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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 

Мета: освоєння здобувачем вищої освіти  комплексу теоретичних і практичних 
знань з основ журналістських жанрів, необхідних для фахової підготовки до друку та 

передачі в ефір різних видів газетно-журнальних матеріалів, радіо та телепередач.   
Завдання:  

- ознайомити здобувачів вищої освіти  з існуючими в теорії і практиці 

української та  зарубіжної журналістики поглядами теоретиків і практиків 
про роди, види та жанри; 

- розглянути поділ жанрів за трьома головними групами: інформаційною, 
аналітичною та художньо-публіцистичною; 

- прищепити практичні навички зі специфіки написання та аналізу кожного 
окремого жанру.  

Предмет: журналістська праця зі створенням для друкованих та 
електронних ЗМІ різних за видо- типологічними характеристиками матеріалів.    

 
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. 

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності. 
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СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 
позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 

СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності. 

 
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. 
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 
знання для просування організацій, товарів та послуг і створення їх 

сприятливого іміджу. 
ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-

комунікаційній діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», 
«Українська мова». 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Аудиторні години 
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Розділ 1. Інформаційні жанри 

1.1. Типологічні особливості 

журналістських  
текстів та їх класифікація. Поняття 
про жанрологію   

4 2  

   

2 

1.2. Специфіка інформаційних жанрів: 
українська і західна школа 
журналістики 

4 2  
   

2 

1.3. Замітка. Інтерв’ю 4 2     2 

1.4. Репортаж. Звіт.  

Інші види інформаційних 
жанрів у  
теорії та практиці  

журналістики 

4 2  

   

2 

1.5. Творча лабораторія з написання 
замітки, репортажу, інтерв’ю,звіту 

14  4 
   

10 

 Разом за 1 розділ 30 8 4    18 

Розділ 2. Аналітичні жанри 

2.1. Аналітика в  
творчості журналіста.  

Специфіка аналітичних жанрів 

4 2  
   

2 

2.2. Кореспонденція.  
Стаття 

8 4  
   

4 

2.3. Огляд. Коментар. 

Рецензія  
8 4  

   
4 

2.4. Творча лабораторія з написання 
кореспонденції, коментаря, огляду, 
рецензії 

6  2 
   

4 

 Разом за 2 розділ 26 10 2    14 

Розділ 2. Художньо-публіцистичні  жанри 

3.1. Художньо-публіцистичні жанри 

журналістики: загальна 
характеристика 

8 4  

   

4 

3.2. Замальовка. Есей. Нарис 6 2     4 

3.3. Фейлетон. Памфлет 8 4     4 

3.4. Творча лабораторія з написання 
замальовки, есею, нарису 

6  2 
   

4 

3.5. Творча лабораторія з написання 
фейлетону, памфлету 

6  2 
   

4 
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 Разом за 3 розділ 34 10 4    20 

 Разом  за 4 семестр 90 28 10    52 

 Всього 90 28 10    52 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1.  ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ 
 

ТЕМА 1.1. ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ  
ТЕКСТІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ЖАНРОЛОГІЮ 

   

Місце жанрів  у теорії і практиці журналістики. Формування родів, видів і 
жанрів у літературі і журналістиці. Типологічна та жанрова специфіка 

періодичних видань. 
 

ТЕМА 1.2. СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ: УКРАЇНСЬКА І 
ЗАХІДНА ШКОЛА ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Спільні й відмітні особливості жанрів, які складають інформаційну групу 

Складові  інформаційної групи жанрів.    
 

ТЕМА 1.3. ЗАМІТКА. ІНТЕРВ’Ю 
 

Найкоротший жанр журналістики. Види заміток та особливості її 

написання. Інтерв’ю як передовий інформаційний жанр журналістики. 
Характерні особливості жанру. Різновиди інтерв’ю. 

 

ТЕМА 1.4. РЕПОРТАЖ. ЗВІТ. ІНШІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ У  

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Репортаж. Еволюція жанру репортажу. Специфіка жанру репортажу. 
Види репортажу в газетній, радіо- та тележурналістиці. Звіт як повідомлення 

про роботу та перебіг конкретного заходу, де вирішувалися суспільно важливі 
питання. 

Звіт. Видова характеристика звіту: короткий хронікальний, прямий, 
комбінований. Специфіка написання. Причини побутування в теорії 

журналістики інших видів інформаційних жанрів (опитування, питання-
відповідь, порада, прес-реліз, некролог). Сучасна дискусія теоретиків і 
практиків щодо так званих гібридних жанрів. Інші види інформаційних жанрів 

у теорії та практиці журналістики. 
 



