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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти  
 

Мета: набуття здобувачами вищої освіти журналістських практичних 
навичок, опанування журналістською творчістю. Формування цілісного 

уявлення про журналістську творчість як діяльність, засвоєння методологічних 
основ інформаційного, аналітичного, художньо-публіцистичного мислення. 

Завдання полягає у: виробленні здобувачами вищої освіти теоретично-

практичних орієнтацій і критеріїв журналістської творчості; формуванні 
чіткішого уявлення про свою майбутню професію; засвоєнні виробничих та 

творчих нюансів при виконанні своєї фахової ролі у системі масової 
комунікації; виявленні основних законів і методів журналістської творчості; 

аналізі естетичних рівнів інтерпретації інформації, форм та методів її 
вираження; набутті здобувачами вищої освіти умінь та навичок пошуку 

актуальних тем журналістських творів.  
Предмет: журналістська діяльність практичних журналістів і редакторів, 

їх індивідуальний стиль та досвід написання і редагування. 
 

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.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

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.  
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 



5 
 

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.  

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  
ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих 
знань. 

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. 
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 

якісного і затребуваного медійного продукту.  
ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 

ефективної професійної діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 
громадськістю та реклами», «Соціальні комунікації», «Основи журналістики», 

«Українська мова», «Корпоративні комунікації», «Digital-маркетинг і SMM», 
«Нетворкінг». 
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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. Журналістський практикум: методика написання журналістського тексту 

1.1. Складові журналістської 

майстерності 
10 2 2 

   
6 

1.2. Феномен цікавого у журналістиці 12 
2 4 

   6 

1.3. Об’єктивність журналістського 
твору і позиція журналіста 

12 
4 

2    6 

1.4. Етапи творчого процесу журналіста 12 
4 

2    6 

1.5. Факт у журналістському творі 10 
2 

2    6 

1.6. 
Методи збору інформації 10 

 
2    8 

1.7. 
Складові журналістського твору 8 

 
2    6 

1.8. 
Методика написання 
журналістського твору 

8 
 

2    6 

1.9. 
Аргументація в журналістському 

творі 
8 

 
2    6 

1.10. 
Полеміка в журналістському творі 10 

 
2    8 

1.11. 
Особливості журналістського 
тексту 

10  
2    8 

1.12. 
Методика роботи журналіста з 
джерелами інформації 

10  
2    8 

 Разом за 1 розділ 120 14 26    80 

 Разом за 3 семестр 120 14 26    80 

 Всього 120 14 26    80 

 

 
  



7 
 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ПРАКТИКУМ: МЕТОДИКА НАПИСАННЯ 
ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ 

 
ТЕМА 1.1. СКЛАДОВІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 

Фаховість журналіста і талант. Професійні знання як результат 
конденсованого досвіду. Процес текстотворення і вагомість змісту. Вміння 

бачити. Вміння визначати «точку стояння» відносно предмета відображення. 
Вміння знаходити відповідну літературну форму. Специфіка відображення 

дійсності ЗМІ.  
Літературна майстерність у журналістиці як уміння оперативно 

відгукуватись на актуальні питання. Багатовекторність поняття «журналістська 
майстерність». Факт як основа оперативного інформування. Аналіз у 

журналістському творі. Художньо-публіцистичне осмислення сучасності. 
Співвідношення індивідуальної та колективної майстерності. Тенденції 

творчого процесу у сьогоденній журналістиці. 

 

ТЕМА 1.2. ФЕНОМЕН ЦІКАВОГО У ЖУРНАЛІСТИЦІ 
 

Природа цікавого. Цікавість та інтерес. Журналістика – пряме 

відображення реальності. Правдивість та кон’юнктурність у журналістиці. 
Цікаве у журналістському творі як чинник ефективності ЗМІ. Цікаве і 

популярність. Цікаве і вибір аудиторією. Загальні та специфічні прояви 
цікавого у журналістиці. Свіжість та неординарність інформації. Форма 

викладу інформації. Врахування інтересів читача. Способи зацікавлення у 
журналістиці: новизна факту, новизна думки. Інтригуючий характер феномена 

цікавого. 
 

ТЕМА 1.3. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ І ПОЗИЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТА 

 
Правдивість і об’єктивність: спільне і відмінне. Об’єктивність як ознака 

демократичної журналістики. «Заборона на факт». Об’єктивність інформації у 

інформаційних війнах. Об’єктивність журналістики і свобода журналіста. 
Глобальні і відносна об’єктивність інформації. Творення фактів і пізнання 

фактів. Некоментована інформація. Система подачі інформації. Розуміння і 
відтворення дійсності. Об’єктивність журналістики та професіоналізм, талант, 

громадянська мужність журналіста. Об’єктивність та економічна залежність. 
Об’єктивність і насилля, шантаж. Факти, події і партійна позиція видання. 

Відповідальність журналіста перед законом. 
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ТЕМА 1.4. ЕТАПИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ ЖУРНАЛІСТА 

 

Проміжні логічні операції між фактами дійсності та журналістським 
твором.  

Зародження задуму. Формування теми. Накопичення фактологічного 
матеріалу. Формування сюжету. Написання тексту. Прогнозування соціальної 

дії твору. Шляхи виникнення задуму, формування теми: творчий та 
психологічний аспекти. Авторський інтерес до теми. Тема як процес 

осмислення, фактологічного збагачення задуму. 
Логіка взаємодії між задумом і темою.  

Формування концепції (гіпотези, версії). Зміст пошукової праці 
журналіста. Концептуальна публіцистика і природа фактів подій. Ідея як 

головна думка публіцистичного твору. Особливості публіцистичної ідеї, її 
чіткість та не двозначність. 

