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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи журналістики» вільного 

вибору студента складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні стандарти журналістської 

практики вітчизняних ЗМК. 

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з такими дисциплінами, як: 

«Менеджмент у сфері культури», «Концепція професійного спрямування», 

«Організація комунікацій у соціокультурному середовищі», «Організація культурно-

дозвіллєвої діяльності». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Журналістика у системі соціальних інститутів. 

2. Методика і технологія журналістської творчості. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати сучасне уявлення про 

журналістику, її професійні засади, майстерність журналіста, зв’язок журналістики з 

іншими гуманітарними дисциплінами, а також усвідомити специфіку професії 

журналіста серед інших інформаційно-творчих, соціально орієнтуючих професій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи журналістики» є: 

оволодіння поняттями, знаннями у сфері журналістики, теоретичними аспектами 

процесу створення журналістського матеріалу; основними методами і прийомами 

журналістики відповідно до системи жанрів; маркетинговими технологіями 

просування ЗМІ в соціальних мережах; набуття досвіду власної творчої діяльності, 

розвиток винахідливості, теоретичного образного, логічного та системного мислення, 

продуктивної уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, розвиток 

особистих здібностей. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- теоретичні засади журналістського фаху;  

- роль ЗМІ в суспільстві;  

- етику ЗМІ, кодекс професійної поведінки журналіста, його соціальну 

відповідальність;  

- організацію редакційної та видавничої роботи в журналістиці; 

- методи журналістики; 

- жанри журналістики, їх специфіку; 

- специфіку збирання інформації; 

- особливості роботи над журналістським матеріалом. 

уміти:  

- використовуючи теоретико-методологічні знання курсу, визначати і 

класифікувати конкретне явище в поточній журналістиці;  

- виконувати редакційне завдання зі збирання та оформлення конкретної 

інформації;  
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- написати журналістський матеріал різних жанрів як за власною вибраною темою, 

так і за завданням редакції;  

- підготувати матеріал для передачі на телебаченні, радіо в електронних ЗМІ тощо. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Журналістика у системі соціальних інститутів 

Тема 1. Об’єкт і предмет журналістики. Структура та завдання курсу. 

Історія виникнення і формування світової та української журналістики 

Предмет, структура та завдання курсу. Стан журналістикознавства в Україні та 

джерела курсу. Загальні поняття про журналістику. Визначення журналістики. Зміст 

поняття «журналістика» як вид культурної діяльності в суспільстві та окрема професія 

людини зі специфічними функціями в суспільстві. Журналістика як соціальний 

інститут. Журналістика як історія сучасності. Журналістика як бізнес. Об’єкт і 

предмет журналістики. Медіа-критика. Соціологія масових комунікацій.  

Тема 2. Журналістика як масово-інформаційна діяльність 

Поняття «масової інформації» в журналістиці. Типологічні концепції соціальної 

інформації. Перетворення в журналістиці наукових, професійних, художніх та 

індивідуальних повідомлень на масову інформацію. Новина та її атрибути. 

Спонукальність масової інформації. Специфіка інформації в журналістиці 

(актуальність, оперативність, документалізм, повторюваність тем і неповторність 

матеріалів). Рівні і форми існування масової інформації. Зовнішній і внутрішній типи 

інформації.  

Тема 3. Типологія ЗМІ. Журналістика економічна, політична, міжнародна, 

фото-, радіо- і тележурналістика 

Видів ЗМІ: преса, радіо, телебачення, Інтернет у сукупності їх видань і програм. 

Їх специфіка та функції. Інтернет-журналістика. Блогерство. 

Тема 4. Свобода слова і журналістська діяльність 
Загальні уявлення про свободу. Свобода слова як найважливіше завоювання і 

гарант демократичного суспільства. Поняття про свободу преси. Свобода преси і 

партійність. Поняття про цензуру. Засади ліберальної теорії свободи преси та умови її 

здійснення. Свобода творчості. Свобода слова в законодавствах розвинутих країн та 

міжнародних правових документах. Конституція України як гарантія свободи преси й 

журналістської діяльності в нашій країні. 

Тема 5. Професійна етика і психологія журналістського спілкування 

Корпоративна та індивідуальна етика в журналістиці. Кодекс журналіста. 

Поняття про авторське право. Редакційний колектив, колеги за професією тощо. 

 

Змістовий модуль 2. Методика і технологія журналістської творчості 

Тема 6. Методи журналістики 
Загальні уявлення про метод. Загальнофілософські засади методу журналістики. 