 8 

ТЕМА 1.5. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ З НАПИСАННЯ ЗАМІТКИ, РЕПОРТАЖУ, 
ІНТЕРВ’Ю, ЗВІТУ 

 

Опрацювання теоретичного матеріалу. Специфіка написання замітки, 

репортажу, інтерв’ю, звіту. 
 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ 

 
ТЕМА 2.1. АНАЛІТИКА В ТВОРЧОСТІ ЖУРНАЛІСТА. 

СПЕЦИФІКА АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ 
 

Аналітика і журналістика. Складники аналітичної групи жанрів 
журналістики.  Особливості підготовки аналітичних жанрів. 

 
ТЕМА 2.2. КОРЕСПОНДЕНЦІ. СТАТТЯ 

 

Кореспонденція як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  

Типологічні характеристики кореспонденції.  
Стаття як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  

Типологічні характеристики статті.  

 
ТЕМА 2.3. ОГЛЯД. КОМЕНТАР. РЕЦЕНЗІЯ 

 

Типологічні характеристики огляду. Типологічні характеристики 

коментаря. 
Методика написання.  

Рецензія як специфічний жанр аналітичної журналістики. Структура 
рецензії ота методика її написання.  
 

ТЕМА 2.4. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ З НАПИСАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, 

ОГЛЯДУ, КОМЕНТАРЯ, РЕЦЕНЗІЇ 
 

Методика написання коментаря. Типологічні характеристики коментаря. 
Структура статті. Методика написання статті. 

Структура огляду. Методика написання огляду. Структура рецензії. 

Методика написання рецензії. 
 

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ 
 

ТЕМА 3.1. ХУДОЖНЬО-ПУБЛФІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ ЖУРНАЛІСТИКИ: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Поняття публіцистика, література і журналістика. Спільні видові та 

жанрові риси. Відмінні видові та жанрові риси 
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ТЕМА 3.2. ЗАМАЛЬОВКА. ЕСЕЙ. НАРИС 
 

Замальовка як мала форма журналістики. Есей та його види. Особливості 
жанру. 

Історія жанру. Композиція нарису та її види. Довільна композиція та 
найпоширеніші варіанти штампу  в побудові нарису. 

 

ТЕМА 3.3. ФЕЙЛЕТОН. ПАМФЛЕТ 
 

Історія жанру. Види фейлетону. Фейлетон у творчості класиків 
українського красного письменства.  

Історія жанру. Види памфлету. Памфлет у творчості класиків українського 
красного письменства.  
 

 

ТЕМА 3.4. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ З НАПИСАННЯ ЗАМАЛЬОВКИ, ЕСЕЮ, 
НАРИСУ 

 

Методичні рекомендації з написання замальовки як малої форми 
журналістики. Методичні рекомендації з написання есей. Методичні 

рекомендації з написання нарису. 
 

ТЕМА 3.5. ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ З НАПИСАННЯ ФЕЙЛЕТОНУ, 
ПАМФЛЕТУ 

 
Методичні рекомендації з написання фейлетону. Методичні рекомендації з 

написання памфлету. 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Типологічні особливості журналістських 
текстів та їх класифікація. Поняття про жанрологію 

План  
1. Місце жанрів  у теорії і практиці журналістики. 
2. Формування родів, видів і жанрів у літературі і журналістиці. 

3. Типологічна та жанрова специфіка періодичних видань. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 4, 9, 11, 13, 19. 
 

Тема 1.2. Специфіка інформаційних жанрів: 
українська і західна школа журналістики 

План  
1. Спільні й відмітні особливості жанрів, які складають інформаційну групу 

2. Складові  інформаційної групи жанрів.    
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 11, 13, 18. 
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Тема 1.3. Замітка. Інтерв`ю  

План  
1. Найкоротший жанр журналістики. 

2. Види заміток та особливості її написання. 
3. Інтерв’ю як передовий інформаційний жанр журналістики. 
4. Характерні особливості жанру. 

5. Різновиди інтерв’ю. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 9, 11, 13, 19.   
 

Тема 1.4.  Репортаж. Звіт. Інші види інформаційних жанрів у теорії та 
практиці журналістики 

План 
1. Специфіка репортажу. 

2. З історії репортажу. 
3. Види репортажу. 

4. З історії звіту. 
5. Види звіту. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 10, 11, 13,  16, 19. 
 

