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1. Мета та завдання,  передумови вивчення освітньої компоненти 

 
Мета: опанування специфікою підготовки аналітичних журналістських 

матеріалів, знати та розрізняти жанрові відмінності і особливості аналітичної 
журналістики, їхні форми та методи. 

Завдання: вивчення освітньої компоненти «Аналітична журналістика» є 
опанування такими жанрами аналітичної журналістики, як стаття, кореспонденція, 

коментар, огляд, звіт, рейтинг, журналістське розвідування тощо, а також застосування 
таких аналітичних методів, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння тощо, 
вивчення історії трансформації та розвитку жанрів аналітичної журналістики, досвіду 

роботи аналітичних національних та зарубіжних ЗМІ, особливості застосування 
різних аналітичних жанрів журналістики. 

Предмет: теорія і практика аналітичних журналістських жанрів, історія 
їхнього розвитку, методи, специфіка та особливості застосування. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», 
«Жанри журналістики», «Практика журналістської діяльності». 

 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
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Розділ 1. Методи  та форми аналітичної журналістики 

1.1. Аналітичні жанри в 
журналістиці 

14 2 2    10 

1.2. Візуалізація, форми аналізу 

та синтезу в аналітичній 
журналістиці 

 
14 

 
2 

 
2 

    
10 

1.3. Методи, що 

застосовуються в 
підготовці 

аналітичних 
матеріалів 

 
 

14 

 
 

2 

 
 

2 
   

 
 

10 

 Разом за 1 розділ 42 6 6    30 

Розділ 2. Жанри аналітичної журналістики 

 
2.1. 

Стаття як один з 
найскладніших жанрів 
аналітичної 

журналістики 

 
14 

 
2 

 
2 

    
10 

 

2.2. 
Особливості 
підготовки 

кореспонденції 

 

14 
 

2 
 

2 
    

10 

2.3. Коментар та огляд 8 2 2    4 
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2.4. Журналістське 

розслідування 

10 4 2    4 

2.5. Листи та рейтинги 6 2 2    2 

2.6. Рецензія 14 2 2    10 

 
2.7. 

Трансформація 

аналітичних жанрів та 
аналітика 

новітніх ЗМІ 

 
12 

  
2 

    
10 

 Разом за 2 розділ 78 14 14    50 

 Разом за 8 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 

 
 
 

3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА ФОРМИ АНАЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

ТЕМА 1.1. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ В ЖУРНАЛІСТИЦІ 
 

Жанри журналістики. Особливість аналітичних жанрів. Види аналітичних жанрів, 
особливості підготовки. Приклади аналітичних жанрів. 

 

ТЕМА 1.2. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ФОРМИ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ В 
АНАЛІТИЧНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ 

 

Особливості візуалізації аналітичних матеріалів у друкованих та 

електронних ЗМІ. Розміщення аналітичних матеріалів на інтернет-ресурсах та в 
новітніх ЗМІ. Особливості використання документів та гіперпосилань. Аналіз 
та синтез в аналітичній журналістиці: приклади ефективного застосування. 

 

ТЕМА 1.3. МЕТОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПІДГОТОВЦІ 
АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Критичні методи. Оглядові методи. Кореспондування. Особливості 

поєднання різних методів у підготовці аналітичних матеріалів. 
 

РОЗДІЛ 2. ЖАНРИ АНАЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

ТЕМА 2.1. СТАТТЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСКЛАДНІШИХ ЖАНРІВ 

АНАЛІТИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Аналітичні методи, що використовуються в підготовці статті. Архітектоніка 

статті. Різновиди статті. Етапи роботи над підготовкою статті. 
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ТЕМА 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 
 

Відмінність кореспонденції від статті. Види кореспонденції. Особливості 

архітектоніки та підготовки. Візуалізація кореспонденції. 
 

ТЕМА 2.3. КОМЕНТАР ТА ОГЛЯД 
 

Коментар як відлуння події. Види коментаря. Особливості стилістики 

коментаря. Види оглядів. Особливості підготовки різних видів оглядів. 
 

ТЕМА 2.4. ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

Форми та методи. Особливості використання технічних засобів під час 
журналістського розслідування. Робота з джерелами інформації. Моральні 

принципи в журналістському розслідуванні. Етапи журналістського 
розслідування. 

