборі тем, 
оцінюванні фактів та написанні журналістських текстів. 

Предмет: базові теоретичні поняття журналістики як сфери діяльності, як 
творчого процесу зі збору, трансформації, виробництва та доставки актуальної 

інформації до реципієнта та основні принципи практичної журналістської 
діяльності; видавнича справа як сфера суспільних відносин, що поєднує в собі 

організаційну, творчо-технічну, виробничо-господарську та промоційну 
діяльність фізичних і юридичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням та 

поширенням різних видів видавничої продукції; теоретичні та практичні засади 
PR -діяльності. 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 
загальні:  

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
 

спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
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СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 
СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на 

всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 
СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною 

поштою, аудиторією, громадськими й державними організаціями та 
установами, враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги.  

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  

ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  
ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 
знань. 
ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 
ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 

суспільних і культурних цінностей і досягнень. 
ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 
наук. 

ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 
доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 

ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 
жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  

ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 
доступних інтернет-платформах. 

ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 
комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  

ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 
якісного і затребуваного медійного продукту.  

ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-
комунікаційній діяльності. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: передумов немає. 
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2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
годин 

Аудиторні години 
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Розділ 1. Поняттєві та організаційні аспекти журналістики   

1.1. Поняття про журналістику. 

Різновиди журналістики 
12 2  

   
10 

1.2. Журналістика як професія.  
Професіограма сучасного 

журналіста  

14 2 2 

   
10 

1.3. Журналістика як спеціальність і як 
наука 

14 2 2 
   

10 

1.4. Журналістика як система засобів 
масової інформації  

14 2 2 
   

10 

1.5. Основні функції журналістики 14 2 2    10 

1.6. Типові структури редакції ЗМІ та 
організація редакційного процесу 

14 2 2 
   

10 

 Разом за 1 розділ 82 12 10    60 

Розділ 2. Творчі аспекти журналістики 

2.1. Журналістика як творчість 14  4    10 

2.2. Творчість у долях  класиків 
журналістики і літератури  як уроки 

життя в професії і як взірець для 
наслідування 

16 2 4    10 

2.3. Пошук та підбір  інформації для 
журналістських текстів   

18 4 4    10 

2.4. Кредо українського журналіста на 
чужині 

14 4     10 

2.5. Новина в журналістиці: анатомія 
творення 

18 4 4    10 

2.6 Правда: якою вона  є і якою має 

бути в журналістиці (для 
самостійного опрацювання) 

18 4 4    10 

 Разом за 2 розділ 98 18 20    60 

 Разом за 1 семестр 180 30 30    120 

 Всього 180 30 30    120 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЄВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЖУРНАЛІСТИКИ  

  

Обґрунтовується багатоаспектність поняття про журналістику, розглядаються її 
різновиди, предмет та об’єкт  висвітлення в різножанрових матеріалах.  Спеціальному 
аналізу присвячені такі аспекти журналістики:  журналістика як професія, журналістика як 

спеціальність, журналістика як система ЗМІ.  На основі порівняльного аналізу практики 
ЗМІ в західному світі, пострадянських теренів і України йдеться про головні функції 

журналістики. Наводяться типові структури редакцій ЗМІ. 
 

ТЕМА 1.1. ПОНЯТТЯ ПРО ЖУРНАЛІСТИКУ. РІЗНОВИДИ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

 Багатозначність терміна «журналістика». Об’єкт і предмет журналістики. 
Різновиди журналістики. 

 
ТЕМА 1.2. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ПРОФЕСІЯ. ПРОФЕСІОГРАМА 

СУЧАСНОГО ЖУРНАЛІСТА 
 

Професія журналіста в ретроспективі. Образ журналіста в літературі, кіно 

і в реальності. Професіограма сучасного журналіста. Права та обов’язки 
журналіста.  

 

ТЕМА 1.3.  ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СПЕЦІАЛЬНІСТЬ І ЯК НАУКА 

 
З історії підготовки журналістських кадрів у Америці і Європі.  Еволюція 

спеціальності «Журналістика» в Україні. Кадри для пресових видань в 
українській діаспорі.  Журналістика як наука. 

 
ТЕМА 1.4. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Поняття про систему засобів масової інформації. Дві групи системи ЗМІ.  

Типологія ЗМІ. Визначальні ознаки головних типів ЗМІ. 
 

ТЕМА 1.5. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Поняття про функції журналістики. Функції журналістики в  

демократичному та тоталітарному суспільствах. Специфіка функцій 
журналістики в Україні. 

 

ТЕМА 1.6.  ТИПОВІ СТРУКТУРИ РЕДАКЦІЇ ЗМІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

РЕДАКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Головні ознаки класифікації редакцій сучасних газет (журналів).  Типові 
структури: український та зарубіжний досвід. Редакційний процес. 



8 
 

РОЗДІЛ 2. ТВОРЧІ АСПЕКТИ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Сутність поняття творчості, природа творчості  та творчий процес у журналістиці  
показана в ретроспективі. На кращих взірцях життєвого шляху класиків світової і 

національної журналістики аналізуються такі  аспекти творчості в журналістиці: витоки 
таланту, стимули в творчості, особистісні характеристики. Подається своєрідна анатомія 
пошуку та творення новини в різноманітному щоденному інформаційному потоці. 

Окремо йдеться про одну із засадничих основ функціонування журналістики в 
демократичному суспільстві – її правдивість і об’єктивність.  

 

 
ТЕМА 2.1.  ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ТВОРЧІСТЬ 

 
Сутність поняття творчість у ретроспективі. Природа творчості. Творчість 

і творчий процес у журналістиці. Журналістика як специфічний вияв творчості. 
Класики про творчість і творчий процес. 