Тема 2.1. Аналітика в творчості журналіста.  
Специфіка аналітичних жанрів 

План 
1.Аналітика в творчості журналіста. 

2.Складники аналітичної групи жанрів журналістики. 
3.Особливості підготовки аналітичних жанрів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 9, 11, 17, 19, 25.  

 
Тема 2.2. Кореспонденція. Стаття 

План 
1. Кореспонденція як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  
2. Типологічні характеристики кореспонденції. 

3. Стаття як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  
4. Типологічні характеристики статті. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19. 

  
Тема 2.3. Огляд. Коментар. Рецензія 

План 
1. Типологічні характеристики огляду. 

2. Типологічні характеристики коментаря. 
3. Методика написання. 

4. Рецензія як специфічний жанр аналітичної журналістики. 
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5.Структура рецензії та методика її написання.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 
 

Тема 3.1. Художньо-публіцистичні жанри журналістики:  
загальна характеристика 

План 

1. Поняття публіцистика, література і журналістика: спільні та відмінні видові 
та жанрові риси. 

2. Публіцистика як спосіб журналістської творчості і як чинник жанротворення 
в журналістиці. 

3. Типові прояви публіцистичності. 
4. Специфіка написання матеріалів художньо-публіцистичних жанрів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 23.  

 
Тема 3.2. Замальовка. Есей. Нарис 

План  
1. Замальовка як мала форма журналістики. 
2. Есей та його види. Особливості жанру. 

3. Композиція нарису та її види. 
4. Найпоширеніші варіанти штампу в побудові газетно-журнального варіанту 

нарису. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 6, 12, 13,  16, 18, 20, 21.       
 

Тема 3.3. Фейлетон. Памфлет  
План 

1. Історія фейлетону. 
2. Види та специфіка написання фейлетону. 

3.Фейлетон у творчості класиків українського красного письменства.  
4.Історія памфлету. 

5. Памфлет у творчості класиків українського красного письменства ю 
6. Види та специфіка написання памфлету. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 24.     
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5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.5. Творча лабораторія з написання замітки, репортажу, 
інтерв’ю, звіту 

Заняття 
Мета: навчитися писати замітки. 

Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 
діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 

журналістики: 
Редакційна планерка (поділ завдань) 

Творча пауза: Виконання вправи. 
Редакційна літучка: аналіз вправи. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 
надрукованих професійними авторами замітки. 

2. Написати один із видів замітки. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 9, 11, 13, 19.   

 
Заняття 

Мета: навчитися писати репортаж. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 
діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 

журналістики: 
Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 

розподіл завдань.   
Творча пауза: виконання вправи. 

Редакційна літучка: аналіз вправи. 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 

надрукованих професійними авторами репортажу. 

2. Написати один із видів інтерв’ю. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 10, 11, 13,  16, 19. 
 

Заняття  
Мета: навчитися писати інтерв’ю. 

Завдання 
Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 

діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 
журналістики: 
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Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 
розподіл завдань.   

Творча пауза: виконання вправи. 
Редакційна літучка: аналіз вправи. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 

надрукованих професійними авторами інтерв’ю. 
2. Написати один із видів звіту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 9, 11, 13, 19.   

Заняття  
Мета: навчитися писати звіт. 

Завдання 
Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 

діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 
журналістики: 

Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 
розподіл завдань. 

Творча пауза: виконання вправи. 

Редакційна літучка: аналіз вправи. 
 

Завдання для самостійної роботи 
Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки власних 

матеріалів інформаційних жанрів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 4, 10, 11, 13,  16, 19. 
 

 
Тема 2.4. Творча лабораторія з  написання кореспонденції, коментаря, 

огляду, рецензії 
Заняття 

Мета: навчитися писати кореспонденцію. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 

діяльності умовно створеної редакції газети з написання цих жанрів 
журналістики: 

Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 
розподіл завдань.   

Творча пауза: виконання вправи. 
Редакційна літучка: аналіз вправи. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 
надрукованих професійними авторами означеного жанру. 

2. Написати 2-3 матеріали в одному з означеного жанру.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 

 
Заняття 

Мета: навчитися писати коментарі. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 

діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 
журналістики: 

Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 
розподіл завдань.   

Творча пауза: виконання вправи. 
Редакційна літучка: аналіз вправи. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 
надрукованих професійними авторами коментарів. 