 

ТЕМА 1.5. ФАКТ У ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ТВОРІ 
 

Природа факту та його роль у журналістському творі. Спілкування як 
процес обміну інформацією, її циркуляції. 

Факт та інформація. Багатозначність поняття «Інформація». Інформація як 
позначення змісту, отримуваного із зовнішнього світу. 

Факт та інформаційна мобільність суспільства. Інформація як 
документовані або публічно оголошені відомості про факти, події, явища. 

Реальний факт як основа журналістської інформації. Факт реальний та факт 
відображений. Значимість факту, поданого в системі з іншими фактами. 

Статистика як окремий вид інформації. Статистичні дані у соціологічній 
інформації. Емпіричний факт. Факт як аргумент. Факт як засіб прихованого 

коментування. Навмисне і ненавмисне спотворення факту. Засоби уникнення 
фактологічних помилок. 

 

ТЕМА 1.6. МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Об’єктивна реальність як джерело інформації. Вміння накопичувати та 
аналізувати інформацію – складова професіоналізму. 

Джерела інформації: середовище, людина, документ. Методи збору 
інформації.  

Метод спостереження. Спостереження відкрите і приховане, одноразове і 
багаторазове, запрограмоване   і незапрограмоване. 

Метод спілкування. Спілкування одноразове і багаторазове, 
запрограмоване і незапрограмоване. Інтерв’ю.  

Соціологічні методи збору інформації.  
 

ТЕМА 1.7. СКЛАДОВІ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ 
 

 Специфіка журналістського твору. Компонування майбутнього твору: 
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втілення задуму у відповідну форму, об’єднання фактів, подій у систему. 
Єдність думки автора і структури твору. Композиційні особливості різних 

жанрових форм. Сюжет як система відтворених автором подій, взаємин між 
героями твору, розкриття їх характеру через вчинки. Фабула як хронологічне 

розгортання подій, думок. 
Конфлікт у журналістському творі як відображення  реальних чи 

документованих суперечностей життя.  
 

ТЕМА 1.8. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ 

 
Оціночні критерії якості твору: простота, цікавість, переконливість. 

Стимулювання творчого процесу: «насильство», очікування натхнення, 
спілкування у форматі проблеми, вольові зусилля, літературна вправність, 

професійне самолюбство, реалізація творчих можливостей. 
Заголовок, його функції. Перша фраза, план журналістського твору. 

Авторська концентрація як пошук прийому написання тексту, виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків фактів, подій, явищ, визначення композиційно-

сюжетних поворотів.  
Лід як графічно чи інтонаційно виділений перший провідний абзац 

журналістського матеріалу. Види лідів. Кінцівка твору. 
 

ТЕМА 1.9. АРГУМЕНТАЦІЯ В ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ТВОРІ 
 

Аргументація як спосіб судження, у процесі якого формується нова теза, 

яку треба довести.  
Аргументація як доказ, переконання, розкриття відповідності авторського 

судження і реальності. 
Види аргументації. Факт як аргумент. Аналіз в аргументації. Знання як 

основа переконання. Специфіка переконання: одночасне відображення 
дійсності і ставлення суб’єкта як до відображення, так і до відображеного. 

Учасники процесу аргументації: пропонент, опонент, аудиторія.  
Логічна структура аргументації: теза, аргументи, демонстрація. 

Фактологічна аргументація. Інтонаційно-стилістична аргументація. 
 

ТЕМА 1.10. ПОЛЕМІКА В ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ ТВОРІ 
 

Полеміка як зіткнення поглядів, думок. Полеміка-діалог. Полеміка-

суперечка. Полеміка і публіцистичне мистецтво. Можливість обміну думок як 
передумова полеміки. Полеміка і тоталітаризм. 

Стиль, інтонація, зваженість, аргументованість думок, поваги до опонента. 
Зіставлення і протиставлення в полеміці.  

Полеміка заради істини чи полеміка заради «знищення»? Мистецтво 
переконувати. Полеміка і емоції. Полеміка і апеляція. Етика і полеміка.  

Складові полемічного тексту: теза, аргументи, послідовність розвитку 
думки. 
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ТЕМА 1.11. ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТЕКСТУ 

 

Поняття тексту. Особливості організації журналістського тексту. 
Проблеми композиції, важливість висновку, роль заголовка. Деталь як різновид 

образу, чинник створення ілюзії неповторного, пробудження уяви. Портрет у 
журналістському творі. Індивідуалізація образу. 

Портрет зовнішній і внутрішній. Деталь як різновид образу, чинник 
створення ілюзії неповторного, пробудження уяви. 

Портрет у журналістському творі. Типізація індивідуалізація образу. 
Портрет зовнішній і внутрішній. Жанрові різновиди портрета: автопортрет, 

соціальний портрет, політичний портрет, соціологічний портрет.  
Пейзаж як відтворення навколишнього середовища, яке сприяє розкриттю 

ситуації, характеру і є їх інтер’єром.  

Мова як засіб саморозкриття героя, ознака його особистості. 
 

ТЕМА 1.12. МЕТОДИКА РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА З ДЖЕРЕЛАМИ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 

Вибір журналістом джерела інформації. Поінформованість журналіста. 

Робоче досьє. Чутки як джерело інформації. Ділові відносини: пошук прямих 
асоціацій, щирість співбесідника, уміння ставити питання і слухати відповідь, 

виявлення зацікавленості. 
Методика роботи журналіста на пресконференціях, брифінгах.  
  

 

4. Теми і плани лекцій 

Тема 1.1. Складові журналістської майстерності 
План 

1. Фаховість журналіста і талант.  
2. Професійні знання як результат конденсованого досвіду.  