 
ТЕМА 2.2.  ТВОРЧІСТЬ У ДОЛЯХ  КЛАСИКІВ ЖУРНАЛІСТИКИ І 

ЛІТЕРАТУРИ  ЯК УРОКИ ЖИТТЯ В ПРОФЕСІЇ І ЯК ВЗІРЕЦЬ ДЛЯ 

НАСЛІДУВАННЯ 
 

Витоки таланту і сутність покликання. Стимули в творчості. Слава і вік у 
творчості. Плата за славу.   

 
ТЕМА 2.3.  ПОШУК ТА ПІДБІР  ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 

ТЕКСТІВ   
 

«Інституційні» джерела інформації. Особисті  спостереження. Власна 
мережа інформаторів. 

 
ТЕМА 2.4.  КРЕДО УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА НА ЧУЖИНІ 

 

Газетні війни «між своїми»: уроки для сучасної  національної 
журналістики. Головні завдання преси. Про забуті правила давньої української 

журналістики. 
 

ТЕМА 2.5.  НОВИНА В ЖУРНАЛІСТИЦІ: АНАТОМІЯ ТВОРЕННЯ 

 
Новина – основа журналістики. Новина в різних типах текстів. Побудова 

новин. 
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ТЕМА 2.6.  ПРАВДА: ЯКОЮ ВОНА  Є І ЯКОЮ МАЄ БУТИ В ЖУРНАЛІСТИЦІ 
(ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ) 

 

Правдивість і об`єктивність у журналістиці. Класики журналістики про 

правду як мірило громадянської позиції журналіста. Критерії правди в сучасній 
українській журналістиці. 

 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Поняття про журналістику. Різновиди журналістики 
План 

1. Багатозначність терміна «журналістика». 
2. Об’єкт і предмет журналістики. 

3. Різновиди журналістики. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 8, 22, 24, 25, 26. 
 

Тема 1.2. Журналістика як професія. Професіограма сучасного 
журналіста 

План 

1. Професія журналіста в ретроспективі. Образ журналіста в літературі, кіно і в 
реальності. 

2. Професіограма сучасного журналіста. 
3. Права та обов’язки журналіста.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 8, 9, 13, 16, 17, 22. 

  
Тема 1.3.  Журналістика як спеціальність і як наука 

План 
1. З історії підготовки журналістських кадрів у Америці і Європі.  

2. Еволюція спеціальності «Журналістика» в Україні. 
3. Кадри для пресових видань в українській діаспорі.   

4. Журналістика як наука. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5-7, 9-12, 14, 21, 25, 27. 

 
Тема 1.4. Журналістика як система засобів масової інформації  

План 
1. Поняття про систему засобів масової інформації. Дві групи системи ЗМІ.  

2. Типологія ЗМІ. 
3. Визначальні ознаки головних типів ЗМІ. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 9, 19, 23, 28. 
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Тема 1.5. Основні функції журналістики 
План 

1. Поняття про функції журналістики. 
2. Функції журналістики в  демократичному та тоталітарному суспільствах.  

3. Специфіка функцій журналістики в Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 16, 18, 19, 22, 26. 

 
Тема 1.6.  Типові структури редакції ЗМІ та організація редакційного 

процесу 
План 

1. Головні ознаки класифікації редакцій сучасних газет (журналів).  
2. Типові структури: український та зарубіжний досвід. 

3. Редакційний процес. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 12, 14, 15, 24, 26. 
 

Тема 2.2.  Творчість у долях  класиків журналістики і літератури  як уроки 
життя в професії і як взірець для наслідування 

План 

1. Витоки таланту і сутність покликання. 
2. Стимули в творчості. 

3. Слава і вік у творчості. 
4. Плата за славу.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-4, 8, 13, 17, 18, 24, 26. 

 
 

Тема 2.3.  Пошук та підбір інформації для журналістських  текстів   
План 

1. «Інституційні» джерела інформації. 
2. Особисті  спостереження. 

3. Власна мережа інформаторів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5-8, 15, 20, 21. 

 
Тема 2.4.  Кредо українського журналіста на чужині 

План 
1. Газетні війни «між своїми»: уроки для сучасної  національної журналістики.  

2. Головні завдання преси. 
3. Про забуті правила давньої української журналістики . 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4,  9, 14, 15, 19. 
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Тема 2.5.  Новина в журналістиці: анатомія творення 
План 

1. Новина – основа журналістики. 
2. Новина в різних типах текстів. 

3. Побудова новин. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 5, 20, 22. 

 

Тема 2.6.  Правда: якою вона  є і якою має бути в журналістиці 

(для самостійного опрацювання) 
План 

1. Правдивість і об`єктивність у журналістиці. 
2. Класики журналістики про правду як мірило громадянської позиції 

журналіста. 
3. Критерії правди в сучасній українській журналістиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-4,  6, 7, 10, 17, 18, 24, 28.     

     

5. Теми і завдання практичних занять 

Тема 1.2. Журналістика як професія. Професіограма сучасного журналіста  

Заняття  
Моя перша практика і перший творчий доробок 

Мета: виробити навички в аналізі й представленні свого першого творчого 

доробку. 
Завдання 

1. Вправа 1.  «Мої враження і відкриття».  
2. Вправа 2. «Мій перший творчий доробок  під час практики».  

3. Вправа 3. Підготовка інформаційної замітки для Ф-Б про проведене заняття. 
 

Вправа  1.«Мої враження і відкриття» 
Заняття будується у формі  редакційної «летючки», на якому здобувачі 

освіти роблять усну самопрезентацію за двома темами: 
 - об’єкт знайомства  як відкриття (студія телебачення, редакція газети, 

рекламна агенція тощо)   
- особистість, яка вразила під час зустрічей  на практиці (професіонал – 

журналіст, редактор, рекламним, фахівець із зв’язків з громадськістю).  

Беруть участь 5-6 здобувачів освіти.  
Кожен готує  презентацію себе і свого доробку (до 4-х хвилин).  

