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ПРОГРАМА 
 

«Журналістика» 
 

Основний рівень 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Наука та засоби масової комунікації (далі – ЗМК) здійснюють доцільний вплив 

лише в тому випадку, коли школярі та студенти не тільки сприймають 

інформацію, критично ставляться до неї, а ще й грамотно працюють з нею, 

тобто за умов формування медіакомпетентності та інформаційної культури 

особистості. Тому в основу навчання покладено науково-комунікативний 

метод, що забезпечує ефективне засвоєння норм сучасної української 

літературної мови, засобів масової комунікації та практичне їх застосування 

через дослідницьку зорієнтованість навчально-наукової діяльності від 

невеликого за обсягом реферативного огляду наукової проблеми до подальшого 

поглибленого аналізу її у межах виконання науково-дослідницької роботи та 

проведення самостійних наукових досліджень і захисту науково-дослідницьких 

робіт. 
 

Для учнів-членів секції «Журналістика» кроки в науці починаються з етапу 

наукової творчості. Це – художньо-образна основа діяльності мислення: 

інтуїція, уява, асоціативні здібності, методи та прийоми першого наукового 

пізнання. Теоретичні дослідження для старшокласників є найважливішою 

складовою в системі не тільки пошуку нових наукових знань, а ще й при 

визначенні теми свого наукового дослідження. 
 

Метою пропонованої навчальної програми є формування компетентностей 

старшокласників в процесі науково-дослідницької діяльності 

 

у галузі журналістики, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової 

діяльності, виховання національної самосвідомості та громадянської позиції. 
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Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей: 

 

• пізнавальної: розвиток інтелектуально-логічних, комунікативно-творчих та 

інтелектуально-евристичних здібностей; ознайомлення з основами науково-

дослідницької роботи; розширення відповідальної реалізації соціального 

спілкування в суспільній практиці; розвиток вільного комунікативного 

користування засобами рідної мови, її стилями, формами, напрямами в усіх 

видах мовленнєвої діяльності; 
 

• творчої: розвиток самостійного, критичного, творчого мислення; вміння 

виявляти творчу самостійність, ініціативу; вміння логічно виражати свої думки 

в соціальних комунікаціях, як засобу спілкування та обміну інформацією; 

• соціальної: формування навичок самореалізації та спілкування, критичного 

оцінювання власної медіактивності в соціумі; вміння оцінювати власну 

позицію і норми поведінки в суспільстві; виховання національної 

самосвідомості, громадянської позиції та власної людської гідності; 
 

• практичної: досягнення єдності теоретичної підготовки та практичного 
 

оволодіння професійними соціально-комунікаційними навичками; застосування 

технологічних прийомів журналістської практики; засвоєння учнями міні-

кваліфікаційних навичок, індивідуальної диференціації та спеціалізації 

професій журналістського напряму. 
 

Програма є авторською і розрахована на роботу в гуртках і секціях основного 

рівня навчання. Слухачами гуртка є учні 9–11 класів. Кількісний склад 

навчальної групи – 10–12 учнів. На оволодіння навчальним матеріалом 

програми пропонується 324 години (9 годин на тиждень). 
 

Зазначена мета й завдання дають змогу реалізувати зазначені функції 

освітнього процесу. 
 

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти з навчальних предметів «Українська мова», 

«Українська література», «Історія України». 
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Навчальний процес за цією програмою будується таким чином, щоб загальні 

теоретичні засади науковців-початківців у галузі журналістики 

підкріплювалися аналізом сучасної практики наукової та журналістської 

майстерності, активізували спонукальну мотивацію гуртківці до наукової 

творчості. Це забезпечуватиме мотиваційно-оцінний, навчально-пізнавальний, 

діяльнісно-пошуковий і контрольно-рефлексивний аспекти навчання 

вихованців. 
 

На заняттях використовуються теоретичні методи загальнонаукового та 

журналістикознавчого аналізу: поєднання методів аналізу, синтезу та 

узагальнення. Це можливо завдяки осмисленню емпіричних даних 

різноманітних досліджень журналістикознавців і комунікативістів, теоретичних 

положень, виведених науковцями, аналітичних матеріалів журналістів, власних 

спостережень учнів, масовокомунікаційного дискурсу науковців та практиків, 

формування демократичної культури, нових форм політичної, соціально-

культурної та міжкультурної комунікації тощо. 
 