3. Процес текстотворення і вагомість змісту.  
4. Специфіка відображення дійсності ЗМІ.  
5. Факт як основа оперативного інформування.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 9; 11. 
 

Тема 1.2. Феномен цікавого у журналістиці 
План 

1. Природа цікавого. 
2. Цікавість та інтерес. 

3. Журналістика – пряме відображення реальності. 
4. Правдивість та кон’юнктурність у журналістиці.  
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5. Цікаве у журналістському творі як чинник ефективності ЗМІ. Цікаве і 
популярність.  

6. Інтригуючий характер феномена цікавого. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2;3;4;5;7;8;15;21;22. 
 

Тема 1.3. Об’єктивність журналістського твору і позиція журналіста  

План 
1. Правдивість і об’єктивність: спільне і відмінне.  

2. Об’єктивність як ознака демократичної журналістики. 
3. «Заборона на факт».  

4. Об’єктивність інформації у інформаційних війнах.  
5. Об’єктивність журналістики і свобода журналіста.  

6. Глобальні і відносна об’єктивність інформації.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 21. 
 

 

Тема 1.4. Етапи творчого процесу журналіста 
План 

1. Проміжні логічні операції між фактами дійсності та журналістським 
твором.  

2. Зародження задуму. 
3. Формування теми. 

4. Накопичення фактологічного матеріалу.  
5. Формування сюжету.  

6. Написання тексту.  
7. Прогнозування соціальної дії твору.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 7; 15. 

 

Тема 1.5. Факт у журналістському творі 

План 
1. Природа факту та його роль у журналістському творі. 
2. Спілкування як процес обміну інформацією, її циркуляції. 

3. Факт та інформація.  
4. Багатозначність поняття «Інформація».  

5. Факт та інформаційна мобільність суспільства.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 6; 8; 16; 20. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 

Тема 1.1. Складові журналістської майстерності 
Мета: ознайомити здобувачів освіти і на практиці засвоїти складові 
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журналістської   творчості. 
Завдання 

1. Розкрити на прикладі  поняття співвідношення індивідуальної та 
колективної майстерності.  

2. Сформулювати власну думку на питання: «Журналістика – це покликання, 
ремесло, професія, талант?». 

3. Навести приклад маніпулювання, як засобу впливу на електорат, окремими 

політиками, аналітиками, експертами на телешоу (на вибір). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 9; 11; 14; 22. 
 

Тема 1.2. Феномен цікавого у журналістиці 
Мета: ознайомити здобувачів освіти і на практиці засвоїти природу 

цікавого, визначити цікаве у журналістському творі як чинник ефективності 
ЗМІ, з’ясувати загальні та специфічні прояви цікавого у журналістиці, 

визначити цікаве у житті і літературі. 
Завдання 

1. Цікаве у журналістському творі як чинник ефективності ЗМІ (твір-роздум).  
2. Охарактеризувати загальні та специфічні прояви цікавого у журналістиці.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2;3;4;5;7;8;15;21;22. 
 

Тема 1.3. Об’єктивність журналістського твору і 
позиція журналіста 

Мета: ознайомити здобувачів освіти і на практиці засвоїти об’єктивність 
журналістського твору і позицію журналіста. 

Завдання 
1. Розкрити на прикладі поняття «некоментована інформація».  

2. Описати важливе і цікаве: американський варіант. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 21. 
 

Тема 1.4. Етапи творчого процесу журналіста 
Мета: засвоїти на практиці етапи творчого процесу. 

Завдання 

1. Описати реальну конкретну ситуацію і масштабну суспільну проблему як 
компоненти теми. 

2. Описати методологію створення журналістського твору, її етапи.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 7; 15. 
 

Тема 1.5. Факт у журналістському творі 
Мета: засвоїти на практиці  поняття «факт» у журналістському творі. 

Завдання 
1. Визначити місце факту в журналістських публікаціях газети «День».  
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2. Назвати й охарактеризувати способи перевірки фактичних відомостей у 
журналістиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 6; 8; 16; 20. 
 

Тема 1.6. Методи збору інформації 
Мета: ознайомити здобувачів освіти з методами збору інформації та 

засвоїти  їх на  практиці.  
Завдання 

1. Скласти списки інтернет-ресурсів, якими б ви користувалися при підготовці 
новин на телеканалах, матеріалів в друковані ЗМІ з різної тематики. 

2. Перерахувати компетентні й уповноважені джерела інформації у вашому 
населеному пункті. 

3. Описати правила доступу до документів у державних обласних архівах та 
столиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 5; 8; 20; 21. 

 
Тема 1.7. Складові журналістського твору 

Мета: ознайомити здобувачів освіти зі складові журналістського твору та 

засвоїти  їх на  практиці, з’ясувати компонування майбутнього твору: втілення 
задуму у відповідну форму, об’єднання фактів, подій у систему, визначити 

композиційні особливості різних жанрових форм. 
Завдання 

1. Охарактеризувати композиційні особливості різних жанрових форм.  
2. Складіть опис весни (6–8 речень), використовуючи при цьому тільки 

іменники та прикметники.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 7; 8; 9; 16; 17; 22. 
 

Тема 1.8. Методика написання журналістського твору 
Мета: опанувати методику написання журналістського твору, визначити 

оціночні критерії якості твору (простота, цікавість, переконливість).  
Завдання 

1. Як ви розумієте творчий авторський задум? Співвідношення ідеї й теми 

твору. 
2. Що значить "знайти хорошу тему"? (твір-міркування) 

3. До готового журналістського матеріалу створити різні типи заголовків, 
проаналізувати їх функції. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 4; 6; 9; 17; 20. 