  
Вправа 2.  «Мій перший творчий доробок  під час практики»  

- моя перша публікація в зареєстрованому ЗМІ 
(історія написання і публікації) 

-моє перше завдання як юного кореспондента) 
 (тема та її втілення) 
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-моє перше інтерв’ю у фахівця 
(історія знайомства та особливості ведення розмови) 

 -матеріал, який було відмовлено в друці 
(причини відмови, аргументи та власна оцінка) 

Беруть участь 8-10 здобувачів освіти 
Кожен готує само представлення до 4-х хвилин. 
 

Вправа 3. Підготовка інформаційної замітки для Ф-Б про проведене 
заняття (в контексті відповідей на запитання: що, де коли?) 

На виконання вправи – 10 хвилин. Зачитуються 3-5 інформації. 
Обговорення текстів.  

   
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 18, 13, 25. 

 
Тема 1.3.  Журналістика як спеціальність і як наука 

Заняття  
Підготовка інформаційного матеріалу на соціально значущу тему для 

поширення в соціальних мережах 
Мета:  виробити практичні навички у виборі теми і написанні замітки на 

соціально значущу тему.  

Завдання 
Заняття будується у формі роботи реальних двох редакцій Інтернет-

видань, що мають назви. 
Викладач знайомить аудиторію з реальною публікацією, що мала 

розголос у Мережі, викликала продовження теми та реакцію влади.   
 

-Платформа «Вишняки» як символ «реформ» УЗ 
Адреса публікації - https://www.facebook.com/mykola.tymoshyk 

 
3.Аудиторія обговорює публікацію за такими параметрами: 

-окремо взятий факт та його гострота (метод спостереження); 
-додаткова інформація, добута й додана журналістом до факту (ерудиція 

журналіста з даного питання); 
-реакція читачів (найбільш яскраві відгуки); 
-реакція журналістської спільноти (перепост на сайт); 

-реакція керівництва залізниці за оприлюднений факт;  
-деталі, які запам’ятовуються з публікації; 

-особливості початку та кінця тексту. 
 

3. Аудиторія ділиться на 2-3 групи із створення власної інформації на 
соціально значущу тему.  

За 10 хв. до закінчення заняття 2-3 спікери знайомлять із написаним.  
Обговорення.  

 
 Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5-7, 20, 21, 24. 



13 
 

 

Тема 1.4. Журналістика як система засобів масової інформації  

Заняття  
Підготовка матеріалу замальовкового характеру за темою «Обличчя зі 

старої фотографії» 
Мета:  виробити практичні навички у виборі теми і написанні матеріалу 

замальовкового характеру.   

Завдання 
1-й блок заняття: редакційна літучка. 

Аналіз написаних матеріалів на соціальну значущу тему (до 30 хв). 
2. Творча вправа «Обличчя зі старої фотографії». 

Викладач знайомить аудиторію з реальною публікацією, що мала 
розголос у Мережі, викликала продовження теми та реакцію влади.   

 
БАТЬКОВІ – У СОТУ ЙОГО РІЧНИЦЮ 
Адреса посилання 

https://www.facebook.com/mykola.tymoshyk/posts/2201672879877255  

 

3.Аудиторія обговорює публікацію за такими параметрами: 
-інформаційний привід для написання тексту  

-структура матеріалу  
-деталі, які запам’ятовуються з публікації 

-особливості початку та кінця тексту 
-емоційні домінанти тексту 
-реакція читачів (найбільш яскраві відгуки) 

 
3. Аудиторія ділиться на 2-3 групи із створення власної інформації на 

соціально значущу тему.  
За 10 хв. До закінчення заняття 2-3 спікери знайомлять із написаним.  

Обговорення.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5-7, 20, 21, 24. 
 

Тема 1.5. Основні функції журналістики 
Заняття  

Підготовка матеріалу за темою 
«Житейська бувальщина» 

 
Мета:  виробити практичні навички у виборі теми і написанні матеріалу 

за темою «Житейська бувальщина».   

Завдання 
1-й блок заняття: редакційна літучка. 

Аналіз написаних матеріалів  за темою «Обличчя зі старої фотографії»  
(до 30 хв). 

2. Творча вправа «Житейська бувальщина». 
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1.Викладач знайомить аудиторію з реальними публікаціями, що мали 
розголос у Мережі, викликала продовження теми та реакцію влади.   

 
СІЛЬСЬКІ БИЛИЦІ: 1.Дядько Бе-Семен 

СІЛЬСЬКІ БИЛИЦІ: 2 Чужа 2малада»  

Сільські билиці 4. Дід Котьолок 

Адреса посилання 

https://www.facebook.com/mykola.tymoshyk/posts/2201672879877255  

 
3.Аудиторія обговорює публікацію за такими параметрами: 

-інформаційний привід для написання тексту;  
-структура матеріалу;  

-деталі, які запам’ятовуються з публікації; 
-емоційні домінанти тексту; 

-найцікавіші деталі характеристики героїв розповіді;  
-особливості початку та кінця обох текстів; 
-реакція читачів (найбільш яскраві відгуки). 

 
3. Аудиторія ділиться на 2-3 групи із створення власної інформації на 

соціально значущу тему.  
За 10 хв. до закінчення заняття 2-3 спікери знайомлять із написаним.  

Обговорення.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5-7, 20, 21, 24, 27. 
 

 
Тема 1.6.  Типові структури редакції ЗМІ та організація редакційного 

процесу 
Заняття 

Фільми про журналістику і журналістів: 

професійний, моральний і навчальний аспекти 
Мета:  виробити практичні навички у відборі та в аналізі кіносюжету на 

професіональну тему. 
Завдання 

1.1-й блок заняття: редакційна літучка. 
Аналіз написаних матеріалів  за темою «Почута мною в дитинстві 

повчальна житейська бувальщина»  (до 30 хв). 
1. «Круглий стіл» з переглянутих фільмів про професію журналіста. 

 
Заняття відбувається у формі обговорення  трьох художніх фільмів 

(до початку заняття викладач і всі здобувачі освіти  мають переглянути один-
два із запропонованих для обговорення фільмів: 

-«Журналіст» (СРСР); 
-«Секретне досьє» (США); 
-«Журналіст» (США).      

