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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: розкриття суті основних теоретичних концепцій щодо сутності, 
значення й призначення журналістської творчості, ознайомлення із 

специфікою організації творчої діяльності в сучасних ЗМІ, механізмами 
впливу медіатекстів на перебіг суспільних процесів і суспільний розвиток. 

Завдання: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основами 
теоретичних знань про систему журналістики загалом, чинниками її 

формування в умовах функціонування у суспільстві, а також про структуру, 
механізми, характер журналістської творчості, її роль, завдання і функції в 

соціокультурному середовищі, підсистеми творчих засобів журналістики, 
професійні особливості роботи журналіста в умовах мультимедійності.  

Предмет: механізми, характер журналістської творчості, її роль, 
завдання і функції в соціокультурному середовищі, підсистеми творчих 

засобів журналістики та засади інтеграції в цілісну систему. 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики».  

 

2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 
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Розділ 1. Теоретико-методологічні основи журналістської творчості 

1.1. Соціальна практика і журналістська 

творчість 
10 2 2 

   
6 

1.2. Журналіст як суб’єкт творчого 
процесу 

12 2 2 
   

8 

1.3. Поняття й інструменти в роботі над 
публіцистичним текстом 

12 2 2 
   

8 

1.4. Джерела й методи роботи з 
інформацією в журналістиці 

10 2 2 
   

6 

 Разом за 1 розділ 44 8 8    28 

Розділ 2. Теоретичні засади роботи з текстом 

2.1. 
Технологія й методика роботи над 
журналістським текстом 

12 2 2 
   

8 

2.2. 
Методологія розробки теми 
журналістського матеріалу  

10  2 
   

8 

2.3. 
Архітектоніка журналістського 
матеріалу 

12 2 2 
   

8 

2.4. Концепція ЗМІ 12 2 2    8 
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 Разом за 3 розділ 46 6 8    32 

 Разом за 3 семестр 90 14 16    60 

 Всього 90 14 16    60 

 

3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ 

ТВОРЧОСТІ 
 

ТЕМА 1.1. СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА І  ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ 

 
Журналістика як засіб масово-інформаційного, духовно-культурного та 

ділового спілкування. Виклики ХХІ століття у медійній сфері. Інформація як 
основний стратегічний товар ХХІ століття. Роль інформації в журналістській 

діяльності. Підходи до інтерпретування інформації в умовах інформаційної 
журналістики («журналістики факту») й аналітичної журналістики 

(«журналістики думки»). Умови інформативності журналістських текстів. 
Характеристика «правила наближення інтересів». 

Журналістика як творчість. Підходи до розуміння творчості. Специфіка 
журналістської творчості. Визначальні фактори творчого  “обличчя” 

журналіста: соціальна ситуація, духовні цінності суспільства, національно-
культурні особливості преси, професійна школа, спеціалізація. 

Творча лабораторія журналіста і складові творчого процесу. 

 
ТЕМА 1.2. ЖУРНАЛІСТ ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ 

 

Професійне становлення журналіста і талант. Професійні знання як 

результат конденсованого досвіду. Процес текстотворення і вагомість змісту. 
Вміння бачити. Вміння знаходити відповідну художню форму. Специфіка 

відображення діяльності ЗМІ. 
Психотип людини та її здатність до творчості. Дивергенти. Конвергенти. 

Вплив психофізіологічних характеристик особистості журналіста на творчий 
процес. Індивідуальні характеристики творчої особистості журналіста. Роль  

теоретичних знань, практичних навичок і досвіду журналіста в 
результативності професійної діяльності. Спеціальні знання журналіста як 

фактор успішності його творчої діяльності. Спеціалізація й універсалізм у 
журналістиці. 
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ТЕМА 1.3. ПОНЯТТЯ Й ІНСТРУМЕНТИ  
В РОБОТІ НАД ПУБЛІЦИСТИЧНИМ ТЕКСТОМ 

 
Поняття новини. Критерії відбору новин. «Правило наближення 

інтересів». Формула Квінтілліана і її модифікація в сучасній журналістиці. 

Правило «перевернутої піраміди». 
Газетна сторінка – журналістське поле. Зміст і форма журналістського 

твору. Процес аналізу причиново-наслідкового зв'язку. Форми аналізу. 
Чинники змістово-формальної єдності. Факт, вимисел і домисел у 

журналістській творчості. Вимоги до роботи з фактом. Прийоми перевірки 
достовірності фактів.  