 

Тема 1.9. Аргументація в журналістському творі 

Мета: засвоїти  на практиці  поняття «аргументація в журналістському 
творі». 
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Завдання 
1. Розкрити на прикладі поняття «специфіка переконання: одночасне 

відображення дійсності і ставлення суб’єкта як до відображення, так і до 
відображеного. 

2. Розкрити на прикладі поняття «учасники процесу аргументації: пропонент, 
опонент, аудиторія». 

3. Спираючись на індуктивний  (докази, факти – висновок) чи дедуктивний 

(теза – докази) шлях мислення, побудуйте текст-міркування щодо вислову 
І. Драча: «Віримо в магію небес, але не віримо в манну небесну». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 8; 16; 20; 21. 

 
Тема 1.10. Полеміка в журналістському творі 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям  «полеміка в 
журналістському творі». Засвоїти  на практиці використання методу полеміки в 

журналістських творах. 
Завдання 

1. Охарактеризувати зіставлення і протиставлення в полеміці.  
2. Розкрити на прикладах поняття «складові полемічного тексту: теза, 

аргументи, послідовність розвитку думки». 

3. Полеміка у сучасних ЗМІ. Здобутки і прорахунки у сучасній полеміці. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 7; 8; 10; 15; 16; 18; 20. 
 

Тема 1.11. Особливості журналістського тексту 

Мета: засвоїти на практиці особливості (специфіку) журналістського 
тексту,  виявлення основних проблем сучасних журналістських текстів. 

Завдання 

1. Проаналізувати структуру тексту всеукраїнського видання «Дзеркало 
тижня» (текст на вибір здобувачів освіти). 

2. Охарактеризувати творчість одного з видатних українських публіцистів (на 
вибір), виділяючи індивідуальні риси його стилю. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 18; 20. 
 

Тема 1.12. Методика роботи журналіста з джерелами інформації 

Мета: ознайомити здобувачів освіти і засвоїти на практиці методику 
роботи журналіста з джерелами інформації. 

Завдання 
1. Проаналізувати методи збору інформації, що використовують журналісти 

телеканалів та газет (на вибір). 

2. Проаналізувати написання матеріалів у різних жанрах на прикладі 
друкованого ЗМІ (на ваш вибір) 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 8; 9; 21; 22.  
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 

Тема 1.1. Складові журналістської майстерності 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Талант журналіста.  
2. Процес текстотворення і вагомість змісту. Моделі побудови інформаційних 

матеріалів. 
3. Вміння «бачити», вміння визначати «точку стояння» відносно предмета 

відображення.  
4. Багатовекторність поняття «журналістська майстерність». 

5. Факт як основа оперативного інформування.  
6. Співвідношення індивідуальної та колективної майстерності. 

7. Тенденції творчого процесу у сьогоденній журналістиці.  
Практичні завдання 

1. Охарактеризувати формулу Квінтіліана («Хто?» «Що?»,  «Де?», «Коли?» 
«Чому?», «Як?», «Яке джерело?»). 

2. Зробити моніторинг теленовин за останній тиждень поточного місяця: 

дотримання стандартів інформаційної журналістики в новинах телеканалів 
(на вибір). 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1;2;3;4;9;10;21;22. 
 

Тема 1.2. Феномен цікавого у журналістиці 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Природа цікавого. Цікавість та інтерес. Правдивість та кон’юнктурність у 

журналістиці. 
2. Цікаве у журналістському творі як чинник ефективності ЗМІ.  

3. Цікаве і популярність. Загальні та специфічні прояви цікавого у 
журналістиці. Свіжість та неординарність інформації.  

4. Цікаве у житті і літературі. 
5. Інтригуючий характер феномена цікавого. 

Практичні завдання 

1. Визначити різницю між цікавістю та інтересом у журналістській діяльності. 
Навести приклади. 

2. Назвати форми викладу інформації.  
3. Охарактеризувати цікавість і сенсаційність. Придумати та написати цікаву 

сенсацію. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2;3;4;5;7;8;15;21;22. 
 

Тема 1.3. Об’єктивність журналістського твору і позиція журналіста 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Правдивість і об’єктивність: спільне і відмінне. 
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2.  Об’єктивність як ознака демократичної журналістики. “Заборона на факт”. 
Об’єктивність інформації в інформаційних війнах. Об’єктивність 

журналістики і свобода журналіста.  
3. Глобальна і відносна об’єктивність інформації. Творення фактів і пізнання 

фактів. Некоментована інформація. Система подачі інформації. Розуміння і 
відтворення дійсності.  

4. Об’єктивність журналістики та професіоналізм, талант, громадянська 

мужність журналіста.  
5. Об’єктивність та економічна залежність, шантаж.  

6. Відповідальність журналіста перед законом. 
Практичні завдання 

1. Визначити залежність між об’єктивністю та шантажем.  
2. Визначити на прикладах об’єктивність інформації в інформаційних війнах.  

3. Описати відповідальність журналіста перед законом. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17; 21. 
 

Тема 1.4. Етапи творчого процесу журналіста 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Проміжні логічні операції між фактами дійсності та журналістським твором.  

2. Зародження задуму. Формування теми. Накопичення фактологічного 
матеріалу. 

3. Авторський інтерес до теми. Тема як процес осмислення, фактологічного 
збагачення задуму. 

4. Логіка взаємодії між задумом і темою.  
5. Формування концепції (гіпотези, версії).  

6. Особливості публіцистичної ідеї, її чіткість та не двозначність.  
Практичні завдання 

1. Навести приклади стандартних і нестандартних творчих ситуацій.  
2. Написати журналістську статтю на одну із тем: 

1. Успішні українські стартапи 
2. Огляд сучасних технологій 

 
Обсяг: 2000 знаків (з пробілами) 
Обов’язково: наявність ключових слів (виділити жирним по тексту). 

