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ВСТУП 

 

 

Дисципліна «Газетно-журнальні видання» вивчає історичні аспекти 

розвитку газети та журналу як суспільного феномену, методику підготовки та 

випуску газетних та журнальних видань, специфіку газетних жанрів. Велика 

увага приділяється засвоєнню сучасного досвіду редагування цих видань з 

урахуванням сучасної технічної бази.  

Методичні вказівки призначені для студентів 4 курсу напряму 061 

«Журналістика», складені відповідно до навчальної програми й орієнтують 

студентів на самостійне систематичне й поглиблене вивчення дисципліни. 

 Мета навчальної  дисципліни – надати знання про виникнення і 

розвиток газети як одного з найстаріших та найважливіших засобів масової 

інформації, ознайомити студентів з нормами редагування газетно-журнальних 

видань, перспективами їх розвитку; навчити підготовлювати і випускати 

номер газети, журналу; збагатити словник термінологічною, фаховою 

лексикою; формувати практичні навички редагування; розвивати 

комунікативні здібності. 

Завдання: сприяти формуванню стійких знань про особливості газетно-

журнальних видань; надати базові знання та навички редагування газетних 

текстів; ознайомити з сучасними тенденціями розвитку газетно-журнальних 

видань. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- соціальний статус газети та її типологічні особливості; 

- особливості жанрів газетно-журнальної публіцистики; 

- основні складові роботи над газетними текстами; 

- структурну та жанрову систему газетного номера; 

- особливості дизайну газети та системи ілюстрацій; 
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- види заголовків та систему рубрик ; 

- особливості формування номера та подання матеріалу; 

- типологію журнальних видань та специфіку їх редагування. 

вміти : 

- підбирати інформацію для публікацій; 

- володіти різними видами редагування; 

- розрізняти жанри газетно-журнальної публіцистики; 

- оформлювати та підбирати ілюстрації для газетно-журнального 

видання; 

- формувати номер газети чи журналу. 

Методичні вказівки складаються з наступних частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни, 

загального змісту дисципліни, питань для модульного контролю та списку 

літератури.  

До видів самостійної роботи належать реферування літературознавчих 

джерел та аналіз творів художньої літератури. 

До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами входять підручники та посібники, газетні та художні видання. 

Приступаючи до вивчення курсу, необхідно ознайомитися зі змістом, 

обсягом і питаннями кожної теми. Вивчення курсу рекомендується вести 

окремими темами. Питання для самоперевірки акцентують увагу на 

найважливіших моментах теми.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№   

ТЕМА 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(пр. з.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(пр.з.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 Історія виникнення газети 4 15   

2 Соціальний  та правовий статус газети 6 15   

3 Економічні основи функціонування 

редакції та випуску газети 

10 15   

4 Структура та жанрова система номера 10 15   

5 Заголовки в номері 10 20   

6 Рубрикація та система рубрик 10 20   

7 Підготовка інформації до друку 10 20   

8  Дизайн номера 10 20   

9 Історія виникнення та розвитку журналу 

як виду видання 

10 20   

10  Типологія журнальних видань 10 20   

11  Структура  та дизайн журналу 10 20   

12 Специфіка редагування журнальних 

видань  

18 20   

 Всього 110 220   
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1. Історія виникнення газети 

1. Причини виникнення газети як засобу розповсюдження інформації. 

2. Передумови появи друкованої газети.  

3. Перші газети Європи та України.  

4. Етапи історії виникнення та розвитку газети.  

5. Історія розвитку української газети.  

6. Сучасні українські газети: типологія та мовний аспект.  

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під пражурналістикою? 

2. Які причини зародження первісних форм передачі інформації? 

3. Які аспекти першого етапу історії виникнення та розвитку газети? 

4. Що було в основі виникнення засобів передачі інформації? 

5. Які напрями розвитку газети в нинішній період? 

Література: [12, с. 120-156; 20, с. 221-223; 21, с. 148-226]. 