 

ТЕМА 2.5. ЛИСТИ ТА РЕЙТИНГИ 
 

Робота редакцій з листами читачів. Електронне листування. Листи як 

джерела інформації та вид аналітичної журналістики. 
 

ТЕМА 2.6. РЕЦЕНЗІЯ 
 

Види рейтингів. Рецензія в класичній журналістиці, публіцистиці та 
літературі. 

 

ТЕМА 2.7. ТРАНСФОРМАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ЖАНРІВ ТА 
АНАЛІТИКА НОВІТНІХ ЗМІ 

 

Нові аналітичні жанри. Моніторинг. Версії. Сповідь. Резюме. 
Експеримент. 

 

4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Аналітичні жанри в журналістиці 

План 
1. Жанри журналістики. 

2. Особливість аналітичних жанрів. 

3. Види аналітичних жанрів, особливості підготовки. 
4. Приклади аналітичних жанрів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2,7,10,11,17. 
 

Тема 1.2. Візуалізація, форми аналізу та синтезу в аналітичній 

журналістиці 
План 

1. Особливості візуалізації аналітичних матеріалів у друкованих та 
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електронних ЗМІ. 
2. Розміщення аналітичних матеріалів на інтернет-ресурсах та в новітніх ЗМІ. 

3. Особливості використання документів та гіперпосилань. 
4. Аналіз та синтез в аналітичній журналістиці: приклади ефективного 

застосування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,3,19, 21. 

 

Тема 1.3. Методи, що застосовуються в підготовці аналітичних 

матеріалів 
План 

1. Критичні методи. 
2. Оглядові методи. 

3. Кореспондування. 

4. Особливості поєднання різних методів у підготовці аналітичних матеріалів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,20,21,22. 
 

Тема 2.1. Стаття як один із найскладніших жанрів аналітичної 

журналістики 
План 

1. Аналітичні методи, що використовуються в підготовці статті. 

2. Архітектоніка статті. 
3. Різновиди статті. 
4. Етапи роботи над підготовкою статті. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2,5,6,7,15,16. 
 

Тема 2.2. Особливості підготовки кореспонденції 
План 

1. Відмінність кореспонденції від статті. 

2. Види кореспонденції. 
3. Особливості архітектоніки та підготовки. 
4. Візуалізація кореспонденції. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,9,10. 
 

Тема 2.3. Коментар та огляд 
План 

1. Коментар як відлуння події. 
2. Види коментаря. 
3. Особливості стилістики коментаря. 

4. Види оглядів. 
5. Особливості підготовки різних видів оглядів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 18. 
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Тема 2.4. Журналістське розслідування 
План 

1. Форми та методи. 
2. Особливості використання технічних засобів під час журналістського 

розслідування. 

3. Робота з джерелами інформації. 

4. Моральні принципи в журналістському розслідуванні. 
5. Етапи журналістського розслідування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 18. 

 

Тема 2.5. Листи та рейтинги 

План 
1. Робота редакцій з листами читачів. 
2. Електронне листування. 

3. Листи як джерела інформації та вид аналітичної журналістики. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 5,7,19, 21. 

 

Тема 2.6. Рецензія 

План 
1. Види рейтингів. 
2. Рецензія в класичній журналістиці, публіцистиці та літературі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,4, 5, 6, 7, 10. 

 
 

5. Теми і завдання практичних занять 

 

Тема 1.1. Аналітичні жанри в журналістиці 
Мета: навчитися класифікувати аналітичні жанри журналістики, засвоїти 

практичні та теоретичні навички щодо особливості підготовки різних 
аналітичних матеріалів. 

Завдання 
1. Навести приклади аналітичних жанрів журналістики. 
2. Дослідити особливості аналітичних жанрів. 

3. Дослідити аналітичні жанри журналістики в новітніх ЗМІ. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5,9,10,11,20,21,22. 

 
Тема 1.2. Візуалізація, форми аналізу та синтезу в аналітичній журналістиці 

Мета: навчитися визначати та на практиці застосовувати такі 
аналітичні методи мислення, як аналіз, синтез, дедукція та дедукція. 

Завдання 
1. Дати визначення аналізу, синтезу, дедукції та індукції. 
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2. Навести приклади використання в аналітичних журналістських матеріалах 
аналізу, синтезу, дедукції та індукції. 

3. Проаналізувати особливості візуалізації аналітичних матеріалів у 
друкованих, електронних ЗМІ та інтернет-ресурсах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2,5,18,20. 