3.Група ділиться на три групи за вибором одного із трьох запропонованих 
фільмів. Кожна група обирає спікерів для обговорення проблематики фільму: 
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-журналіст і зарубіжне відрядження: межі дозволеного; 
-журналіст і кохання: межі забороненого; 

-журналіст і етика стосунків; 
-журналістика і кар’єрний ріст індивіда;  

-коли влада каже «ні»; 
-проблема вибору: іти за течією чи проти течії. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 18, 22, 25, 26, 28. 
 

Тема 2.1.  Журналістика як творчість 
Заняття 

Факт та його інтерпретація в журналістиці 
Мета:  Виробити практичні навички у виборі соціально значущого факту 

та його інтерпретації в конкретному журналістському матеріалі.  
Завдання 

1.Редакційна літучка. 
Аналіз написаних матеріалів за темою «Герой моєї професії, з якого хочу 

брати приклад». 
 2. Обговорення проблематики за темою  «Факт та його інтерпретація в 
журналістиці»: 

-Правда та істина: в чому різниця? 

-Що таке заангажованість автора (редакції)? 

-Партійна приналежність і принциповість журналіста. 

-Аргументи, які використовують різні журналісти, відстоюючи свою точку 

зору.    

3.Перед розглядом обговоренням цих питань здобувачі освіти  разом із 

викладачем обговорюють дві публікації на одну й ту ж тему, де факти     
інтерпретується по-різному: у першому – як перемога українського духу, у 

другому – як поразка українства:   
1. Крути  – Донецький аеропорт - перемога українського духу: 

http://ukrpohliad.org/komentari/kruty-donetskyj-aeroport-peremogy-ukrayinskogo-duhu.html 

2. Петя-пати. Порошенко идет на второй срок в день поражения под 

Крутами: 

https://strana.ua/news/183506-petr-poroshenko-idet-v-prezidenty-onlajn-transljatsija-
foruma-29-janvarja.html 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-9, 28. 
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Тема 2.2.  Творчість у долях  класиків журналістики і літератури  як уроки 
життя в професії і як взірець для наслідування  

Заняття  
Написання тексту про новину на конкретно задану тему 

 
Мета: виробити практичні навички у виборі з фактів дня соціально 

значущої новини та їх написанні 

Завдання 
1. Редакційна літучка. 

Аналіз власного досьє матеріалів  про різну інтерпретацію різними 
журналістами  одного й того ж факту 

2. На основі проаналізованих даних (взятих із лекційного матеріалу про 
світові та українські інформагентства)  щодо кількісних показників діяльності 

двох інформаційних агентств  (France Press та Укрінформ) здобувачі освіти  
обговорюють тему :  Чи є шанс українським журналістам позмагатися із 

французьким?     

 

     Рекомендовані інформаційні джерела:  1-9, 28. 
 

Тема 2.3.  Пошук та підбір  інформації для журналістських текстів 

Заняття 
Як пишуться розповіді про публічні зустрічі із знаковими героями нашого 

часу 
Мета:  виробити практичні навички у написанні матеріалів за 

результатами публічних зустрічей із знаковими постатями журналістського 
фаху. 

Завдання 
1. Редакційна літучка. 

Аналіз досьє матеріалів на тему попереднього заняття «Чи є шанс 
українським журналістам позмагатися із французьким?» ?    

 2.Обговорення виступу та  прес-конференції знакового гостя на лекції з 
«Основ журналістики»: 

-Головне з виступу. 
-Найцікавіші запитання. 
-Як із  цитати героя розповіді зробити цікавий заголовок.  

3.За зразок беруться публікації викладача із Ф-Б про зустрічі із знаковою 
постаттю українського інформаційного простору.  Файли текстів надсилаються 

на електронну пошту групи.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-9, 28. 
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Тема 2.5.  Новина в журналістиці: анатомія творення 
Заняття  

Як пишуться розповіді про українознавчі  подорожі 
Мета:  виробити практичні навички у написанні розповіді про 

українознавчі  подорожі.  
Завдання 

1. Редакційна літучка. 

Аналіз досьє матеріалів на тему попереднього заняття «Матеріал про 
зустріч із знаковою постаттю  із заголовком-цитатою героя розповіді» 

2. Обговорення про тематики теми «Як пишуться розповіді про 
українознавчі  подорожі» . 

3. За зразок беруться публікації проф. М. Тимошика  «Українська 
Америка», «Український Лондон», «Український Рим», опубліковані в журналі 

«Українознавство» та газеті «Літературна Україна».      
Файли текстів надсилаються на електронну пошту групи.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-9, 28. 

 
 

Тема 2.6.  Правда: якою вона  є і якою має бути в журналістиці (для 

самостійного опрацювання) 
Заняття  

Видатні українські та зарубіжні письменники, публіцисти, журналісти 
про сутність творчості 

Мета: спонукати здобувачів освіти-журналістів освоювати доробок 
класиків журналістики та літератури крізь призму сутності творчості та 

творчого процесу.  
Заняття будується у формі презентації власних проектів.   

 Робота має пошуковий, пізнавальний і творчий характер.  
 

Методичні поради 

Робота виконується у формі реферату, обсягом до 10-14 сторінок 
комп’ютерного набору (14 кг, ч-з один інтервал), і складається з двох частин. 

Перша – коротка інформаційна довідка про письменницьку та 
журналістську діяльність особистості (обсяг 1 стор.) 

Друга: виписки цитат-розумів про письменницьку (журналістську) 
творчість та ремесло (кількість цитат: мінімум 4  максимум 10).    

Матеріали до другої частини роботи це фактично цитати: 
- з листів, щоденників, статей, творів, що мають відношення до теми 

реферату, які  характеризують ставлення автора до своєї професії, його роздуми 
і міркування з приводу цього. 