 

Тема 2. Соціальний  та правовий статус газети 

1. Місце і роль газети в суспільстві. 

2.  Можливості газети як соціального посередника. 

3.  Газета в системі засобів масової комунікації. 

4.  Правовий статус редакції та її газети.  

5. Правові відносини редакції та журналіста з читацькою аудиторією. 

Питання для самоперевірки 

1. Як регулюються діяльність газетної редакції та випуску газети в Україні? 

2. Як відбувається заснування нової газети? 

3. Хто може бути засновником газети? 

4. Які права і обов’язки засновника газети, журналіста? 

Література: [5, с. 20-156; 20, с. 395-398]. 
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Тема 3. Економічні основи функціонування редакції та випуску газети 

1. Особливості редакційного менеджменту.  

2. Редакційний маркетинг.  

3. Бізнес-планування та оптимізація економічної діяльності. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке медіабізнес? 

2. Що таке менеджмент і які його види використовуюся в газетних 

редакціях? 

3. Що входить в статутний фонд і як він формується? 

4. Які складові тиражної політики газетної редакції? 

Література: [12, с. 20-56; 18, с.1 4-115; 20, с. 364-426]. 

 

Тема 4. Структура та жанрова система номера 

1. Система текстових публікацій номера.  

2. Особливості жанрів газетної публіцистики.  

3. Жанри новостійної інформації. 

4. Діалогічні жанри.  

5. Ситуативно-аналітичні жанри.  

6. Епістолярні жанри.  

7. Художньо-публіцистичні жанри.  

8. Сатиричні жанри.  

9. Жанрові форми публікацій інших типів. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості жанрів газетної публіцистики? 

2. Які ознаки  класифікації публіцистичних жанрів? 

3. Що таке жанр? 

4. Які існують групи текстових публікацій і скільки їх? 

Література: [2, с. 20-56; 3, с. 4-15; 4, с. 10-46; 6, с. 110-132]. 
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Тема 5. Заголовки в номері 

1. Види заголовків в газеті.  

2. Різновиди заголовків у функціональному аспекті.  

3. Художньо-технічне оформлення заголовкового комплексу.  

4. Сучасні вимоги до заголовків друкованих видань.  

5. Робота редактора над заголовковим комплексом.   

6. Редагування заголовку з метою привернення уваги читачів.  

7. Усунення вад дизайну заголовку.  

8. Типові помилки у заголовковому комплексі. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка роль заголовків у газеті? 

2. Чим відмінні звичайний заголовок і підзаголовок, шапка і рубрика? 

3. Що таке заголовковий комплекс і що в нього входить? 

4. Які вимоги до газетного заголовка? 

5. Які типові помилки в заголовках зустрічаються у сучасній пресі? 

Література: [1, с. 20-56; 11, с. 25-27; 13, с. 63-76]. 

 

Тема 6. Рубрикація та система рубрик 

1. Рубрикація як важливий елемент тематичного наповнення газетного 

видання. 

2. Система рубрик в газеті. Суперрубрика. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається рубрикою та суперрубрикою? 

2. Що входить в систему рубрик і як її формують? 

3. Яка відмінність між службовою та тематичною рубрикою? 

4. Що таке монопольна рубрика і чим вона відрізняється від загальної 

рубрики? 

5. Які службові рубрики ви знаєте? 

Література: [14, с. 42-49; 15, с. 14-215]. 
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Тема 7. Підготовка інформації до друку 

1. Робота над фактажем. 

2. Редагування структури тексту. 

3. Редагування стилю викладу матеріалу. 

4. Тематичне-змістове збалансування газети. 

Питання для самоперевірки 

1. Які завдання постають перед журналістом, що формує номер газети? 

2. Як здійснюється редагування тексту? 

3. Чим відрізняються тематична і цільова сторінки? 

4. Що таке змінна і замінна колонка і які їх особливості? 

Література: [16, с. 20-56; 17, с. 24-215; 20, с. 221-300]. 

 

Тема 8. Дизайн номера 

1. Вимоги до дизайну газетного номера.  