Етапи роботи над журналістським текстом: народження журналістської 
теми; задум твору: виникнення задуму, накопичення матеріалу, планування 

структури, формулювання проблеми, гіпотези; «виношування» твору: 
планування й конкретизація робочої ідеї.  

Мультимедіатизація. Створення інтерактивного контенту. 
Інфотейнмент. Вестернізація, американізація, «макдональдизація». Кліповий 

формат. Розвиток онлайн-відео (відео-стрімінг). Зростання ролі і місця 
соціальних медіа. «Роботожурналістика». Трансформація текстів з великих у 
малі й навпаки, трансформація текстів у відео, аудіо, графіки й поєднання 

журналістських форматів. 
 

ТЕМА 1.4. ДЖЕРЕЛА Й МЕТОДИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ 
В ЖУРНАЛІСТИЦІ 

 
Загальне поняття про джерела і методи збору інформації. Об’єктивна 

реальність як джерело інформації. Вміння накопичувати та аналізувати 
інформацію – складова професіоналізму. Джерела інформації: середовище, 

людина, документ. Вибір журналістом джерела інформації. 
Поінформованість журналіста. Робоче досьє. Чутки як джерело інформації. 

Правила роботи з джерелами інформації. 
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. Ділові відносини: пошук прямих асоціацій, щирість 
співрозмовника, уміння ставити питання і слухати відповідь,  виявлення 

зацікавленості.  
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ  
 

ТЕМА 2.1. ТЕХНОЛОГІЯ Й МЕТОДИКА РОБОТИ 
НАД ЖУРНАЛІСТСЬКИМ ТЕКСТОМ 

 

Способи відображення дійсності в журналістиці. Етапи роботи над 
журналістським текстом. Специфіка аргументації в аналітичній 

журналістиці, структура аналітичного матеріалу. Поняття тези, антитези. 
Характеристика способів аргументації. Методи збору інформації. Cтруктурна 

організація аналітичних жанрів. 
Компонування майбутнього твору: 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 
документальних суперечностей життя. 

Складові структури журналістського твору. Деталь як різновид образу, 
чинник створення ілюзії неповторного, пробудження уяви. 

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 і дійсності, і ставлення суб’єкта як до 

відображення так і до відображеного. 
Полеміка в журналістському творі. Полеміка як зіткнення поглядів, 

думок.  
Оціночні критерії якості твору: простота, цікавість, переконливість.  

Техніка написання і саморедагування тексту. 
 

ТЕМА 2.2. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ 
ТЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Основна ідея теми (назва, теза, гасло, анонс). Актуальність і мотивація 
(інформаційний привід). Об'єкт та учасники дослідження теми. Інформаційна 

база (преса, інтернет, ТБ, власні спостереження). Ключові аспекти 
дослідження теми (правовий, соціальний, історичний, культурологічний, 

етнографічний тощо). Перелік запитань для інтерв'ю (щонайменше п'ять 
запитань). Підсумок (резюме, що випливає з усього інформаційного масиву).  

 
ТЕМА 2.3. АРХІТЕКТОНІКА ЖУРНАЛІСТСЬКОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Стандарти зовнішньої та внутрішньої структури журналістських творів. 

Поняття композиції журналістського твору. Спільні та відмінні риси та 
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ознаки понять «твір» і «текст». Тематична, фактологічна, композиційна, 
емоційно-експресивна та інші структури твору. Система текстових одиниць 

та елементів; архітектонічна структура текстового матеріалу; смислові 
зв’язки у текстах. Види текстів та їх призначення у ЗМК.  

Композиція як змістова структура журналістської теми Специфіка 

побудови журналістських матеріалів у друкованих та інтернет-ЗМІ. 
Заголовковий комплекс медіатексту: елементи й завдання. Заголовок 

журналістського матеріалу: типи, функції, особливості роботи над ними. 
Поняття про підзаголовок. Лід як формально-змістовий елемент медіатексту. 

Ілюстрація як елемент тексту в медіа. Поняття «візуалізації». Типи 
візуалізації. Перевага візуального контенту. Види візуалізації: комікси, 

карикатури, шаржі, меми, карти, чарти, таблиці, інфографіка, фотографії, 
відео, скетчноутінг (візуальне конспектування).  