Особливу увагу варто звернути на творчу лабораторію автора: як і чому 
автор переробляв свої твори, як редагувань самого себе для кращого 
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сприйняття тексту читачами, суть конфліктів з видавцями та владою), сюжети 
про так звані “муки творчості”. 

Пошук потрібних творів: лише великі бібліотеки. Найголовніша – 
Національна бібліотека ім. Вернадського (метро Деміївська),  квиток (треба з 

собою паспорт) виготовляють за 10 хв.  
 
Порядок виконання 

Кожен здобувач освіти  обирає одну персоналію із запропонованого 
спису. Творчий доробок персоналій письменників, набрані пів жирним, можуть 

досліджувати два здобувача освіти.  
Для цього староста кожної групи відмічає виконавців навпроти обраної 

персоналії. Список із вибраними персоналіями та зазначеними виконавцями 
староста передає викладачу практ. Занять (до 1 березня).  

Робота у формі набраного на комп’ютері реферату (з титульною сторінко: 
назва дисципліни, лектор дисципліни,  назва роботи, виконавець,  викладач-

лектор) здається викладачеві практичних занять з «Основ журналістики»  на 
останнє практичне заняття. Воно буде присвячене цій темі.  

За тиждень до екзамену викладач практичних занять передає ці роботи 
для перевірки та врахування  до загальної оцінки.    

Максимальна кількість балів за цю роботу – до 5.  

Не здана вчасно робота не зараховується до накопичувальної системи 
балів. 

 
Основним у підсумковій практичній роботі є цитати з точним описом 

джерела (назва видання, рік виходу в світ, назва видавництва, загальна 
кількість стор. видання, сторінки, звідки взята цитата).   

Важливо віднайти цитати, які стосуються саме сутності творчості, 
творчого процесу, талану, умов написання, авторського задуму, видавничої долі 

рукопису, особливостей твору, умов, а також праці редактора: 
 

“Франко відбуває “щоденну панщину: редагує рукописи, прийняті до 
друку. Треба їх виправляти, скорочувати, зводити до одного правопису. 

Найбільша біда з поезіями: в тих, що мають деяку думку, немає форми, кульгає 
ритм і наголоси, а в тих, що  читаються легко, важко дошукатися думки. 
Треба розв’язувати перевесла і в’язати снопи наново, треба перемолочувати 

їх. Остання фраза йде на початок, перша – на кінець. Починається скучна, 
важка робота: переписування чужих праць і надання їм “обличчя”, хребта і 

крові”. (М. Яцків про І. Франка).  
  

Або: 
  

“Я не був редактором з покликання і таких редакторських 
достойностей не мав. Але, дивлячись тепер на себе збоку, можу сказати, що 

мав кілька прикмет, які пішли на добре журналу, який я редагував  ( і  далі – 
йде характеристика таких прикмет)  (І. Кошелівець. З листування). 
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 Джерельна база: 

 Видання творів зазначених у списку особистостей, де вміщені листи, 
щоденники, записники. Зазвичай це останні томи багатотомників або окремі 
видання листів та щоденників).   

Монографії та різні збірники про життя і діяльність цих особистостей.  
Серія біографічних видань «Життя славетних»  

Серія  біографічних видань «Жизнь замечательных людей»  
 

Рекомендовані персоналії та література 
  

 Антоненко-Давидович Б. (200 листів Б. Антоненка-Давидовича. 
Передмова Дм. Чуба. Мельборн (Австралія): Ластівка, 1986. 

 Драй-Хмара М. (Драй-Хмара Михайло. Листи. ЗНТШ. Т. СХСУІІ – 
Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини.  Нью-Йорк-Париж-

Сідней-Торонто, 1979). 
 С. Русова. О. Русов (Зайченко І., Рахно О., Листи Олександра та Софії 
Русових до Михайла та Віри Коцюбинських. Київська старовина (журнал).  

1999. №5). 
 Орест Михайло (Із листів Михайла Ореста до Алли Вівчинської. 

Сучасність. 1997. Ч. 9.) 
 Кобилянська Ольга. (Кобилянська О. Листи. Твори. Т. 5. К.: 

Держлітвидав, 1963. Кобилянська О. Слова зворушеного серця: Щоденник. 
Автобіографії. Листи. Статті та спогади. К.: Дніпро, 1982). 

Коцюбинський Михайло (Коцюбинський М. Листи // Твори в шести т. –  
К.: Вид-во АН УРСР. – Т. 5, 1961. Т. 6, 1962). 

Кошиць Олександр (Кошиць О. Листи до друга (Валися Беневського. – К.: Рада, 
1998. 

Кримський Агатангел. Кримський А. Листи. Твори в 5-ти т. Т. 5. Кн. 1-
2. К.: Наукова думка, 1973. 

Куліш Пантелеймон. Куліш П. Листи до М. Д. Білозерського. Упорядк. 

О. Федорука. Львів-Нью-Йорк: Вид-во М. Коць, 1997. Інші видання, де вміщено 
листуванн, оденники)  

Лисенко Микола. Лисенко М. В. Листи.К.: Мистецтво, 1964. 
Марченко Валерій. Листування В. Марченка і Є. Сверстюка. Сучасність 

(журнал), 1993. - №6. Листування Марченка з італіською літераторкою (книгу 
пошукати в каталозі). Марченко В. Листи до матері з неволі. К.: Фундація ім. О. 

Ольжича, 1994. 
Морачевский Юліан.  Листи. Любов”ю кривди не вчиню”.  Львів: Оріяна 

Нова, 1995. С. 94-168. 
Нитченко Дмитро. Листи письменників. Мельборн, 1992. 

Ольжич Олег. Листи. Незнаному воякові. К: Фундація ім. О. Ольжича, 
1994. 