2. Система ілюстрування.  

3. Колір як елемент дизайну. 

4.  Шрифтове оформлення. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке дизайн газети? 

2. Які основні характеристики газетного дизайну? 

3. Яку роль відіграє ілюстрування газетного номера? 

4. Що входить в систему ілюстрацій номера газети? 

Література: [20, с. 290-300; 22, с. 20-256]. 

 

Тема 9. Історія виникнення та розвитку журналу як виду видання 

1. Перші журнали.  

2. Журнали Європи та України в різні історичні періоди.  

3. Сучасні журнали. 

Питання для самоперевірки 

1. Які перші журнали вам відомі? 



 11 

 

2. Які журнали Європи вам відомі? 

3. Коли в Україні з’явився перший журнал? 

4. Які сучасні українські журнали ви читаєте?  

Література: [7, с. 122-256; 8, с. 110-346; 19, с. 110-132]. 

 

Тема 10. Типологія журнальних видань 

1. Види журналів. 

2. Трансформація журнальних видань.  

3. Наукові, науково-популярні журнали.  

4. Журнали для жінок, чоловіків, дітей. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують види журналів за читацькою адресою, за віком, за гендерною 

ознакою? 

2. Що покладено в основі класифікації сучасних журналів? 

3. Яка особливість наукових журналів? 

4. Чому відбувається трансформація журналів? 

Література: [7, с. 20-56; 8, с. 10-46; 12, с. 110-132; 20, с. 290-297]. 

 

Тема 11. Структура  та дизайн журналу 

1. Система текстових публікацій та рубрик.  

2. Стильові та жанрові особливості.  

3. Ілюстрування журналу. 

Питання для самоперевірки 

1. Як структурується журнал і формується система рубрик? 

2. Які стильові та жанрові особливості вирізняють журнал? 

3. Що входить в систему ілюстрацій журналу? 

4. Які види ілюстрацій ви знаєте? 

5. Які особливості дизайну журналу? 

Література: [1, с. 20-56; 7, с. 4-15; 8, с. 10-46; 12, с. 110-132; 16, с. 7- 20]. 
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Тема 12. Специфіка редагування журнальних видань  

1. Робота редактора над змістом журнальної публікації.  

2. Специфіка редакторського опрацювання художньо-технічного 

оформлення журнальних видань.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає робота редактора над змістом журнальної публікації? 

2. У чому специфіка роботи редактора над оформленням журналу? 

3. Які елементи входять в службову частину журналу? 

4. Яке призначення обкладинки і які лементи обов’язкові на ній? 

Література: [17, с. 120-167; 18, с. 45-159; 19, с. 10-46]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Історія виникнення та розвитку газети.  

2. Сучасні українські газети: типологія та мовний аспект.  

3. Місце і роль газети в суспільстві. 

4. Особливості жанрів газетної публіцистики.  

5. Жанри новостійної інформації. 

6. Діалогічні жанри.  

7. Ситуативно-аналітичні жанри.  

8. Епістолярні жанри.  

9. Художньо-публіцистичні жанри.  

10. Сатиричні жанри.  

11. Сучасні вимоги до заголовків друкованих видань.  

12. Робота редактора над заголовковим комплексом.   

13. Система рубрик в газеті. 

14. Робота над фактажем. 

15. Редагування структури тексту. 

16. Редагування стилю викладу матеріалу. 

17. Тематичне-змістове збалансування газети. 

18. Дизайн газетного номера.  

19. Ілюстрування газет та журналів.  

20. Колір як елемент дизайну газетно-журнального видання. 

21. Шрифтове оформлення газетно-журнальних видань. 

22. Перші журнали Європи. 

23. Перші українські журнали. 

24. Типологія журнальних видань. 

25. Структура  та дизайн журналу. 

26. Система текстових публікацій та рубрик журналу.  

27. Стильові та жанрові особливості журналу.  

28. Специфіка редагування журнальних видань. 

29. Особливості художньо-технічного оформлення журнальних видань.  
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