2. Написати 2-3 матеріали в одному з означеного жанру. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 

 
Заняття  

Мета: навчитися писати огляд. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 
діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 

журналістики: 
Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 

розподіл завдань.   
Творча пауза: виконання вправи. 

Редакційна літучка: аналіз вправи. 
Презентація і захист власного порт фоліо з інформаційних жанрів.  

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 

надрукованих професійними авторами огляду. 
2. Написати один із видів огляду,  рецензії. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:    1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 

   
Заняття 

Мета: навчитися писати рецензію. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 
діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 

журналістики: 



 15 

Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та 
розподіл завдань.   

Творча пауза: виконання вправи. 
Редакційна літучка: аналіз вправи. 

Презентація і захист власного порт фоліо з інформаційних жанрів.  
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 
надрукованих професійними авторами рецензії. 

2. Написати один із видів рецензії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 
 

Тема 3.4. Творча лабораторія з написання  замальовки, есею, нарису 
Заняття  

Мета: навчитися писати замальовку, есей, нарис. 
Завдання 

Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 
діяльності умовно створеної редакції  газети з написання цього жанру 
журналістики: 

Редакційна планерка (поділ завдань). 
Творча пауза: Виконання вправи. 

Редакційна літучка: аналіз вправи. 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 

надрукованих професійними авторами замальовки, есею, нарису. 
2. Написати один із видів замальовки, есею, нарису (за бажанням або змогою 

здобувача освіти). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 
    

Тема 3.5. Творча лабораторія з написання фейлетону, памфлету    
Заняття  

Мета: навчитися писати фейлетон, памфлет. 

Завдання 
Заняття відбувається у формі моделювання виробничої ситуації з 

діяльності умовно створеної редакції газети з написання цього жанру 
журналістики: 

1. Редакційна планерка: бліц-опитування теоретичного матеріалу та розподіл 
завдань. 

2. Творча пауза: виконання вправи. 
3. Редакційна літучка: аналіз вправи. 
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Завдання для самостійної роботи 
Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки 

надрукованих професійними авторами фейлетону, памфлету.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 24.     
 

 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Типологічні особливості журналістських  
текстів та їх класифікація. Поняття про жанрологію   

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Як ви розумієте творчу формулу журналіста «Дивитися на світ очима жанру».  

2. Які особливості жанроутворюючих елементів у літературі і журналістиці.  
Практичні завдання 

Випишіть із термінологічних словників до своїх записників поняття: рід, тип, жанр твору. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 9, 11, 13, 19. 
 

Тема 1.2. Специфіка інформаційних жанрів: українська і західна школа 

журналістики 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке інформації у широкому і вузькому тлумаченні.  
2. Що є основою соціальної інформації? 

3. У чому полягає специфіка інформаційних жанрів? 
4. Які жанри входять до групи інформаційних жанрів? 

5. У чому полягає спільне й відмінне в  поданні текстового і зображального матеріалів 
західної та української журналістики? 

Практичні завдання 
1. Випишіть із термінологічних словників до своїх записників поняття: інформація, 

соціальна інформація.  
2. Схематично відтворіть структуру подачі інформаційних жанрів журналістики західної 

преси і української . 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 11, 13, 18. 

 
Тема 1.3. Замітка. Інтерв`ю  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Які головні властивості замітки? 

2. У чому полягає стандарт чотирьох «дабел`ю»? 
3. Що таке принцип перевернутої піраміди в побудові ? 

4. Охарактеризуйте особливості жанру.  
5. Які  різновиди інтерв’ю розрізняють у пострадянській і українській школі 

журналістики? 
6. Які  різновиди інтерв’ю розрізняють у західній школі журналістики? 
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Практичні завдання 
1. Підготуйте до практичного заняття  свій  варіант надрукованої пресі «твердої» і 

«м’якої» замітки. Прокоментуйте їхні відмінності.  
2. Підготуйте до практичного заняття замітку на тему першого дня навчання у в 

університету.  
3. Підготуйте до практичного заняття газетні витинки з різними видами інтерв’ю.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 9, 11, 13, 19.   
 

Тема 1.4. Репортаж. Звіт. Інші види інформаційних жанрів у 
теорії та практиці журналістики 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Охарактеризуйте еволюцію жанру.  

2. В чому специфіка жанру репортажу? 
3. Назвіть види репортажу? 

4. Назвіть найпоширеніші види звіту. 
5. У чому полягає специфіка написання матеріалу цього жанру? 

Практичні завдання 
Підготуйте до практичного заняття газетні витинки з різними видами репортажу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 10, 11, 13,  16, 19. 
 