Світличний Іван Голос доби. Кн. 1. “Листи з “Парнасу”. К.: Сфера, 2001. 
Стефаник Василь. Твори.  К.: Дніпро, 1964. 
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Стус Василь. Листи до рідних. В. Стус. Твори в 4-х т., шести книгах. 
Львів: Просвіта, 1997. – Т. 6 (додатковий). Кн. 1.     Стус В. Листи до друзів і 

знайомих. Твори в 4-х т. Львів, 1997.  Т.6 (додатковий). Кн. 2. 
Суровцова Надія. Листи. К.: Вид-во ім. О. Теліги,  2001. 

Тесленко Архип. Листи. Повне зібрання творів.  К.: Наук. думка, 1967. 
Тичина Павло. Листи. Зібрання творів у 12-ти т. Т. 11. К.: Наукова 

думка, 1990. 

Українка Леся Українка Леся. Листи. Зібрання творів у 12-ти т. К.: 
Наукова думка, 1978 (Т. 10 і 11), 1979 (Т. 12). 

Франко Іван Франко І. Листи // Зібрання творів у 50-ти т.  К.: Наукова 
думка, 1986. Т. 48-50.  

Д. Павличко. Спогади. Щоденники. Видання вид-ва Ярославів Вал, 
2017-2018.  

І. Кошелівець. Листування. 
Ваплітянський збірник. Вид.2-ге, доповнене, за ред. Ю. Луцького. – 

Видання Канад. Ін-ту Укр. Студій, 1977.  (Листи укр. письменників – з архіву 
А. Любченка): П. Тичина, М. Бажан, Ю. Яновський, М. Хвильовий , І. 

Дніпровський, М. Куліш. 
 
Додатковий перелік персоналій: 

 
Українські:   

Л. Глібов,  Є. Гребінка,  Б. Лепкий,  М. Костомаров, Ю. Федькович,                                                       
М. Драгоманов , О. Макоей, І. Нечуй-Левицткий, Є Чикаленко, С. 

Єфремов, О. Чайковський, Л. Старицька-Черняхівська , Б. Грінченко, І 
Багряний, Д. Доцов, Є. Маланюк.                                         

  
Зарубіжні О. Бальзак, Д. Лондон, В. Гюго, М. Твен, Ч. Діккенс, П. 

Меріме, Г. Мопассан, Е. Марія-Ремарк, Е. Золя, Г. Уельс, А. де Сент-Екзюпері, 
А. Дюма, О. Уайлд, С. Моем. 

 
Можна, за бажанням, додати персоналію, якої немає в списку.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-4,  6, 7, 10, 17, 18, 24, 28.     
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6. Теми і завдання для самостійної роботи  
 

Тема 1.1. Поняття про журналістику. Різновиди журналістики  
Практичні завдання  

1. Підготовувати презентацію свого першого журналістського доробку (до 4-х 
хвилин).  

2. Підготувати для Ф-Б інформаційну замітку про свій перший творчий 

доробок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 8, 22, 24, 25, 26. 
 

 
Тема 1.2. Журналістика як професія. Професіограма сучасного журналіста 

Практичні завдання 
1. Написати і оприлюднити на власні сторінці Ф-Б публікацію на соціально 

значущу тему. 
2. Матеріал (у паперовому вигляді)  здає староста групи викладачеві 

практичних занять за 4 дні до його проведення. 
  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 9, 13, 16, 17, 22. 

 
Тема 1.3.  Журналістика як спеціальність і як наука 

Практичні завдання 
1. Написати і оприлюднити на власній сторінці Ф-Б публікацію на тему 

«Обличчя зі старої фотографії».  
2. Матеріал (у паперовому вигляді)  здає староста групи викладачеві 

практичних занять за 4 дні до його проведення. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5-7, 9-12, 14, 21, 25, 27. 
 

 
Тема 1.4. Журналістика як система засобів масової інформації  

Практичні завдання 
1. Написати і оприлюднити на власні сторінці Ф-Б публікацію на тему «Почута 

мною в дитинстві повчальна «Житейська бувальщина».  

2. Матеріал (у паперовому вигляді)  здає староста групи викладачеві 
практичних занять за 4 дні до його проведення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 9, 19, 23, 28. 
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Тема 1.5. Основні функції журналістики 
Практичні завдання 

1. Написати зарисовку про героя одного з трьох переглянутих фільмів про 
журналістів, який найбільше вразив. Тема матеріалу:  «Герой моєї професії, з 

якого хочу брати приклад». 
2. Матеріал (у паперовому вигляді)  здає староста групи викладачеві 

практичних занять за 4 дні до його проведення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5-7, 20, 21, 24, 27. 

 
Тема 1.6. Типові структури редакції ЗМІ та організація редакційного 

процесу 
Практичні завдання 

Віднайти в Інтернеті та газетних публікаціях приклади (мінімум по два 
кожному здобувачу освіти) різного інтерпретування факту різними ЗМІ. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 18, 22, 25, 26, 28. 

 

Тема 2.1.  Журналістика як творчість 
Практичні завдання 

Віднайти в Інтернеті та газетних публікаціях приклади (мінімум по два 
кожному здобувачу освіти) різного інтерпретування факту різними ЗМІ.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 5-8, 18, 24, 27, 28. 

 
Тема 2.2.  Творчість у долях  класиків журналістики і літератури  як уроки 

життя в професії і як взірець для наслідування 
Практичні завдання 

Написати промоцій ну анотацію (відгук) на сучасний український фільм  
із соціально значущої теми (українська історія, історичні постаті, голодомор 

тощо).  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-9, 28. 
 

 

Тема 2.3.  Пошук та підбір  інформації для журналістських текстів   
Практичні завдання 

Написання матеріалу про зустріч із знаковою постаттю із заголовком-
цитатою героя розповіді. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-9, 28. 
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Тема 2.4. Кредо українського журналіста на чужині 
Практичні завдання 

Написання за таким же зразком серії етюдів про свій райцентр чи місто 
(село). 

 
 Рекомендовані інформаційні джерела: 1-9, 28. 
 