 
Критерії оцінювання: 

Обсяг 
Інформативність 

Структура і ключові слова 
Відповідність заголовка тексту 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2; 7; 15. 
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Тема 1.5. Факт у журналістському творі 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Природа факту та його роль у журналістському творі. Спілкування як процес 
обміну інформацією, її циркуляції. 

2. Факт та інформація. Багатозначність поняття “Інформація”.       
3. Факт та інформаційна мобільність суспільства. Інформація як документовані 

або публічно оголошені відомості про факти, події, явища. 

4. Реальний факт як основа журналістської інформації. Факт реальний та факт 
відображений.  

5. Значимість факту, поданого в системі з іншими фактами. Статистика як 
окремий вид інформації.  

6. Статистичні дані у соціологічній інформації. Емпіричний факт. Факт як 
аргумент. Факт як засіб прихованого коментування. Навмисне і ненавмисне 

спотворення факту. Засоби уникнення фактологічних помилок. 
Практичні завдання 

1. Розкрити на прикладі поняття «факт реальний та факт відображений». 
Охарактеризувати реальний факт як основу журналістської інформації.  

2. Ознайомитись із випуском новин на новинних телеканалах і визначити, 
якими джерелами користувались журналісти при підготовці новин.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 6; 8; 16; 20. 
 

Тема 1.6. Методи збору інформації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Об’єктивна реальність як джерело інформації. Вміння накопичувати та 
аналізувати інформацію – складова професіоналізму. 

2. Джерела інформації: середовище, людина, документ. Методи збору 
інформації.  

3. Метод спостереження. Спостереження відкрите і приховане, одноразове і 
багаторазове, запрограмоване і незапрограмоване. 

4. Метод спілкування. Спілкування одноразове і багаторазове, запрограмоване 
і незапрограмоване. Інтерв’ю.  

5. Соціологічні методи збору інформації.  
Практичні завдання 

1. Визначити об’єктивну реальність як джерело інформації.  

2. Визначити ступінь ефективності кожного з методів отримання інформації у 
журналістиці. 

3. Провести власне дослідження та з’ясувати, які новинні медіа найбільше 
читають українці у Фейсбуці. Під час дослідження проаналізувати дописи з 

початку року до теперішнього часу включно, щоб з’ясувати, які з них 
лідирують за кількістю підписників, вподобань, активністю аудиторії, 

кількістю ботів тощо. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 5; 8; 20; 21. 
 



18 
 

Тема 1.7. Складові журналістського твору 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Компонування майбутнього твору: втілення задуму у відповідну форму, 
об’єднання фактів, подій у систему.  

2. Єдність думки автора і структури твору.  
3. Композиційні особливості різних жанрових форм.  
4. Фабула як хронологічне розгортання подій, думок. 

5. Конфлікт у журналістському творі як відображення  реальних чи 
документованих суперечностей життя. 

6. Теорія твору в системі наукового знання про журналістику. 
Практичні завдання 

1. Визначити складові журналістського твору. 
2. Визначити поняття «формозмістовна єдність твору». 

3. Як зацікавити аудиторію гендерною тематикою? (твір-міркування). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 7; 8; 9; 16; 17; 22. 
 

Тема 1.8. Методика написання журналістського твору 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Оціночні критерії якості твору: простота, цікавість, переконливість. 
2. Заголовок, його функції. Перша фраза, план журналістського твору. 

Авторська концентрація як пошук прийому написання тексту, виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків фактів, подій, явищ, визначення 

композиційно-сюжетних поворотів.  
3. Лід як графічно чи інтонаційно виділений перший провідний абзац 

журналістського матеріалу. Види лідів. Кінцівка твору. 
Практичні завдання  

1. Проаналізувати типи лідів та заголовків в одному із видань центральної та 
місцевої преси. 

2. Назвати методи стимулювання творчого процесу. 
3. Визначити функції заголовку. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 3; 4; 6; 9; 17; 20. 
 

Тема 1.9. Аргументація в журналістському творі 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Аргументація як спосіб судження, як доказ, переконання, розкриття   
відповідності авторського судження і реальності. 

2. Види аргументації, факт як аргумент.  
3. Аналіз в аргументації, знання як основа переконання. Специфіка 

переконання: одночасне відображення  дійсності і ставлення суб’єкта як до 
відображення так і до відображеного. 

4. Учасники процесу аргументації: пропонент, опонент, аудиторія.  
5. Логічна структура аргументації: теза, аргументи, демонстрація. 

Фактологічна аргументація. Інтонаційно-стилістична аргументація. 



19 
 

Практичні завдання  
1. Знайти у пресі зразки вдалої і невдалої аргументації. 

2. Пояснити  відмінності між науковим і журналістським доведенням. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 8; 16; 20; 21. 
 

Тема 1.10. Полеміка в журналістському творі 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Визначення основних понять полеміки. 

2. Застосування прийомів полеміки в телевізійних ток-шоу, друкованих ЗМІ. 
3. Полеміка заради істини чи полеміка заради “знищення”?  

4. Мистецтво переконувати. Полеміка і емоції. Полеміка і апеляція. Етика і 
полеміка. 

Практичні завдання 
1. Проаналізувати журналістські матеріали з точки зору полемічності.  

2. На прикладах телевізійних ток-шоу показати застосування прийомів 
полеміки.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 7; 8; 10; 15; 16; 18; 20. 
 

Тема 1.11. Особливості журналістського тексту 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Поняття тексту. Особливості організації журналістського тексту.  
2. Проблеми композиції , важливість висновку, роль заголовку. 