Тема 1.5. Творча лабораторія з написання замітки, репортажу, інтерв ю̀, звіту 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Прокоментуйте появу в теорії журналістики інших видів інформаційних жанрів  
2. У чому полягає суть дискусії щодо так званих гібридних жанрів? 

Практичні завдання 
1. Підготувати до практичного заняття газетні витинки з різними видами звіту.  

2. Схематично відтворити структуру інформаційних жанрів. 
3. Підготувати  2-3 кращі зразки надрукованих професійними авторами репортажу. 

4. Написати один із видів репортажу. 
5. Підготувати  для наступного практичного завдання 2-3 кращі зразки надрукованих 

професійними авторами інтерв’ю. 
6. Підготуйте запитання для інтерв`ю зі своїм однокурсникfм на задану тему   
7. Підготувати  до практичного заняття 2-3 кращі зразки  матеріалів професійних 

журналістів із жанру звіту. 
8. Зробіть власний  звіт на задану тему. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 4, 10, 11, 13,  16, 19. 

 

Тема 2.1. Аналітика в творчості журналіста.  

Специфіка аналітичних жанрів 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Аналітика і журналістика.  
2. Складники аналітичної групи жанрів журналістики.  

3. Особливості підготовки аналітичних жанрів. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 9, 11, 17, 19, 25.  

 
Тема 2.2. Кореспонденція. Стаття 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1.Кореспонденція як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  
2.Типологічні характеристики кореспонденції.  

3.Стаття як аналітичний жанр: етимологія терміна, історія жанру.  
4.Типологічні характеристики статті.  

Практичні завдання 
Виберіть із преси (інтернету)  по 2-3 приклади кореспонденції, статті, авторами 

яких є професійні журналісти,  та проаналізуйте їх за головними видовими 
ознаками. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19. 

 
Тема 2.3. Огляд. Коментар. Рецензія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1.Типологічні характеристики огляду.  
2.Типологічні характеристики коментаря. 

3.Методика написання.  
4.Рецензія як специфічний жанр аналітичної журналістики.  

5.Структура рецензії ота методика її написання.  
Практичні завдання 

Виберіть із преси (інтернету) по 1-2 приклади огляду, кореспонденції та 
рецензії, авторами яких є професійні журналісти,  та проаналізуйте їх за 

головними видовими ознаками. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 
 

Тема 2.4. Творча лабораторія з написання кореспонденції, огляду, коментаря, 
рецензії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1.Методика написання коментаря. 
2.Типологічні характеристики коментаря.  

3.Структура статті.  
4.Методика написання статті. 

5.Структура огляду. 
6. Методика написання огляду.  

7.Структура рецензії. Методика написання рецензії. 
Практичні завдання 

Написати 2-3 матеріали в одному з означеного жанру. 
Написання власного матеріалу із цього жанру. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 19. 
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Тема 3.1. Художньо-публіцистичні жанри журналістики: загальна 
характеристика 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1.Поняття публіцистика, література і журналістика.  

2.Спільні видові та жанрові риси.  
3.Відмінні видові та жанрові риси. 

Практичні завдання 

Підготувати  два  варіанти надрукованої в пресі замальовки, професійних 
журналістів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 23.  

 
Тема 3.2. Замальовка. Есей. Нарис 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1.Замальовка як мала форма журналістики.  

2.Есей та його види. Особливості жанру. 
3.Історія жанру. Композиція нарису та її види.  

4.Довільна композиція та найпоширеніші варіанти штампу  в побудові нарису. 
Практичні завдання 

Підготувати газетні витинки з різними видами нарисів.  Прокоментуйте їхні 

відмінності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 6, 12, 13,  16, 18, 20, 21.       
 

Тема 3.3. Фейлетон. Памфлет 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1.Історія жанру. Види фейлетону.  
2.Фейлетон у творчості класиків українського красного письменства.  

3.Історія жанру. Види памфлету.  
4.Памфлет у творчості класиків українського красного письменства. 

Практичні завдання 
 Підготувати газетно-журнальні витинки з різними видами фейлетону та 

памфлету. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 24.    

 
Тема 3.4. Творча лабораторія з написання замальовки, есею, нарису 

Заняття 1 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які головні властивості замальовки? 
2. Яка різниця між замальовкою і нарисом? 