Найбільш поширеними науковими методами дослідження змісту 

медіаповідомлень і медіатекстів є дискурс-аналіз, контент-аналіз та моніторинг. 
 

Використання системного підходу до аналізу об’єкта дослідження дає змогу 

провести компаративний аналіз не лише історії журналістики, але й її жанрів, 

функцій та тенденцій, складників соціально-комунікаційних структур, 

закономірностей редакторсько-журналістської творчості, а й глибше зрозуміти 

успішне функціонування моделей медіаосвітньої підготовки гуртківців. 

Особливий акцент зроблено на найважливіших інструментах журналіста-

науковця: поводження зі стилістичними засобами, мовою, цифрами і 

статистикою. 
 

Запровадження типологічного методу дає змогу показати розгалужену систему 

мас-медіа, елементи якої класифіковані за певними параметрами (за цілями, 

мірою організованості, видами освітніх установ, в яких журналістикознавство 

реалізується за наявністю видової інтеграції, предметно-змістовою 

локалізованістю, формами реалізації, рівнем). 
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Метод моделювання дає змогу вибудувати та показати різні моделі соціальних 

комунікацій у підготовці наукового дослідження журналістами-початківцями. 
 

Використання бібліографічно-описового методу допомагає учням чітко 

складати класифікацію джерелознавчої бази дослідження. 
 

Також використовуються методи за типом пізнавальної діяльності учнів: 

дослідницький, репродуктивний, частково-пошуковий. У роботу введено метод 

контролю і самоконтролю. 
 

Програмою пропонується запровадження інтерактивних методів: продукування 

(складання текстів і редагування), панельні дискусії, журналістські 

розслідування, реконструкція, брейнсторінг тощо. 
 

Серед організаційних форм перевага надається лекції, практичному заняттю, 

семінарам, індивідуальній роботі. 
 

Особлива увага акцентується на майстерності журналістів-практиків, 

редакторів, громадських діячів, їх індивідуальному стилі та критичному аналізі. 
 

Реалізація програми здійснюється завдяки єдності різних аспектів 

інформаційної діяльності, індивідуально-диференційованому вибору змісту та 

темпоритму навчання, широкій громадській спрямованості творчої та 

виробничої практики. 
 

Контроль знань здійснюється у формі тестування, розв’язування проблемно-

пошукових завдань, перевірки творчих робіт. 
 

Програма може використовуватися під час проведення занять у групах 

індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 

навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 

11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки № 1123 від 10.12.2008 р.). 
 

Зміст програми та розподіл годин за темами є орієнтовними. Керівник гуртка 

може вносити зміни й доповнення у зміст програми, враховуючи інтереси і 

підготовку гуртківців. 
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Перелік обладнання у програмі подано як орієнтовний відповідно до можливостей 

навчального закладу. 

 

 

Основний рівень 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
 

№ 
Розділ, тема 

Кількість годин  
 

з/п 
   

 

 усього теоретичні практичні 
 

     
 

1 Вступ 3 1 2 
 

     
 

2 Мас-медіа і журналістика в суспільстві 15 – – 
 

2.1 Середовище та функції журналістики (3) 1 2 
 

2.2 Тенденції в журналістиці та суспільстві (3) 1 2 
 

2.3 Поняття та структура мас-медіа (3) 1 2 
 

2.4 Дослідження масовокомунікаційних (6) 3 3 
 

 процесів    
 

     
 

3 Зовнішній вплив на журналістику 15 – – 
 

3.1 Зовнішні аспекти: медіаполітика, реклама, (6) 2 4 
 

 аудиторії    
 

3.2 Правові аспекти (3) 1 2 
 

3.3 Етика та професійні стандарти (3) 1 2 
 

3.4 Забезпечення якості роботи редакцій через (3) 1 2 
 

 інфраструктуру    
 

     
 

4 Творчі аспекти журналістської 21 – – 
 

 майстерності    
 

4.1 Особливості журналістської творчості (6) 2 4 
 

4.2 Основи мовної майстерності (3) 1 2 
 

4.3 Триєдина сутність журналістського твору (6) 2 4 
 

4.4 Психологія творчості (6) 2 4 
 

     
 