Тема 2.5. Новина в журналістиці: анатомія творення 
Практичні завдання 

Підсумкова тема «Видатні українські та зарубіжні письменники, 
публіцисти, журналісти про сутність творчості». 

Робота виконується у формі реферату, обсягом до 10-14 сторінок 
комп’ютерного набору (14 кг, ч-з один інтервал), і складається з двох частин. 

Перша – коротка інформаційна довідка про письменницьку та 
журналістську діяльність особистості (обсяг 1 стор.) 

Друга: виписки цитат-розумів про письменницьку (журналістську) 
творчість та ремесло (кількість цитат: мінімум 4  максимум 10).    

Матеріали до другої частини роботи це фактично цитати: 
- з листів, щоденників, статей, творів, що мають відношення до теми 

реферату, які  характеризують ставлення автора до своєї професії, його  роздуми 

і міркування з приводу цього. 
Особливу увагу варто звернути на творчу лабораторію автора: як і чому 

автор переробляв свої твори, як редагувань самого себе для кращого 
сприйняття тексту читачами, суть конфліктів з видавцями та владою), сюжети 

про так звані “муки творчості”. 
 

Завдання із засвоєння книги «Історія одного журналістського курсу»  
 

Тема 1: Професія журналіста на тлі доби: історія і сучасність   
(на прикладі розділу «Ми і журналістика на тлі доби» з книги 

М. Тимошика «Історія одного журналістського курсу») 
1. Охарактеризуйте колективний портрет здобувачів освіти -журналістів 

70-х років XX ст. за: 
- віковим складом і статтю; 
- творчим доробком; 

- географією. 
2. Чим вам запам'ятався образ здобувача освітиАндрія Старанка? 

3. У чому полягала специфіка навчання на факультеті журналістики 
радянської пори (назвіть три особливості). 

4. Характеристики яких викладачів не фахових дисциплін вам 
запам'яталися? Якими деталями? 

5. Характеристики яких викладачів журналістських дисциплін вам 
запам'яталися? Якими деталями? 

6. Як ви сприймаєте сьогодні словосполучення «гуртожиток -- перша 
житейська пристань». 
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7. Що вам найбільше запам'яталося з гуртожитського побуту радянських 
здобувачів освіти? Що найбільше вразило? 

8. Порівняйте плюси й мінуси життя в гуртожитку тоді й тепер. 
 

Тема 2. Одне запитання - різні відповіді: Набуття навичок вести 
розмову із співбесідником й оформляти писемний запис розмови     
(на прикладі розділу «Шість п'ятирічок» з книги М. Тимошика «Історія 

одного журналістського курсу») 
 

На прикладі поданих у книзі 22-х інтерв'ю проведіть невеличке 
дослідження-аналіз (з підрахунками) за такими темами: 

- Про які найбільші успіхи в житті кажуть випускники-журналісти? 
- Хто вплинув на кожного з них найбільше? 

- Найцікавіші житейські кредо випускників журналістики 70-х 
- Що найбільше пригодилося з навчального процесу? Які предмети були 

улюбленими? 
- Що виявилося зайвим? 

- Що найбільше приваблює в журналістиці, видавничій справі? 
- Що із життя здобувачів освіти згадується інтерв'юерами найбільше? 
- Якими є нинішні захоплення професійних журналістів? 

- Що з їхніх побажань нинішнім здобувачам освіти вам імпонує? 
- Що з минулого СРСР сприймають і від чого відмовляються колишні 

радянські здобувачі освіти? 
 

Тема 3. «Щоденники» як чинник професіоналізації редактора-
видавця (на прикладі розділу «Чомусь вірю, що доля мене не обмине»» з 

книги М. Тимошика «Історія одного журналістського курсу») 
 

- Що із «Щоденників» здобувачів освіти  70-х років Вам запам'яталося 
найбільше? 

- Що б ви запозичили з цих щоденників для власних творчих вправ? 
 

Тема 4. Практика здобувачів освіти як чинник професіоналізації 
редактора-видавця  (на прикладі розділів «Практика»  (с.64-73) та 
«Сторінками «Молодого журналіста» з книги М. Тимошика «Історія одного 

журналістського курсу»)  
 - коротко охарактеризуйте особливості газети здобувачів освіти 70-хроків 

«Слово-зброя»; 
 - В чому полягали особливості практики здобувачів освіти-журналістів 

радянської доби; 
 - Що спільного і відмінного є в практиці здобувачів освіти  тоді й тепер? 

 - Як би ви коротко описали свою першу (ознайомчу) практику з 
позитивного і проблемного боку.  

- Що вас найбільше зацікавило зі шпальт давнього «Молодого 

журналіста»? 
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- Які теми і рубрики ви б запозичили з цієї газети для нинішніх навчальних 

видань кафедри?  

   

Тема 5. Записна книжка в  роботі редактора-видавця 
(на прикладі розділу «Комора думок, ідей, образів, деталей» з книги 

М. Тимошика «Історія одного журналістського курсу») 

- Чому записні книжки названі в розділі «Коморою думок»? 

- Який розділ із записних книжок вам запам'ятався найбільше. Чому? 

- Що з кредо журналістів 70-х років (с. 385 книги) ви б узяли для себе? 

- Яку фразу із записних книжок ви б перенесли на першу сторінку своєї 

записнички? 

- Якою є нинішня ваша записна книжка? 

 
Тема 6. Культура ділового спілкування редактора-видавця  

(на прикладі розділу «Коли ще не було СМС» з книги М. Тимошика 
«Історія одного журналістського курсу») 

- Чим вас підкупляє зміст записок 70-х років 
- що хвилювало ваших ровесників 70-х (особистий, навчальний і суспільний 

аспекти) 
На прикладі витягу із сценарію прощального вечора випускників-

журналістів 70-х років «Вдячність» (с. 402) складіть власну листівку-вдячність 
для викладачів кафедри. Зачитайте її. 