3. Деталь як різновид образу, чинник створення ілюзії неповторного, 
пробудження уяви. 

4. Портрет у журналістському творі. Індивідуалізація образу. 
5. Портрет зовнішній і внутрішній.  

Практичні завдання 
1. Конкретний газетний текст проаналізувати за функціями, які він виконує. 

Визначити пріоритетні функції матеріалу. 
2. Проаналізувати телевізійний журналістський матеріал на предмет наявності 

в ньому масової інформації. Довести чи спростувати, що масова  інформація  
в аналізованому тексті є актуальною, оперативною, доступною, 
документальною, спрямованою на масову аудиторію. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1; 2;3;4; 6;8;9;18;20. 
 

Тема 1.12. Методика роботи журналіста з джерелами інформації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Вибір журналістом джерела інформації. Поінформованість журналіста. 

2. Робоче досьє. Чутки як джерело інформації. 
3. Ділові відносини: пошук прямих асоціацій, щирість співбесідника, уміння 

ставити питання і слухати відповідь, виявлення зацікавленості. 
4. Методика роботи журналіста на прес-конференціях, брифінгах. 
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Практичні завдання 
1. Проаналізувати підходи журналіста (ЗМІ на вибір здобувача освіти) до 

вибору джерела інформації.  
2. Охарактеризувати методику роботи журналіста на пресконференціях, 

брифінгах. 
3. Напишіть пресреліз про подію, що була б цікавою для всіх ЗМІ. Подайте 

достатньо інформації для написання газетної статті. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3; 4; 8; 9; 21; 22. 

 

7. Питання та завдання до заліку 

 
Теоретичні питання 

1. Журналістський текст як органічна частина соціальної практики. Психологія 
сприйняття журналістського тексту.  

2. Ефективність і результативність журналістики.  
3. Структура творчого процесу, управління творчим процесом у редакційному 

колективі.  
4. Творче середовище і творча індивідуальність журналіста. Проблемна 

ситуація як вихідний момент творчого процесу.  

5. Технологія, джерела і способи пошуку тем.  
6. Типове та індивідуальне у творчій манері журналіста.  

7. Складові журналістської майстерності.  
8. Факт як основа оперативного інформування.  

9. Аналіз у журналістському творі.  
10. Загальні та специфічні прояви цікавого у журналістиці. Свіжість та 

неординарність інформації.  
11. Правдивість і  об’єктивність: спільне і відмінне.  

12. Об’єктивність журналістики і свобода журналіста.  
13. Творення фактів і пізнання фактів.  

14. Етапи творчого процесу журналіста.  
15. Факт у журналістському творі 

16. Зміст пошукової праці журналіста.  
17. Методи збору інформації.  
18. Методика написання журналістського твору.  

19. Компонування майбутнього твору: втілення задуму у відповідну форму, 
об’єднання фактів, подій у систему. Єдність думки автора і структури твору. 

20. Композиційні особливості різних жанрових форм.  
21. Сюжет. Фабула. Конфлікт у журналістському творі.  

22. Заголовок, його функції.  
23. Лід. Види лідів.  

24. Аргументація в журналістському творі.  
25. Полеміка в журналістському творі.  

26. Аргументація як спосіб судження. Види аргументації.  
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27. Аргументація. Учасники процесу аргументації. Логічна структура 
аргументації. 

28. Полеміка як зіткнення поглядів, думок. Полеміка-діалог. Полеміка-
суперечка.  

29. Полеміка і публіцистичне мистецтво. Зіставлення і протиставлення в 
полеміці.  

30. Складові полемічного тексту. 

31. Художній підхід у журналістській творчості. 
32. Естетичні аспекти журналістики.  

33. Особливості жанрової диференціації. 
34. Жанрові групи української журналістики. 

35. Вплив жанрової приналежності твору на його композицію. 
36. Визначення та особливості композиції журналістського твору.  

37. Право журналіста на критику. Правова та етична відповідальність 
журналіста.  

38. Журналістський твір як система. 
39. Роль аналізу інформації у журналістській творчості.  

40. Основні ресурси журналістської інформації. 
41. Місце літературної праці та майстерності у структурі журналістської 

творчості. 

42. Цікавість і сенсаційність як характерні риси журналістського твору.  
43. Досвід української та світової журналістики як джерела збагачення фахової  

майстерності. 
44. Здібності і талант журналіста, шляхи їх формування та розвитку.  

45. Мистецтво репортера, аналітика, талант художника-публіциста. 
46. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики:  досягнення і 

проблеми. 
47. Цікавість як психологічний феномен. Цікаве у житті й у літературі. 

48. Об’єктивна реальність і шляхи її відображення в журналістиці. 
49. Композиція, конфлікт, сюжет твору. 

50. Міжжанрові варіанти та міжгрупова дифузія. 
51. Природа інформаційного відображення дійсності. 

52. Незалежність та об’єктивність як фактори ефективності професійної 
журналістської діяльності. Структура тексту журналістського твору.  

53. Метод спостереження у журналістиці. 

54. Головні етапи роботи над журналістським твором. 
55. Особливості роботи у прямому ефірі. 

56. Від задуму до теми твору. Факт і тема. Визначення теми.  
57. Публіцистична ідея та засоби її втілення у журналістиці. 

58. Факт-основа журналістського твору. Визначення і характеристика факту. 
Факт і система фактів. Одиничний і статистичний факт. Науковий і 

художній факт. 
59. Методика перевірки достовірності фактів.  

60. Загальна методологія пізнання.  
61. Роль соціальних мереж в організації журналістської діяльності.  
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62. Особливості структури редакційного колективу.  
63. Критерії оцінки журналістського твору.  