5 Професійні засади майстерності 18 – – 
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5.1 Професіоналізм як фактор майстерності (6) 2 4 

5.2 Світоглядні орієнтири (3) 1 2 

5.3 Освіта та журналістські професії (3) 1 2 

5.4 Ціннісно-нормативна орієнтація (6) 2 4 
     

6 Організаторські аспекти майстерності 18 – – 

6.1 Журналіст – диспетчер творчого процесу (3) 1 2 

6.2 Журналіст – промоутер масової роботи (6) 2 4 

6.3 Журналіст – фінансист і менеджер (3) 1 2 

6.4 Стиль як риса індивідуальності (6) 2 4 
     

7 Жанрова палітра журналістикознавства 39 – – 

7.1 Поняття про жанри як форми відображення (9) 3 6 

 соціальної дійсності    

7.2 Інформаційні жанри: повідомляють, (9) 3 6 

 відтворюють, описують    

7.3 Аналітичні жанри та їх призначення (6) 3 3 

7.4 Художньо-публіцистичні жанри, як (9) 3 6 

 модифікація художньої публіцистики    

7.5 Онлайн – журналістика (6) 3 3 
     

8 Засоби праці журналіста 18 – – 

8.1 Мова публіцистики (6) 2 4 

8.2 Типи текстів (6) 2 4 

8.3 Робота з цифрами та статистикою (3) 1 2 

8.4 Інфографіка (3) 1 2 
     

9 Робочі процеси в журналістиці 12 – – 

9.1 Відбір інформації (3) 1 2 

9.2 Пошук інформації (3) 1 2 

9.3 Продукування текстів (3) 1 2 

9.4 Форми презентація ЗМІ (3) 1 2 
     

10 Організація роботи редакції 18 – – 

10.1 Інфраструктури журналістики в сфері ЗМІ (6) 2 4 
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10.2  Редакційний колектив як суспільно- (3) 1 2 

  психологічна спільність    

10.3  Флексибілізація організаційних структур (3) 1 2 

  ЗМІ    

10.4  Організаційні форми кореспондентських (6) 2 4 

  служб    
      

11  Медіаосвіта в системі соціальних 15 – – 

  комунікацій    

11.1  Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні (3) 1 2 

  категорії    

11.2  Медіаграмотність як здатність аналізувати (3) 1 2 

  медіаінформацію    

11.3  Медіакультура та засоби масової (3) 1 2 

  комунікації    

11.4  Медіатехнології та маніпуляції в медіа (6) 3 3 
      

12  Основи науково-дослідницької діяльності 108 – – 

12.1  Науковознавство. Загальна схема та етапи (9) 6 3 

  наукового дослідження    

12.2  Методологічна база та методи наукових (15) 6 9 

  досліджень в журналістикознавстві    

12.3  Технологія аналізу медіатекстів (9) 3 6 

12.4  Учнівська науково-дослідницька робота (39) 18 21 

12.5  Обробка та інтерпретація результатів (24) 6 18 

  дослідження    

12.6  Презентаційна продукція та публічний (12) 3 9 

  виступ    
      

13  Екскурсії, форуми, вебінари, конкурси, 21 3 18 

  тематичні заходи    
      

14  Підсумок 3 1 2 
      

Разом  324 114 210 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

 

 

1. Вступ (3 год) 
 

Мета і завдання роботи гуртка. 
 

Правила безпеки життєдіяльності і поведінки у навчальному закладі, кабінеті. 

Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Організація 

робочого місця учня. Організація часу, планування дня учня. Організаційні 

питання. 
 

Історія журналістики: явище пражурналістики, передумови виникнення 

журналістики. Постаті в історії журналістики. Журналістика як соціальний 

статус, творчість, покликання людини. 
 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді «Засоби масової 

інформації як репрезентант держави, влади та соціуму». Бесіда «Чому сучасне 

суспільство потребує кращих журналістів?» 

 

Обговорення планів науково-дослідницької діяльності секції правознавства. 