 

Тема 1.3. Методи, що застосовуються в підготовці аналітичних матеріалів 
Мета: засвоїти особливості оглядового методу та кореспондування, знати 

їхні основні ознаки, навчитися на практиці їх застосовувати. 

Завдання 
1. Критичний, оглядовий методи та кореспондування. Навести приклади 

застосування. 

2. Виявити, у чому полягає різниця між застосуванням критичного, оглядового 
методів та кореспондування. 

3. Дослідити поєднання різних методів у аналітичній журналістиці. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5,6,7,10,13,14. 
 

Тема 2.1. Стаття як один із найскладніших жанрів аналітичної 
журналістики 

Мета: засвоїти ознаки аналітичного жанру стаття, її композиційну 
побудову, структуру. Навчитися розрізняти статті за видами та визначати 

аналітичні методи, що застосовувалися в їх підготовці. 

Завдання 
1. Проаналізувати особливості підготовки статті. 
2. Дослідити, що вирізняє статтю від інших жанрів аналітичної журналістики. 

3. Вивчити види статей. 
4. Визначити етапи підготовки статті. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,9,10,20,21. 

 

Тема 2.2. Особливості підготовки кореспонденції 
Мета: засвоїти ознаки аналітичного жанру кореспонденція, її 

композиційну побудову, структуру. Навчитися розрізняти кореспонденції за 
видами та визначати аналітичні методи, що застосовувалися в їх підготовці. 

Завдання 

1. З`ясувати, у чому полягає відмінність кореспонденції від статті. 

2. Визначити особливості архітектоніки кореспонденції. 
3. Дослідити види кореспонденції. 

4. Проаналізувати особливості візуалізації кореспонденції. 
5. Вивчити етапи підготовки кореспонденції. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2,5,9,10,20,21,22. 
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Тема 2.3. Коментар та огляд 
Мета: засвоїти ознаки аналітичних жанрів коментар та огляд, особливості 

їхньої композиційної побудови, структуру. Навчитися визначати аналітичні 

методи, що застосовувалися в їх підготовці, розрізняти коментарі та огляди за 
видами. 

Завдання 
1. Дослідити: 
1) Види коментарів. 

2) Приклади коментарів. 
3) Види оглядів. 

 

2.Підготувати огляд преси. 
3. Написати коментар до події. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2,5,6,7,9,10,20. 
 

Тема 2.4. Журналістське розслідування 
Мета: засвоїти структуру та етапи журналістського розслідування, 

методи, що застосовуються в його підготовці. Вміти визначати кабінетний та 
польовий етапи в журналістському розслідуванні, їхні структурні складові. 

Опанувати прийомами перевірки інформації. 

Завдання 

Дослідити: 
1. Методи журналістського розслідування. 

2. Етапи журналістського розслідування. 
3. Перевірку фактів журналістського розслідування. 

4. Генеральне інтерв’ю в журналістському розслідуванні. 
5. Використання прихованої зйомки: правові аспекти. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 18. 

 

Тема 2.5. Листи та рейтинги 
Мета: здійснити аналіз листів як аналітичного жанру журналістики. Знати 

особливості публікації листів у засобах масової інформації, вміти відрізняти 
епістолярний жанр. Знати визначення аналітичного жанру рейтинг та ознаки,  

притаманні цьому жанру, що запозичений із соціології. 
Завдання 

1. Проаналізувати: 
1) Особливості роботи з листами. 

2) Лист як аналітичний жанр. 
3) Лист як джерело інформації. 
4) Особливості використання рейтингів політиків та політичних партій під час 

виборчих кампаній. 

2.Підготувати рейтинги, пов’язані зі споживчим ринком. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2,4, 5, 7, 10. 
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Тема 2.6. Рецензія 
Мета: опанувати методикою підготовки рецензії, знати ознаки, 

притаманні цьому аналітичному жанру журналістики, розрізняти рецензії за 
видами. 

Завдання 
1. З’ясувати особливості підготовки та архітектоніки. 
2. Навести приклади рецензій, їхніх видів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,6. 

 

Тема 2.7. Трансформація аналітичних жанрів та аналітика новітніх ЗМІ 
Мета: проаналізувати особливість розвитку аналітичних жанрів на 

сучасному етапі. Розуміти особливості візуалізації різних аналітичних жанрів  

журналістики в новітніх засобах масової інформації, зокрема соціальних 
мережах. 