64. Місце професійного аналізу тексту у структурі діяльності журналіста. 
65. Нетрадиційні методи одержання інформації. 

66. Людина – живе джерело інформації. Особливості спілкування з людиною як 
джерелом інформації. 

67. Загальна характеристика методів пізнавальної діяльності.  

68. Новітні тенденції в організації творчого акту журналіста на сучасному етапі. 
69. Кінцівка твору. Техніка написання і саморедагування тексту. 

70. Заголовок твору, його функції і типи. Етика заголовка. 
71. Реалізація конфлікту в безсюжетному журналістському творі. Поняття про 

фабулу. 
72. Елементарні виражальні засоби. 

73. Полеміка і дискусія. Основні функції полеміки. Поліпшення полемічної 
культури як ознака полемічної зрілості суспільства. 

74. Роль емоцій у процесі аргументації. 
75. Ідея журналістського твору. Єдність «опорної» і «робочої» ідеї у 

журналістиці. Варіанти «робочої» ідеї у сучасній вітчизняній журналістиці. 
76. Основні форми організації творчої діяльності у розвиненому суспільстві: 

любительська творчість і професіоналізм. Спільне та відмінне. 

77. Творча сутність людини. Наукові погляди на природу творчості.  
78. Визначити роль портрета і пейзажу у журналістському творі. 

79. Аматорство і професіоналізм у журналістиці. Три ступені в розвитку 
професіонала: навчання, вправність, майстерність. 

80. Зародження задуму. Формування теми. Накопичення фактологічного 
матеріалу. 

81. Психологія сприйняття журналістського тексту і прогнозування реакцій 
різних секторів аудиторії на виступ журналіста. 

82. Моральний ідеал у творчості журналіста та його соціальна відповідальність 
перед суспільством.  

83. Технологія, джерела і способи пошуку тем. Дедукція та індукція як способи 
журналістського пошуку.  

84. «Ефект Колумба» в журналістській творчості. Сутність і видимість фактів, 
діалектичний метод їх дослідження. Методи «зміни професій», 
«провокованих ситуацій», «персонального журналізму». 

85. Феномен цікавого у журналістиці. 
86. Багатовекторність поняття «журналістська майстерність». 

87. Навмисне і ненавмисне спотворення факту. Засоби уникнення 
фактологічних помилок. 

88. Політична боротьба і суспільна проблематика в сучасній журналістиці.  
89. Способи зацікавлення у журналістиці. 

90. Загальні та специфічні прояви цікавого у журналістиці. Свіжість та 
неординарність інформації. Інтригуючий характер феномена цікавого.  

91. «Декларація принципів поведінки журналістів» та «Кодекс професійної 
етики украінського журналіста». 
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92. Американська та французька методика написання лідів, саморедагування 
тексту. 

93. Специфіка перебування жураліста в гарячих точках. Особливості роботи 
журналіста у зоні воєнного конфлікту. 

94. Он-лайн-ресурси. Соціальні медіа. Сучасні тенденції. 
95. Засади функціонування української журналістики в умовах військового 

конфлікту.  

96. Принципи   роботи військового журналіста. 
97. Етичний «фронт». Самофільтрація, інсайдерське, фактчекінг, 

псевдопатріотизм.  
98. Інформаційно-психологічний тероризм як інструмент впливу.  

99. Новітні медіа і соціальні мережі в контексті інформаційної безпеки.  
100. Стан інформаційної безпеки.  

Практичні завдання 
1.Спробувати себе в ролі головного або випускового редактора  інформаційного 

ресурсу, фотокореспондента, оглядача, публіциста, редактора новин на ТБ 
(на вибір). 

2.Праналізувати особливості творчого підходу журналіста у друкованій 
публікації (на вибір). 

3.Назвати види інтерв’ю та окресліть форми запитань при підготовці 

журналістського матеріалу. 
4.Класифікувати види небезпек у роботі журналіста-розслідувача. 

5.Поміркувати над особливостями «перевернутої» та класичної пірамід як форм 
подачі новин. 

6.Проаналізувати особливості творчого підходу журналіста у радіопрограмі (на 
вибір). 

7.Проаналізувати особливості творчого підходу журналіста у друкованій 
публікації(на вибір). 

8.Уточнити уявлення про зміст професійних обов’язків журналіста в 
періодичній пресі, на радіо і телебаченні. 

9.Окреслити особливості творчої лабораторії копірайтера в інтернет ЗМІ. 
10.Окреслити особливості творчої лабораторії випускового редактора в 

інтернет ЗМІ. 
11.Окреслити особливості творчої лабораторії контент-менеджера.  
12.Окреслити особливості творчої лабораторії ведучого інформаційно -

музичних програм на ТБ. 
13.Окреслити особливості творчої лабораторії оглядача на ТБ та радіо.  

14.Окреслити особливості творчої лабораторії власного кореспондента. 
15. Проаналізувати колонку редактора у запропонованій газеті. 

16.Написати рецензію на книгу( на вибір). 
17.Написати звіт про збори, (конференцію, мітинг).  