 
ТЕМА 2.4. КОНЦЕПЦІЯ ЗМІ 

 

Поняття про концепцію медіапроєкту. Складники медіаконцепції 

(типологічний, організаційний, графічний, фінансовий). Газетно-журнальні 
видання: концептуальні аспекти. Типологічні характеристики газети, 
журналу. Концепція інтернет-ЗМІ: визначення цільової аудиторії сайту; опис 

основної ідеї проєкту; визначення ніші проєкту на медіаринку; основні 
напрями розвитку ресурсу; опис дизайну, структури, системи навігації; 

розподіл ресурсів та формування основного графіку роботи над сайтом). 
Характеристика аудиторії медіа.  

 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Соціальна практика і журналістська творчість 
План 

1. Журналістика як засіб масово-інформаційного, духовно-культурного та 
ділового спілкування.  

2. Підходи до визначення поняття «творчість». Погляди на її природу.  

3. Визначальні фактори творчого «обличчя» журналіста. 
4. Творча лабораторія журналіста і складові творчого процесу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-4, 6, 10, 15, 18, 24-25. 
 

Тема 1.2. Журналіст як суб’єкт творчого процесу 

План 
1. Психотип людини та її здатність до творчості.  

2. Дивергенти. Конвергенти. Вплив психофізіологічних характеристик 
особистості журналіста на творчий процес.  

3. Індивідуальні характеристики творчої особистості журналіста.  
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4. Спеціалізація й універсалізм у журналістиці. 
5. Характеристика основних комунікативних законів, їхній вплив на 

журналістську творчість. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 10, 11, 17, 18. 
 

Тема 1.3. Поняття й інструменти в роботі над публіцистичним 

текстом 
План 

1. Поняття новини. Критерії відбору новин.  
2. Формула Квінтілліана і її модифікація в сучасній журналістиці. 

Правило «перевернутої піраміди». 
3. «Правило наближення інтересів». 

4. Факт, вимисел і домисел у журналістській творчості. Вимоги до 
роботи з фактом.  

5. Етапи роботи над журналістським текстом.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 9, 12, 14, 18. 
 

Тема 1.4. Джерела й методи роботи з інформацією в журналістиці 

План 
1. Поняття про джерела інформації 

2. Класифікація джерел журналістської інформації. 

3. Про ставлення журналіста до джерел інформації. 

4. Соціальні мережі як джерело інформації. 

5. Методи журналістської діяльності та їх класифікація. 

6. Характеристика основних методів збору інформації журналістом: 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 10, 11, 12, 13, 16-20, 23, 25. 
 

Тема 2.1. Технологія й методика роботи над журналістським текстом 
План 

1. Способи відображення дійсності в журналістиці.  
2. Дві журналістські традиції: інформаційна журналістика й 

журналістика думки.  
3. Компонування журналістського твору. Композиційні 

особливості різних жанрових форм.  
4. Складові структури журналістського твору. Деталь як різновид 

образу. 

5. Аргументація в журналістиці.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19. 
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Тема 2.3. Архітектоніка журналістського матеріалу 
План 

1. Заголовковий комплекс медіатексту: елементи й завдання.  
2. Заголовок журналістського матеріалу: типи, функції, особливості 

роботи над ними.  

3. Поняття про підзаголовок.  
4. Лід як формально-змістовий елемент медіатексту. 

5. Ілюстрація як елемент тексту в медіа. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 15, 17, 19. 
 

Тема 2.4. Концепція ЗМІ 
План 

1. Поняття про концепцію медіапроєкту.  
2. Складники медіаконцепції (типологічний, організаційний, графічний, 

фінансовий).  
3. Типологічні характеристики газети, журналу й інтернет-ЗМІ. 

4. Загальна схема розробки медіаконцепції . 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 11, 15, 16, 24. 

 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Соціальна практика і журналістська творчість 
Мета: осягнення специфіки журналістської творчості у контексті 

загальної природи творчості; окреслення специфіки творчої діяльності 
журналіста у двох журналістських традиціях: інформаційній та аналітичній. 

Заняття 
Журналістика як засіб масово-інформаційного, духовно-культурного 

 та ділового спілкування  
Завдання 

1. Охарактеризувати журналістську творчість як процес, пов'язаний з 

індивідуальними здібностями автора (умінням вивчати, спостерігати, 
відображати, оцінювати факти, події, явища засобами мови). 