Завдання 
1. Навести приклади новітніх аналітичних жанрів. 

2. Навести приклади використання аналітичних жанрів новітніми ЗМІ. 
3. Дослідити аналітичні жанри в блогах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5,6,9,10. 

 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Аналітичні жанри в журналістиці 
Практичні завдання 

1. Навести приклади та особливості інформаційних жанрів. 
2. Навести приклади та особливості аналітичних жанрів. 
3. Навести приклади та особливості художньо-публіцистичних жанрів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5,9,10,11,20,21,22. 
 

Тема 1.2. Візуалізація, форми аналізу та синтезу в аналітичній  журналістиці 

Практичні завдання 

1. Дати визначення аналізу, приклади застосування в аналітичних матеріалах. 
2. Дати визначення синтезу, приклади застосування в аналітичних матеріалах. 
3. Проаналізувати особливості візуалізації аналітичних матеріалів у 

друкованих та електронних засобах масової інформації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2,5,18,20. 
 

Тема 1.3. Методи, що застосовуються в підготовці аналітичних матеріалів 
Практичні завдання 

1. Назвати емпіричні та теоретичні методи пізнання. 
2. Надати визначення та навести приклади індукції та дедукції. 
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3. Проаналізувати методи інтерв’ю та кореспондування. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5,6,7,10,13,14. 
 

Тема 2.1. Стаття як один із найскладніших жанрів аналітичної журналістики 

Практичні завдання 

1. Назвати види статті. 
2. Вивчити структуру статті. 
3. Вивчити особливості викладу статті. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,9,10,20,21. 

 

Тема 2.2. Особливості підготовки кореспонденції 

Практичні завдання 
1. Назвати види кореспонденції. 

2. Проаналізувати структуру кореспонденції. 
3. Дослідити особливості викладу кореспонденції. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2,5,9,10,20,21,22. 

 

Тема 2.3. Коментар та огляд 
Практичні завдання 

1. Назвати особливості та навести приклади коментаря. 

2. Дослідити коментар як жанр та метод журналістики. 
3. Назвати особливості та навести приклади огляду. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2,5,6,7,9,10,20. 

 

Тема 2.4. Журналістське розслідування 

Практичні завдання 
1. Назвати особливості журналістського розслідування як аналітичного жанру. 
2. Викласти етапи та структуру журналістського розслідування. 

3. Дати визначення генерального інтерв’ю та фактчекінгу в журналістському 
розслідування, їх місце в структурі та роль. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 18. 

 

Тема 2.5. Листи та рейтинги 
Практичні завдання 

1. Дослідити, чому листи належать до аналітичних жанрів, розкрити 

особливості роботи з листами. 

2. Дати визначення рейтингу як аналітичному жанру журналістики. 
3. Проаналізувати особливості публікацій рейтингів політичних партій та 

політиків під час виборчих кампаній. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2,4, 5, 7, 10. 
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Тема 2.6. Рецензія 
Практичні завдання 

1. Навести родові ознаки рецензії. 
2. Назвати види рецензій. 
3. Навести приклади різних видів рецензій. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1,2,5,6. 
 

Тема 2.7. Трансформація аналітичних жанрів та аналітика новітніх ЗМІ 
Практичні завдання 

1. Назвати жанри та методи, що увійшли в журналістику з інших галузей. 
2. Навести родові ознаки аналітичних жанрів прогноз та версія. 
3. Проаналізувати гіпотезу як жанр та метод журналістики. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5,6,9,10. 

 
 

7. Питання та завдання до заліку 

 

1. Аналітичні жанри журналістики. 

2. Форми та методи, що застосовуються у підготовці аналітичних матеріалів. 
3. Методи аналізу, синтезу, дедукції, індукції та аналогії. 
4. У чому відмінність статті від інших аналітичних жанрів. 

5. Особливості та етапи підготовки статті. 
6. Види статей. 

7. Архітектоніка статті. 
8. Стаття та кореспонденція. 

9. Види кореспонденцій. 

10. Особливості роботи над кореспонденцією, етапи підготовки. 
11.Візуалізація статті та кореспонденції. 

12.  Композиція кореспонденції. 
13.  Критичний, оглядовий методи, кореспондування. 
14.Коментар. 