 

 

2. Мас-медіа і журналістика в суспільстві (15 год) 
 

2.1. Середовище та функції журналістики (3 год) 
 

Медіа і журналістика як самостійний суспільний фактор. Журналістика і 

економіка. Журналістика і політика. Журналістика як частина соціокультури. 
 

Практична робота. Моніторинг та обговорення на тему «Медіа і 

журналістика як самостійна суспільна підсистема, яка знаходиться на перетині 

економічної, політико-адміністративної та соціокультурної систем». Підготовка 

мультимедійної презентації «Журналістика і середовище». 

 

 

2.2. Тенденції в журналістиці та суспільстві (3 год) 
 

Технологія: прискорення і створення мереж. Суспільство: диференціація і 

спеціалізація. Розгалуження медіапродукту. Комерціалізація, конкуренція і 
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концентрація. Вплив на медіа з боку PR. Зміна поведінки та еволюція цінностей 

публіки. Професіоналізація журналістики. 
 

Практична робота. Робота з літературою та написання реферату 

«Особливості сучасних тенденцій, принципів функціонування журналістики та 

медіа виробництва». Розмова з митцем на тему «Комерціалізація чи 

концентрація сучасних ЗМІ». Підготовка та виголошення доповіді 

«Інфотейнмент – змішаний жанр журналістики, як результат сучасних 

тенденцій». 

 

 

2.3. Поняття та структура мас-медіа (3 год) 
 

Поняття та значення мас-медіа. Мас-медіа і журналістика в суспільстві. 
 

Мас-медіа: теоретичні, історичні та практичні аспекти. 
 

Загальні умови функцій мас-медіа: соціальна значимість інформації, масовість 

аудиторії, різні способи комунікації, наявність технічних засобів тощо. 
 

Професійні стандарти в медіа та маніпулювання при їх порушенні. Медіа як 

бізнес. Просвітницька функція мас-медіа. 
 

Практична робота. Зустріч із фахівцем на тему «Реальність та перспективи 

сучасних мас-медіа». Евристична бесіда «Діяльність мас-медіа як фактора, який 

формує суспільну думку». Підготовка та презентація реферату «Філософсько-

етичний дискурс поняття медіа». Практикум «Компаративний аналіз 

позитивних та деструктивних можливостей мас-медіа». Створення проекту-

презентації «Мова та знакові системи мас-медіа». 

 

 

2.4. Дослідження масовокомунікаційних процесів (6 год) 
 

Масова комунікація: її соціальна обумовленість та складний процес збору, 

опрацювання та розповсюдження інформації. 
 

Взаємодія різних мас-медіа. Вплив мас-медіа на аудиторію. Комутатор і 

аудиторія. Вплив методів дослідження на результати. Емпіричний аналіз 

об’єктів дослідження відповідно критеріїв і норм наукового прогресу. 
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Практична робота. Дискусія «Скільки аспектів дослідження мас-медіа». 

Пошукова робота в бібліотеці та ресурсах Інтернету «Завдання та риси мас-

медіа: виробництво інформації, масовість розповсюдження, оперативність 

інформації». Евристична бесіда «Взаємодія різних мас-медіа та їх перехресний 

вплив на аудиторію». Аналіз організаційних моделей мас-медіа, що 

передбачають систематичні перетинання компетенції («Грунер+Яр», Springer 

тощо). Підготовка органіграми підпорядкування редакційних структур засобів 

масової комунікації (ЗМК). 

 

 

3. Зовнішній вплив на журналістику (15 год) 
 

3.1. Зовнішні аспекти: медіаполітика, реклама, аудиторії (6 год) 
 

Політичний вплив /медіаполітика. Реклама. Public relations (PR). Симбіози 

замість детермінації. Аудиторії. 
 

Практична робота. Ділова гра «Громадянська позиція, правдивість, 

об’єктивність, принциповість». Розмова з митцем на тему «Чи визнає піар 

журналістику?» Дискусія «Приватні телеканали та безкоштовні видання та їх 

залежність від рекламного бізнесу». Підготовка і виголошення доповіді «Як 

аудиторії делікатним чином впливають на редакції?» Круглий стіл «Авторське 

право та його подвійне значення для журналістів». 