Проілюструвати прикладами практичної діяльності журналістів.  
2. Прокоментувати коло чинників, що формують творче «обличчя» 

журналіста: соціальна ситуація, духовні цінності суспільства, 
національно-культурні особливості преси, професійна школа, 

спеціалізація. Аргументувати відповіді прикладами із сучасної 
журналістської практики (української й зарубіжної). 

3. Прокоментувати фактори, якими визначається якість творчого процесу: 
законодавче забезпечення інформаційної діяльності; становище в 

суспільстві; авторський чинник. 
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4. Оцінити ставлення до тріади «факт, вимисел і домисел» у журналістській 
творчості – навести приклади, дати їм оцінку.  

5. Прокоментувати три ступені в розвитку журналіста-професіонала: 
навчання, вправність, майстерність.  

6. Аматорство і професіоналізм у журналістиці: за чим майбутнє? Розібрати 

на конкретних прикладах. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-4, 6, 10, 15, 18, 24-25. 
 

Тема 1.2. Журналіст як суб’єкт творчого процесу 
Мета: з'ясування впливу психофізіологічних характеристик особистості 

журналіста на творчий процес; ролі і значення спеціальної професійної 
освіти; важливості спеціалізації й універсалізму у журналістиці. 

Заняття  
Журналістський фах: складові успіху 

Завдання 
1. Підготувати доповідь на одну із тем із використанням низки 

рекомендованих автором джерел:  
- Еволюція журналістського фаху. 
- Визначальні показники професійної майстерності сучасного 

журналіста. 
- Інструментарій і робоче місце журналіста. 

- Індивідуально-колективний характер журналістської діяльності.  
2. Підготувати аргументи до участі в обговоренні повідомлень колег на всі 

запропоновані теми. 
3. Оцінити значення теоретичних знань, практичних навичок і досвіду 

журналіста в результативності професійної діяльності.  
4. Порівняти переваги й недоліки спеціалізації й універсалізму в 

журналістиці в умовах конвергентності ЗМІ. 
5. Обґрунтувати неминучість інституалізації певних тематичних 

спеціалізацій у  сучасній журналістиці (політична, економічна, 
спортивна, медична, театральна тощо). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 11, 17, 18. 
 

Тема 1.3. Поняття й інструменти в роботі 
над публіцистичним текстом 

Мета: осягнення специфіки джерел і методи опрацювання інформації в 
медіапрактиці; окреслення чинників дієвості й ефективності журналістської 

творчості; ознайомлення із системою жанрів в українському 
журналістикознавстві та теорії комунікації західних країн; осмислення й 

інтерпретування факту; формулювання основних рис журналістського твору.  
Заняття  

Поняття новини, фактори новинної цінності 
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Завдання 
Підготувати ся до участі в дискусії із визначених тем (із наведенням прикладів із 

сучасних ЗМІ; з використанням спостережень і рекомендацій журналістів-практиків): 
1. Поняття новини. Критерії відбору новин: аналіз різних журналістських 

традицій.  

2. «Правило наближення інтересів»: його історія й практичне значення. 
3.  Формула Квінтілліана і її модифікація в сучасній журналістиці.  

4. Правило «перевернутої піраміди» і його реалізація в роботі над 
інформаційними текстами. 

5. Зміст і форма журналістського твору.  
6. Факт, вимисел і домисел у журналістській творчості. Вимоги до роботи з 

фактом. Прийоми перевірки достовірності фактів.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 9, 12, 14, 18. 
 

Тема 1.4. Джерела й методи роботи з інформацією в журналістиці 
Мета: формування уявлення про специфіку джерел і методи 

опрацювання інформації в медіапрактиці; окреслення чинників дієвості й 
ефективності журналістської творчості; ознайомлення із системою методів 
журналістської діяльності. 

Заняття 
Джерела журналістської інформації 

Завдання 
Участь у роботі круглого столу з визначених тем: 

1. Сучасне розуміння джерел інформації.  
2. Об’єктивна реальність як джерело інформації. Вміння накопичувати та 

аналізувати інформацію – складова професіоналізму.  
3. Джерела інформації: середовище, людина, документ.  

4. Соціальні мережі як особливе джерело інформації. 
5. Вибір журналістом джерела інформації. Поінформованість журналіста. 

Робоче досьє. Чутки як джерело інформації. Правила роботи з джерелами 
інформації. Право журналіста на захист джерел інформації  

6. Методи збору інформації журналістом. Характеристика основних 

журналістських методів опрацювання інформації.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 10, 11, 12, 13, 16-20, 23, 25. 
 