 
Практичні завдання 

1. Підготувати  для практичного завдання 2-3 кращі зразки надрукованих 
професійними авторами замальовки, есею, нарису. 
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2. Написати один із видів замальовки, есею, нарису (за бажанням або змогою 
здобувача освіти). 

Заняття 2 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

 Охарактеризуйте особливості жанру.  
 

Практичні завдання 

Підготуйте до практичного заняття газетні витинки з різними видами есею.  
Заняття 3 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Охарактеризуйте еволюцію жанру.  

2. В чому специфіка жанру нарису? 
3. Назвіть види нарисів? 

4. Що таке довільна композиція в нарисі? 
Практичні завдання 

Підготуйте до практичного заняття газетні витинки з різними видами 
нарисів.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 6, 12, 13,  16, 18, 20, 21.          

 

Тема 3.5. Творча лабораторія з написання фейлетону, памфлету 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвіть відомих українських фейлетоністів, памфлетистів . 
2. У чому полягає специфіка написання матеріалу цього жанру? 

Практичні завдання 
Підготуйте до практичного заняття газетні витинки з різними видами 

фейлетону, памфлету .  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 24.     
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Місце жанрів  у теорії і практиці журналістики. 

2. Поняття родів, видів і жанрів у літературі і журналістиці. 
3. Типологічна та жанрова специфіка періодичних видань. 

4. Складові  інформаційної групи жанрів.    
5. Види заміток та особливості її написання.  

6. Інтерв’ю як передовий інформаційний жанр журналістики. 
7. Специфіка репортажу. 

8. Звіт та його види. 
9. Типологічні характеристики кореспонденції. 

10. Типологічні характеристики статті. 
11. Структура рецензії та методика її написання. 

12. Структура огляду та методика його написання. 
13. Структура коментаря та методика його написання. 

14. Склад та особливості художньо-публіцистичної групи жанрів. журналістики. 
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15. Поняття публіцистика. 
16. Поняття художня література. 

17. Спільне й відмінне між публіцистикою і художньою літературою 
18. Публіцистика як спосіб журналістської творчості.  

19. Публіцистика  як чинник жанротворення в журналістиці. 
20. Специфіка праці над публіцистичним текстом. 
21. Замальовка як жанр. 

22. Специфіка есею. 
23. Нарис: типологічний ряд. 

24. Генеза нарису.  
25. Типи композиції нарису в газеті. 

26. Довільна композиція й найпоширеніші штампи в побудові нарису. 
27. Фейлетон: термінологічні аспекти та ґенеза жанру. 

28. Фейлетон:  ґенеза жанру, особливості, відомі автори. 
29. Остап Вишня як фейлетоніст. 

30. Олександр Ковінька як фейлетоніст. 
31. Памфлет: ґенеза жанру, особливості, відомі автори. 

32. Фейлетон на сторінках журналу «Перець». 
 

Практичне завдання 

Окреме питання: власний творчий доробок із художньо-публіцистичних 
жанрів.   

 
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 
«Жанри 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 
«Жанри журналістики»; 

– показав здатність систематизувати основні проблеми, що є предметом курсу.  
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«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 «Жанри журналістики» в обсязі, який не відповідає 
мінімально-необхідному рівню знань фахівця з даної спеціальності; 

– допустив грубі  помилки у виконанні завдання. 

 
«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 «Жанри 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 
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освітньої 

компоненти 

 
9. Рекомендовані інформаційні джерела 

 
Основна література 

1. Багряний І. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / 
упоряд. О. Коновал. Київ : Смолоскип, 2006. 856 с. 

2. Бочковський О. І., Сірополко С. Українська журналістика на тлі доби 
(історія, демократичний досвід, нові знання). Мюнхен : Укр. техн.-

господар. ін-т., 1993. 204 с. 
3. Галлер М. Репортаж : навч. посіб. Київ : Центр вільної преси, 2015. 347 с.  
4. Журналістика : словник-довідник / автор-уклад. І. Л. Михайлин. Київ : 

Академвидав, 2013.  318 с. 
5. Лівін М. Сторі-телінг для очей, вух і серця. Київ : Наш формат, 2020. 184 с. 

6. Літературознавча енциклопедія. У 2 т. Т. 1 : А–Л / автор-уклад. Ю. Ковалів. 
Київ : Академія, 2007. 607 с.  

7. Погрібний А. Г. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, 
наближення, публіцистика. Київ : Просвіта, 2009. 678 с. 

8. Семків Р. Як писали класики. Поради, перевірені часом. Київ : Пабулум, 
2016. 236 с. 
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