15.Особливості роботи над коментарем та види коментаря. 
16.Огляд та види огляду. 

17.  Огляд преси. 
18.  Коментар як відлуння події. 
19.  Особливості підготовки різних видів огляду. 
20.Журналістське розслідування як аналітичний жанр. 

21.Законодавчі аспекти журналістського розслідування. 
22.Прихована зйомка в журналістському розслідуванні. 
23.  Межа між приватним життям та суспільним значенням інформації у 

журналістському розслідуванні. 

24.  Етапи журналістського розслідування. 
25.Методи журналістського розслідування. 
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26.Відкриті та закриті джерела інформації. 
27.Генеральне інтерв’ю та фактчекінг у журналістському розслідуванні.  

28.Використання спеціальних технічних засобів збору інформації з огляду на 

законодавчі норми. 
29.Лист як аналітичний жанр. 

30.Особливості роботи з листами. 
31.Рейтинг як аналітичний жанр. 

32.Види рейтингів. 

33.  Особливості висвітлення рейтингів політичних партій та політиків під час 

виборчих кампаній. 

34.  Рецензія: особливості підготовки. 
35.Новітні аналітичні жанри журналістики. 
36.Види новітніх аналітичних жанрів. 

37.Трансформація аналітичних жанрів журналістики. 

38.Використання аналітичних жанрів у новітніх медіа. 
39.  Візуалізація аналітичних жанрів для електронних, друкованих ЗМІ та 

інтернет-видань. 

Практичне завдання 
Підготувати рейтинги, пов’язані зі споживчим ринком. 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, який виявляє 
бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; водночас також 

враховується активність здобувача освіти на практичних заняттях. 
B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 

питання білета з можливими окремими неточностями; водночас також 
враховується його активність на практичних заняттях. 

C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 
питання білета з неточностями, помилками, неповнотою аргументації; 

водночас також враховується його активність на практичних заняттях, 
виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, 
незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; 

водночас враховується його активність на практичних заняттях. 
E (61–65 балів) заслуговує відповідь, якщо 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. 
FХ (21–60 балів) заслуговує відповідь, якщо здобувача 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 практичної роботи. 
F (0–20 балів) заслуговує відповідь, якщо здобувача вищої освіти не засвоїв 

навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої 

компоненти, не виконав практичні завдання. 
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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. Аньєс І. Підручник із журналістики: пишемо для газет. Київ : 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. 544 с. 
2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: навч. посіб. Київ : Академія 

української преси, 2005. 314 с. 
3. Варич М. В. Тенденції розвитку жанру портретного нарису в українських 

масс-медіа. Науковий журнал, том 2. Комунікаційні технології. Київ, 2013. 
4. Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та 

перспективи. Дніпро : Ліра, 2017. 133 с. 
5. Гусак О. О. Роль редактора в інтернет-редакції нових медіа / Науковий 

журнал Комунікаційні технології. Київ, 2013. С. 126–132. 
6. Євдокимова В. В. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі : навч.- 

метод. посіб. Київ : Університет «Україна», 2018. 190 с. 
7. Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб. Київ : 

НАДУ, 2018. 162 с. 
8. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси : Брама-Україна, 

2010. 224 с. 

9. Іванов В. Ф. Визначення й характеристики інформаційного суспільства. 
10. Кросмедіа: контент, технології, перспективи : монографія / авт. кол.: В. В. 

Різун,  В. Е. Шевченко, Л. П. Федорчук ; за заг. ред. В. Е. Шевченко. Київ 

: ВПЦ «Київський університет», 2018. 319 с. 

Медіатрансформації, рік другий: монографія. Київ, 2016. С. 3–43. 

 

Допоміжна література 
11. Безсмертний, Володимир. Українська журналістика та її воєнний сегмент 

учора, сьогодні, завтра. Київ : Ліра-К, 2020. 199 с. Бібліогр.: с. 195-198. 

12. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів. Київ, 1999. 96 с. 
13. Журналістика та реклама: вектори взаємодії [Текст] : тези доп. II Міжнар.  

наук.-практ. конф. (Київ, 19 берез. 2020 р.) / редкол.: А. А. Мазаракі (голова) 
та ін.; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вища шк. екноміки та менеджменту сусп. 

упр. в Братиславі.   Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 231 с. 
14. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво: навч. посіб. 2-ге вид.,  
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