Тема 2.1. Технологія й методика роботи над журналістським текстом 
Мета: ознайомлення з технологією й методикою роботи над 

журналістським матеріалом; формування уявлення про етапи роботи над 
медіатекстом; з’ясування відмінностей між сюжетом і фабулою; 

особливостями різножанрових текстів. 
Заняття  

Способи відображення дійсності в журналістиці 
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Завдання 
1. Розкрити етапи роботи над журналістським текстом.  

2. Проаналізувати специфіку аргументації в аналітичній журналістиці, 
структуру аналітичного матеріалу. Поняття тези, антитези. 
Охарактеризувати способів аргументації.  

3. Здійснити компонування майбутнього твору: втілення задуму у відповідну 
форму, об`єднання фактів, подій у систему.  

4. Проаналізувати композиційні особливості різних жанрових форм. Сюжет. 
Фабула.  

5. Складові структури журналістського твору.  
6. Деталь як різновид образу, чинник створення ілюзії неповторного, 

пробудження уяви. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 7, 8, 14, 17, 19. 
 

Тема 2.2. Методологія розробки теми журналістського матеріалу 
Мета: відпрацювання навичок роботи із джерелами інформації; 

використання методів роботи з інформацією; визначення етапів роботи над 
журналістським текстом і їхньої специфіки; простежування зв’язку 
медіатексту із реальною дійсністю.  

Заняття  
Підготовка і захист здобувачами освіти методології розробки 

актуальної суспільної теми 
Завдання 

1. Обрати й сформулювати тему журналістського матеріалу на основі 
важливої суспільної проблеми, яка, на вашу думку, на отримала 

висвітлення в ЗМІ й потребує журналістського втручання, може бути 
цікавою аудиторії. Бажано, аби тема кожного здобувача освіти 

вписувалася в концепцію медіапроекту, розроблену його групою.  
2. Продумати схему опрацювання теми з урахуванням таких складових, які 

необхідно розписати й конкретизувати: 
2.1. Актуальність і мотивація (інформаційний привід). 
2.2. Сформулювати ключові аспекти проблеми (правовий, 

соціальний, історичний тощо), які вам здаються найактуальнішими й 
найбільш релевантними очікуванням аудиторії. 

2.3. Охарактеризуйте вашу аудиторію. 
2.4. Визначте об'єкт та учасників дослідження теми. 

2.5. Окресліть інформаційну базу, потенційні джерела інформації. 
2.6. Оберіть найбільш ефективні методи отримання інформації 

журналістом. 
2.7. Обґрунтуйте вибір жанру майбутнього матеріалу. 

2.8. Продумайте й схематично позначте архітектоніку тексту вашого 
матеріалу (для друкованих ЗМІ, радіо, телебачення, інтернет-медіа). 

2.9. Продумайте ілюстративний матеріал. 
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2.10. Запропонуйте цікаві «фішки» вашого матеріалу. 
2.11. Якою буде основна ідея теми (назва публікації, основна теза, 

гасло, анонс)? 
2.12. Продумайте перелік запитань для інтерв'ю (щонайменше п'ять). 
2.13. Підсумок (резюме, що випливає з усього інформаційного масиву). 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 7, 8, 14, 17, 19. 

Тема 2.3. Архітектоніка журналістського матеріалу 
Мета: ознайомлення із структурними особливостями медіатекстів; 

відпрацювання системи текстових одиниць та елементів, смислових зв’язків 
у текстах; написання заголовків, лідів; аналіз ілюстративного матеріалу в 
медіа.  

Заняття  
Композиція медіапублікацій. Заголовковий комплекс.  

Візуальні елементи медіатексту 
Завдання 

1. Аналіз композиції журналістських публікацій як змістової структури 
журналістської теми. 

2. Специфіка побудови журналістських матеріалів у друкованих та інтернет-
ЗМІ.  

3. Заголовковий комплекс медіатексту: елементи й завдання. 
4. Ілюстрація як елемент тексту в медіа.  

5. Поняття «візуалізації». Типи візуалізації. Перевага візуального контенту.  
6. Види візуалізації: комікси, карикатури, шаржі, меми, карти, чарти, 

таблиці, інфографіка, фотографії, відео, скетчноутінг (візуальне 

конспектування).  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 15, 17, 19. 
 