 
Тема 7. Особиста позиція журналіста у буднях і в екстремальних 

ситуаціях  (на прикладі розділу «Їх уже немає серед нас» з книги 
М. Тимошика «Історія одного журналістського курсу») 

- У чому високий чин життя журналістки Тетяни Кісенко? 
- Які роздуми навіяв на вас есей про знищеного радянською молодого 

журналіста Льоню Кльоца? 

- Чому радянській системі не потрібні були чесні журналісти. 
- Компроміс, зрада, пристосуванство і професія редактора-видавця в 

нинішніх реаліях..  
 

Тема 8. Професійні і людські якості журналіста   
(на прикладі розділу «Студентський колгосп» з книги М. Тимошика 

«Історія одного журналістського курсу») 
Прокоментуйте фразу «Гуртожиток – перша житейська пристань» 

Що вразило (схвилювало, запам'яталося, із цього розділу книги? 
Арґументуйте. 
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Що із гуртожитського досвіду здобувачів освіти  70-х ви взяли б із собою 
в самостійну дорогу? Від чого б відмовилися? 

Зробіть короткий есей-роздум «Обличчя зі старої фотографії» 
 

Тема 9. Проект «Моя власна  «Історія одного журналістського  
курсу» (на прикладі опрацьованої книги М. Тимошика «Історія одного 
журналістського курсу» складіть план-проспект (з основними розділами) для 

своєї майбутньої книги 
 

Тема 10. Презентація першого  власного журналістського проекту  
(на прикладі участі в проведенні реального заходу - презентації видавничого 

проекту «Запізніле вороття» в Київському будинку вчителя) 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,  6, 7,  13, 21, 26. 
 

Тема 2.6. Правда: якою вона  є і якою має бути в журналістиці (для 
самостійного опрацювання) 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Правдивість і об`єктивність у журналістиці. 
2. Класики журналістики про правду як мірило громадянської позиції 

журналіста. 
3. Критерії правди в сучасній українській журналістиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-4,  6, 7, 10, 17, 18, 24, 28.     

 

 

  



27 
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Багатозначність терміна «журналістика». 
2. Об’єкт і предмет журналістики. 

3. Різновиди журналістики. 
4. Професія журналіста в ретроспективі. Образ журналіста літературі, кіно і 

в реальності. 

5. Професіограма сучасного журналіста. 
6. Права та обов’язки журналіста.  

7. З історії підготовки журналістських кадрів у Америці і Європі. 
8. Еволюція спеціальності «Журналістика» в Україні. 

9. Кадри для пресових видань в українській діаспорі.  
10. Журналістика як наука. 

11. Поняття про функції журналістики.  
12. Функції журналістики в  демократичному та тоталітарному суспільствах.  

13. Специфіка функцій журналістики в Україні. 
14. Головні ознаки класифікації редакцій сучасних газет (журналів).  

15. Типові структури: український та зарубіжний досвід. 
16. Редакційний процес. 
17. Сутність поняття творчість у ретроспективі. 

18. Природа творчості. 
19. Творчість і творчий процес у журналістиці. 

20. Журналістика як специфічний вияв творчості.  
21. Класики про творчість і творчий процес.   

22. Пошук інформації журналістом: «Інституційні» джерела інформації . 
23. Пошук інформації журналістом. Особисті  спостереження.  

24. Пошук інформації журналістом Власна мережа інформаторів.  
25.  Уроки журналістики української діаспори для сучасних українських 

журналістів.  
26. Головні завдання преси української діаспори.  

27. Правила давньої української журналістики.  
28. Новина – основа журналістики.  

29. Новина в різних типах текстів. 
30. Побудова новин. 

 
За проблематикою перелічених нижче питань будуються тести.  

До загальної оцінки входить:  

50% - тест.  
25% - відповіді на практичних заняттях.  

25% - екзаменаційна творча робота.  
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

«Відмінно» А (90–100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів в межах 90% – 100% поставлених питань та завдань: 

– показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 
матеріалу; 

– продемонстрував вміння вільно виконувати завдання; 

– проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально -
програмного матеріалу. 

 
«Добре» B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 85% – 89% поставлених питань та  завдань: 
– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу 

«Основи журналістики»; 
– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом курсу. 

 
«Добре» C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

правильно відповів у межах 75% - 84% поставлених питань та  завдань: 
– продемонстрував належні знання навчально-програмного матеріалу курсу 

«Основи журналістики»; 

– проявив вміння визначати основні закони, принципи і категорії редакційно -
видавничого менеджменту; 

– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом курсу. 
 
«Задовільно» D (66–73 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 66% – 74% поставлених питань та завдань: 

– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 
компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 

спеціальністю; 
– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 

 
«Задовільно» E (61–65 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 

відповів у межах 60% – 65% поставлених питань та завдань: 
– продемонстрував знання навчально-програмного матеріалу освітньої 

компоненти в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за 

спеціальністю; 
– проявив вміння орієнтуватись у ключових проблемах курсу. 

 
«Незадовільно» FХ (21–60 балів)  з можливістю повторного складання 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 35% – 59% завдань: 
– продемонстрував досить низький рівень знань навчально-програмного 

матеріалу з курсу «Основи журналістики» в обсязі, який не відповідає 
мінімально-необхідному рівню знань фахівця з даної спеціальності; 

– допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 
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«Незадовільно» F (0–20 балів) з обов’язково повторним курсом 

заслуговує здобувач вищої освіти, який виконав в обсязі 1–34 % завдань: 

– не володіє обсягом знань, мінімально-необхідного з навчально-програмного 
матеріалу «Основи журналістики»; 

– неприпустимо помиляється в основних поняттях курсу; 
– допустив грубі помилки у виконанні завдання. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Крейг Р. Інтернет-журналістика: Робота журналіста і редактора в умовах ЗМІ 

/ пер. з нім. Київ : Вид-во КМА, 2007. 324 с. 
2. Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики: навч. посіб. / зер. з нім. Київ, 

2005. 229 с. 
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