18. Знайти у запропонованій  пресі зразки вдалої і невдалої аргументації.  
19.Провести інтерв’ю з одногрупником (тема на вибір). Як, на вашу думку, це 

складно зробити? 
20. Проаналізувати колонку (на вибір)  в «Дзеркалі тижня». 
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21. Порівняти структуру щоденника «День» та тижневика «Дзеркало тижня».  
22.На конкретній газетній публікації (на вибір) виділити тріаду: факт-думка-

слово. 
23.Проаналізувати журналістський твір із газети (на вибір) на предмет 

майстерності автора. 
24.Поділитися  маленькими  секретами  успішної журналістської праці. 
25. Схарактеризувати методику роботи журналіста на пресконференціях, 

брифінгах. 
26.Сформулювати власну думку на питання: «Журналістика – це покликання, 

ремесло, талант?».        
27.На прикладі журналістського розслідування проаналізувати роль соціальних 

мереж.       
28.Змоделювати тему журналістського розслідування і класифікувати види 

небезпек у роботі такого журналіста. 
29.Проаналізувати структурування інформації в інтернет-виданнях 

«Укрінформ» тощо. 
30.Виокремити особливі риси фабули запропонованого журналістського 

матеріалу. 
31.Окреслити особливості творчої лабораторії web-дизайнера. 
32. Окреслити особливості творчої лабораторії ведучого новинних програм на 

ТБ. 
33.Проаналізувати запропонований журналістський твір із газети на предмет 

майстерності автора. 
34. Журналістська професія, як я її розумію.  

35.Розповісти про організацію праці в редакції газети «Урядовий кур’єр».  
36.Обов’язкові елементи оформлення періодичного видання (попередній аналіз 

видань на практичних заняттях). 
37.Придумати й обґрунтувати рубрики  до молодіжного тижневика, який би 

відповідав запитам сьогодення.  
38.Проаналізувати колонку редактора друкованих видань (газет, журналів на 

вибір). Чи відрізняється вона від інших жанрів і чим? 
39.Навести приклад маніпулювання, як засобу впливу на електорат, окремими 

політиками, аналітиками, експертами на телешоу (на вибір).  
40. Проаналізувати новітні медіа. Що їх об’єднує і в чому відмінність? 
41.Проаналізувати поняття «четверта влада». 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

А – відмінно (90–100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої  освіти, 

який виявляє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; здобувач 

освіти вільно оперує ключовими поняттями, дає їм визначення, старанно 

відбирає  факти, показує всебічні, систематичні і глибокі знання навчально -

програмного матеріалу, проявляє творчі здібності в розумінні, викладенні і 

використанні навчально-програмного матеріалу; при цьому також враховується 
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активність здобувача освіти на практичних заняттях, виконання передбаченого 

програмою обсягу самостійної роботи; 

B – добре (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

питання з можливими окремими неточностями; здобувач освіти  відбирає, 

визначає й описує ключові поняття, проблеми та ідеї, наводить факти, робить 

поінформовані висновки, припускається незначних фактичних неточностей, 

протягом семестру бере активну участь в практичних заняттях, відповідає на 

запитання на лекціях, показує добрі знання навчально-програмного матеріалу 

курсу «Практика журналістської діяльності»; при цьому також враховується 

виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

C – добре (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

питання з окремими неточностями, неповнотою аргументації; при цьому також 

враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи; 

D – задовільно (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, 

в якій він  робить неповні висновки, протягом семестру недостатньо працював 

на практичних заняттях, допустив  грубі помилки; при цьому також 

враховується виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи. 

Е – задовільно (61–65 балів) виставляється  здобувачу вищої освіти, який 

показав низькі знання навчально-програмного матеріалу освітньої компоненти. 

FХ – незадовільно (21–60 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, 

який показав незадовільні знання, але з можливістю повторного складання.  

F – незадовільно (0–20 балів) виставляється здобувачу вищої освіти, який 

показав незадовільні знання і має обов’язково повторно вивчати курс освітньої 

компоненти. 

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. Афанасьєва О. М. Ритуалізовані комунікативні практики в добу новітніх 

технологій. Філологічні трактати. 2018. Т. 10, № 2. С. 13–24. 
2. Гарачковська О. О. Новинна журналістика в системі ЗМІ. Digital media: 

становлення новітньої комунікації : колект. монографія / за ред. М. М. 
Поплавського, Л. О. Кочубей. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. 244 с. С. 

163–188. 
3. Гарачковська О. О. Жанри журналістики в системі друкованих ЗМІ : навч. 

посіб. Київ : Вид.-поліграф. база КНУКіМ, 2019. 344 с. 
4. Євдокимова В. В. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі : навч.-

метод. посіб. Київ : Ун-т "Україна", 2018. 190 с. 
5. Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб.  Київ : 

НАДУ, 2018. 162 с. 
6. Зражевська Н. І. Апокаліптичні та енігматичні медіа тексти як феномени 

сучасної медіа культури. Медіатрансформації : рік перший : монографія. 

Київ, 2014. С. 49–71. 
7. Ільганаєва В. О. Медіа як фактор формування єдності людської спільноти. 

Медіатрансформації : рік другий : монографія. Київ, 2016. С. 85–107.  
8. Лазаренко Н. І., Коломієць А. М., Паламарчук О. М. Комунікація в Інтернет-

просторі: психологічний аспект. Інформаційні технології і засоби навчання. 
2018. Т. 65, № 3. С. 249–261.  

9. Нагорняк М. В. Місце українського мережевого радіомовлення в масових 
інформаційних процесах. Медіатрансформації : рік другий : монографія. 

Київ, 2016. С. 148–165.  
10. Павлова О. Ю., Тормахова А. М. Візуальні практики та комунікація : курс 

лекцій. Київ : Київ. ун-т, 2018. 223 с. 
Допоміжна література 

11. Bashynska I., Garachkovska, O., Kichuk, Ya., Podashevska, T., Bigus, O. Smart 
Education 4.0: Balancing Dual-Distance and Reskilling Revolution. Studies of 
Applied Economics. 2021. Vol. 39, No. 6. 

12. Безклубенко С. Д. Тексти роздумів. Ужгород : Карпати, 2016. 
13. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в 

українській пресі : монографія / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса 
Шевченка. Київ, 2006. 236 с. 
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