Тема 2.4. Концепція ЗМІ 
Мета: відпрацювання навичок роботи із джерелами інформації; 

використання методів роботи з інформацією; визначення етапів роботи над 
журналістським текстом і їхньої специфіки; простежування зв'язку 

медіатексту із реальною дійсністю; застосування узагальнених теоретичних 
знань у роботі над медіапроєктами, що передбачає: оцінки аудиторії; 

викликів сучасного життя; функцій і принципів журналістської діяльності.  
Заняття  

Захист здобувачами освіти концепції медіапроєкту за такою схемою 
Завдання 

1. Назва ЗМІ 

2. Типологічна характеристика, аналіз медіаніші 
3. Аудиторія (cтать, вік, дохід, займане становище, стиль споживання) 

4. Опис цілей і завдань видання 
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5. Технічні характеристики видання: формат; папір (обкладинка і блок); 
обсяг (кількість смуг); періодичність; тираж; інше (якщо є) 

6. Контент, тематична концепція, «змістові фішки», основні рубрики (з 
поясненнями, навіщо потрібна кожна рубрика, про що вона, як саме 
подається) 

7. Модальність матеріалів (знак інформації) (інформаційні, позитивні, 
критичні, різнопланові (проблемні). 

8. Жанрова палітра матеріалів 
9. Локальність матеріалів (територіальна приналежність інформації)  

10. Графічна концепція, візуальні характеристики 
11. Автура, експерти 

12. Зворотний зв’язок із читачами 
13. Організаційна концепція 

14. Фінансова концепція. 
15. Потім цю концепцію представляють і захищають.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 11, 15, 16, 24. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Соціальна практика і журналістська творчість 
Практичні завдання 

Підготувати інформацію про журналіста/публіциста за такою 
орієнтовною схемою (до 5 хв.): 

- біографічні дані;  

- журналістська освіта й діяльність (важливий твір);  

- основні досягнення;  

- риси індивідуального стилю й почерку;  

- цікаві факти;  

- враження про творчість аналізованого автора. 

Можна скористатися переліком персоналій, рекомендованим викладачем: 

1. Світлана Алексієвич 

2. Роман Бачкала 

3. Роман Вінтонів 

4. Вацлав Гавел 

5. Георгій Гонгадзе 

6. Тетяна Даниленко 

7. Остап Дроздов 

8. Лариса Івшина 

9. Ришард Капусцінський 

10. Віталій Коротич 

11. Соня Кошкіна 

12. Волтер Кронкайт 
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13. Андрій Куликов 

14. Юлія Мостова 

15. Севгіль Мусаєва 

16. Оксана Пахльовська 

17. Віталій Портников  

18. Сергій Рахманін 

19. Хантер Томпсон 

20. Оріана Фалачі 

21. Андрій Цаплієнко 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-4, 6, 10, 15, 18, 24-25. 

 
Тема 1.2. Журналіст як суб’єкт творчого процесу 

Практичні завдання 
1. Підготувати професіограму (схему) журналістської професії (наприклад, за 

такою орієнтовною схемою: 1) зміст діяльності; умови і характер праці; 

критерії ефективності; важливі знання; вміння та навички; інтереси і 
нахили; професійно важливі якості; протипоказання. Кожну рубрику 

обґрунтувати. Навести приклади із діяльності сучасних журналістів. 
Можна зробити в вигляді комп’ютерної презентації або реферативної 

аналітичної довідки. 
2. Дати письмово оцінку співвідношенню індивідуальної та колективної 

журналістської творчості: що превалює у сучасній журналістиці? 
Відповідь обґрунтувати.  

3. Підготувати реферативний огляд сучасних тенденцій творчого процесу в 
журналістиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 11, 17, 18. 

 

Тема 1.3. Поняття й інструменти в роботі над публіцистичним текстом 
Практичні завдання 

1. Підготувати письмовий аналіз розгортки газети (на ваш вибір) на предмет 
реалізації її авторами «правила наближення інтересів», сформульованого 

фахівцями Французького центру підготовки журналістів: за відстанню; за 
часом; за професійними (специфічними) інтересами; за емоційністю; за 

популярністю; за винятковістю (ексклюзивністю). 
2. Навести приклади замовних публікацій («джинси»), фейків на основі 

аналізу українських і зарубіжних медіа. Визначити причини їхньої появи. 
Назвати інструменти перевірки інформації, спростування фейків. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 9, 12, 14, 18. 