Три провідні типи мислення людини: художній, науковий і практичний. Провідні 

ознаки практичного мислення. Журналістика як практичне мислення. Типи та 

специфіка образності в журналістиці. Докази та аргументи в журналістиці. 

Синтетичний, універсальний характер журналістики. 
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Тема 7. Збирання зовнішньої інформації  
Спостереження як метод збирання інформації та його види: відкрите і 

приховане, включене і невключене. Зовнішнє вивчення і бачення зсередини при методі 

спостереження. Вивчення документів і джерел як метод збирання інформації. Листи 

читачів як джерела інформації та робота з ними в редакціях газет. Інтерв’ю як метод 

збирання інформації. Типи інтерв’ю. Підготовка до інтерв’ю. Правила інтерв’ю. 

Тема 8. Загальна жанрологія і журналістика  
Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу, лірики й драми. 

Відношення до них прози, віршів і діалогу. Єдність змісту і форми в родовому поділі. 

Засади жанрового поділу. Поняття про жанровий різновид. Специфіка прози в 

журналістиці, злиття епічних, ліричних і драматичних елементів у журналістському 

творі. Поняття журналістського роду. Інформаційний рід та його жанри: замітка, звіт, 

репортаж, інтерв’ю. Аналітичний рід і його жанри: кореспонденція, стаття, рецензія, 

огляд. Художньо-публіцистичний рід і його жанри: замальовка, нарис, памфлет, 

фейлетон, есей. Індивідуальні жанри. Оновлення жанрової системи журналістики. 

Тема 9. Сучасна масово-iнформацiйна ситуація  
Свiтовi процеси та обличчя журналістики в Україні. Столиця i провiнцiї – 

особливості розвитку ОМI. Цензурна ситуація та її найважливiшi характеристики. 

Типи української журналістики. Стилістика сучасної журналістики: тенденцiї до 

посилення iнформативностi, трансформацiї на користь інформаційних жанрiв, 

аналiтичнiсть інформації, посилення оцiночностi в сучасних ОМI, іронічність як 

своєрідний спосіб непрямої оцінки, «стеб» як стиль сучасної журналiстики, його 

негативний вплив на свідомість, мову i мислення, посилення авторського «Я», заміна 

називних заголовків на дієслівні, якi відіграють роль лідів, широке використання 

розмовного стилю, просторіччя, жаргону, мови вулиці, диференціація ОМI за 

стильовими ознаками 
 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справ України» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу// https://www. zakon.rada.gov.ua.  

2. Закони України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу// 

https://www. zakon.rada.gov.ua/go/293817  

3. Закони України «Про науково-технічну інформацію [Текст] // Інновація. – 1993. – № 

15–18. – С. 23.  

4 Журналістика в умовах гласності. – К., 1991.  

5. Засоби масової інформації: Українське законодавство. – К., 1995.  

6. Здоровега В. П. Вступ до журналістики. – Л., 1994.  

7. Михайлин І. Л. Основи журналістики. – К., 2011. 

8. Москаленко А. З. Основи журналістики. – К., 1994.  

9. Коновалова О. В. Основы журналистики. – М.; Ростов-н/Д., 2005. 

 

Допоміжна 

1. Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики. – М., 2002.  

2. Радиожурналистика. – М., 2000.  

3. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналиста. – М., 1999.  
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4. Тертычный Ф. Ф. Расследовательская журналистика. – М., 2002.  

5. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994.  

6. Воробьев А. М. СМИ как фактор формирования гражданского общества: процесс, 

тенденции, противоречия. – Екатеринбург, 1998.  

7. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. – М., 1996.  

8. Яковлев И. П. Основы теории коммуникаций. – СПб., 2002.  

9. Березин В. М. Сущность и реальность массовой коммуникации. – М., 2002.  

10. Мартин У. Дж. Информационное общество. – М., 1989.  

11. Афанасьев В. Г. Социальная информация. – М., 1987.  

12. Шенк Р. К. Обработка концептуальной информации. – М., 1986.  

13. Гусев Н. Современные жанры журналистики. – М., 1995.  

14. Коновалова О. В. Информационные жанры на телевидении. – Ростов-н/Д., 1997.  

15. Егоров В. В. Телевидение и власть. – М., 1998.  

16. Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики. – М., 1973.  

17. Владимиров В. М. Історія української журналістики. – К., 2007.  

18. Основи теорії літератури. – К., 2001.  

19. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2007.  

20. Радиожурналистика. – М., 2000.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, письмові 

завдання, тестовий контроль, доповіді, реферати. 
 