  



 

17 

 

Тема 1.4. Джерела й методи роботи з інформацією в журналістиці 
Практичні завдання 

1. Дати оцінку соціальним мережам як засобу спілкування, джерелу 
інформації для журналіста та інструменту соціальних й громадянських 
ініціатив.  

2. Проаналізувати конкретні приклади використання соціальних мереж як 
джерела інформації провідними українськими ЗМІ.  

3. Проаналізувати специфіку та функції редакційних і позаредакційних 
інформаційних ресурсів для журналіста.  

4. У малих групах провести загальну і конкретну підготовку до інтерв'ю з 
одногрупником: визначити соціально-психологічний тип співрозмовника, 

скласти відповідний темі питальник, спланувати бесіду, вибрати та 
обґрунтувати модель поведінки журналіста під час інтерв'ю тощо. 

Провести інтерв'ю й проаналізувати його хід. Звернути увагу на 
дотримання чи недотримання принципів толерантного ставлення до 

співрозмовника.  
5. Назвати й схарактеризувати способи перевірки фактичних відомостей у 

журналістиці.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 6, 10, 11, 12, 13, 16-20, 23, 25. 

 
Тема 2.1. Технологія й методика роботи над журналістським текстом 

Практичні завдання 
1. Дослідити специфіку сюжетів у журналістських і літературних творах. 

2. Дати визначення поняття "композиція" й проаналізувати композицію 
конкретного журналістського тексту.  

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

4. У публіцистичному тексті віднайти алюзію, цитацію та ремінісценцію як 
прояви інтертекстуальності.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 14, 17, 19. 
 

Тема 2.2. Методологія розробки теми журналістського матеріалу 
Практичні завдання 

Проаналізувати один із аналітичних матеріалів й дати йому оцінку за 
такою схемою: основна ідея теми (назва, теза, гасло, анонс); актуальність і 

мотивація (інформаційний привід); об'єкт та учасники дослідження теми; 
інформаційна база (преса, інтернет, ТБ, власні спостереження); ключові 

аспекти дослідження теми; «знахідки» й прорахунки автора. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 7, 8, 14, 17, 19. 
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Тема 2.3. Архітектоніка журналістського матеріалу 
Практичні завдання 

Зробити архітектонічний аналіз медіатексту за такою схемою: 
1. Дотримання стандартів зовнішньої та внутрішньої структури 

журналістських творів.  

2. Композиційні особливості, тематична, фактологічна, емоційно-
експресивна та інші структури твору.  

3. Система текстових одиниць та елементів; архітектонічна структура 
текстового матеріалу (анонс, рубрика, заголовок, лід, підзаголовок тощо).   

4. Ілюстрації до матеріалу. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 15, 17, 19. 

 
Тема 2.4. Концепція ЗМІ 

Практичні завдання 
Здобувачі освіти обєднуються в групи (по 4-5 чоловік) і розробляють 

концепцію медіа (друкованого, теле-, радіо чи інтернет-) за такою схемою: 
1. Назва ЗМІ 

2. Типологічна характеристика, аналіз медіаніші 
3. Аудиторія (cтать, вік, дохід, займане становище, стиль споживання) 
4. Опис цілей і завдань видання 

5. Технічні характеристики видання: формат; папір (обкладинка і блок); 
обсяг (кількість смуг); періодичність; тираж; інше (якщо є) 

6. Контент, тематична концепція, «змістові фішки», основні рубрики (з 
поясненнями, навіщо потрібна кожна рубрика, про що вона, як саме 

подається) 
7. Модальність матеріалів (знак інформації) (інформаційні, позитивні, 

критичні, різнопланові (проблемні). 
8. Жанрова палітра матеріалів 

9. Локальність матеріалів (територіальна приналежність інформації)  
10. Графічна концепція, візуальні характеристики 

11. Автура, експерти 
12. Зворотний зв’язок із читачами 
13. Організаційна концепція 

14. Фінансова концепція. 
Потім цю концепцію представляють і захищають.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 11, 15, 16, 24. 

 
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Визначення та складові журналістської майстерності. 

2. Літературна праця журналіста та її особливості. 

3. Досвід української та світової журналістики як джерела збагачення 
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фахової майстерності. 

4. Характерні особливості журналістського твору: актуальність, оперативність, 

інформаційна насиченість, документальна точність, соціальна гострота, 

практична спрямованість, постійна повторюваність тем. 

5. Поняття новини.  

6. Критерії відбору новин.  
7. «Правило наближення інтересів».  

8. Формула Квінтілліана і її модифікація в сучасній журналістиці.  
9. Правило «перевернутої піраміди». 

10. Співвідношення факту та думки у журналістському творі.  

11. Природа і специфіка публіцистичного образу. 

12. Журналістика як вид творчої діяльності. 

13. Здібності й талант журналіста, шляхи їх формування та розвитку. 

14. Складові журналістської майстерності: оперативність, актуальність, 

компетентність, правдивість, сміливість, аргументованість, 

переконливість, цікавість, стислість і досконалість викладу. 

15. Мистецтво репортера, аналітика, талант художника-публіциста. 

16. Індивідуальна та колективна журналістська майстерність.  

17. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і 

проблеми. 

18. Об’єктивна реальність і шляхи її відображення в журналістиці. 

19. Факт і його природа у журналістиці. 

20. Методи збору інформації в журналістиці. 

21. Композиція, конфлікт, сюжет твору. 

22. Процес написання журналістського твору. 

23. Аргументація в журналістиці. 

24. Полеміка в журналістиці. 

25. Міжжанрові варіанти та міжгрупова дифузія. 

26. Природа інформаційного відображення дійсності. 

27. Об’єктивність відображення – найсуттєвіша риса демократичної 

журналістики. 

28. Незалежність та об’єктивність як фактори ефективності професійної 

журналістської діяльності. 

29. Місце літературної праці та майстерності у структурі журналістської 

творчості.  

30. Особливості жанрової диференціації. Загальна характеристика 

журналістських жанрів. 

31. Структура тексту журналістського твору. 

32. Естетичні аспекти журналістики.  

33. Право журналіста на критику. Правова та етична відповідальність 

журналіста. 

34. Визначення та особливості композиції журналістського твору.  
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35. Метод спостереження в журналістиці. 

36. Етапи роботи над журналістським твором: виникнення задуму, процес 

збору й осмислення матеріалу, написання твору, остаточне опрацювання 

тексту, монтаж плівки.  

37. Особливості роботи у прямому ефірі.  

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

39. Від задуму до теми твору. Факт і тема. Визначення теми. 

40. Визрівання концепції і процес збору матеріалу. Подолання суперечності 

між первинною концепцією й об’єктивною реальністю. 

41. Публіцистична ідея та засоби її втілення в журналістиці. 

42. Спілкування як взаємопізнання, обмін інформацією і діяльністю між 

людьми. 

43. Факт – основа журналістського твору. Визначення і характеристика факту.  

44. Факт і система фактів. Одиничний і статистичний факт. Науковий і 

художній факт. 

45. Методика перевірки достовірності фактів. 

46. Архітектоніка журналістського матеріалу. 

47. Заголовковий комплекс, його складові. 

48. Рубрика, типи рубрик. 

49. Заголовок, типи заголовків. 

50. Лід, його різновиди. 

51. Поняття концепції ЗМІ. Складові медіаконцепції.  

52. Тенденція візуалізації. 

53. Ілюстрації в ЗМІ. 

54. Інфотейнмент. 

55. Сучасні тенденції журналістської творчості. 

56. Джерела інформації: середовище, людина, документ.  
57. Соціальні мережі як особливе джерело інформації. 

58. Вибір журналістом джерела інформації. Поінформованість журналіста.  
59. Робоче досьє.  

60. Чутки як джерело інформації. Правила роботи з джерелами інформації.  
 

Практичне завдання 
Проаналізуйте конкретні приклади використання соціальних мереж як 

джерела інформації провідними українськими ЗМІ. 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно 
засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та 

самостійно викласти зміст усіх питань програми освітньої компоненти, 
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розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі 
завдання кожної теми та самостійну роботу.  

Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та 
ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми освітньої компоненти, виконав 

завдання кожної теми, також враховується його активність на практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та 
ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти 

зміст деяких питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної 
теми, самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 

Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 
теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих 

питань освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  
Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 

питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості 
питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання 

кожної теми та самостійної роботи в цілому. 
Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 

тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 

освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми 
та самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 
програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не 

виконав завдання самостійної роботи. 
 

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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