 

 

3.2. Правові аспекти (3 год) 
 

Свобода преси та свобода слова – найвищі правові цінності. Нормативно-

правові основи фахової діяльності. Спростування, відмова від власних 

тверджень, негаторний позов, відшкодування збитків. Кримінально-правове 

регулювання. 
 

Практична робота. Укладання довідника з правових основ журналістської 

діяльності. Зустріч із фахівцем на тему «Правове регулювання засобів масової 

комунікації в Україні». Укладання порівняльної таблиці «Цивільно-правові та 

кримінально-правові визначення». 
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3.3. Етика та професійні стандарти (3 год) 
 

Систематика етичних проблем. «Кодекс професійної етики українських 

журналістів»: механізм саморегуляції в журналістських спільнотах. Регулятори 

професійної етики: совість і обов’язок, виробничі принципи, конкретні етичні 

норми. Журналістські стандарти: гуманізм, толерантність, порядність, чесність 

як моральні цінності журналіста. Робота з аудиторіями. Толерантність в 

стосунках з колегами, керівництвом та працедавцями. 
 

Практична робота. Робота з довідковою та енциклопедичною літературою 

«Регулятори професійної етики. Написання реферату «Ідентифікація груп 

впливу (так званих стейкголдерів) – можливість систематично представляти 

етичні виклики журналістики». Створення проекту-презентації «Групи впливу 

(стейкголдери)». Підготовка і виголошення доповіді «Індивідуальна та 

організаційна етика». 

 

 

3.4. Забезпечення якості через інфраструктуру (3 год) 
 

Суспільний вимір публіцистичного забезпечення якості. Забезпечення якості 

через медіадослідження. Менеджмент якості орієнтований на ринок. 

Менеджмент якості між підрозділами. Утворення вільної (нежорстокої) мережі 

для якості. Підготовка та підвищення кваліфікації. Інституціоналізований 

самоконтроль. Журналістські премії. 
 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Індивідуальний та 

інституційний вимір забезпечення якості». Зустріч з фахівцем на тему 

«Розділення редакції та рекламного бізнесу – принцип професійної 

журналістики». Створення таблиці переліку критеріїв визначення 

журналістської якості «Магічний багатокутник». Журналістська вітальня із 

працівниками мас-медіа – лауреатами журналістських нагород. Бесіда 

«Зміцнення громадських журналістських інституцій – це гарант забезпечення 

свободи преси». 

 
 
 
 
 
 

 

209 



4. Творчі аспекти журналістської майстерності (21 год) 
 

4.1. Особливості журналістської творчості (6 год) 
 

Типовий алгоритм авторської творчості: пошук теми, збір матеріалу, вибір 

жанру, створення тексту. Складові журналістської творчості. Типологія творчої 

діяльності в журналістиці: редакторська, організаторська, авторська. 

Особливість літературного таланту. Майстерність журналіста як глибоке знання 

предмета. 
 

Практична робота. Визначення характерних рис майстерності одного з 

видатних українських публіцистів. Дискусія «Творчість видатних українських 

публіцистів (за власним вибором) за індивідуальними рисами їх стилю». 

Рецензування творів сучасних українських журналістів (газета «Голос 

України», молодіжний журнал «Стена»). Написання твору на тему 

«Неповторність стилю видатних публіцистів». Розмова з митцем на тему 

«Новизна – головна ознака творчості». Укладання таблиці порівнянь 

«Актуальність і оперативність – взаємозв’язок та різниця понять». 

Дослідницька робота в архіві. 

 

 

4.2. Основи мовної майстерності (3 год) 
 

Мова засобів масової інформації як структурно-функціональний стиль 

літературної мови. Відповідний функціональний стиль мови ЗМІ. Синтаксичні 

особливості публіцистики. Мовні образні засоби в журналістиці. Газетний 

штамп, його соціальна небезпечність. Індивідуальний стиль журналіста як 

сукупність ідейно-літературних особливостей та манери письма автора. 

Досконале знання мови – найголовніший показник фахової майстерності. 
 

Практична робота. Підготовка та виголошення доповіді «Мова ЗМІ як 

структурно-функціональний стиль літературної мови». Семінар «Зрозумілість, 

мовні бар’єри та маніпуляції мови в журналістиці». Дискусія «Збіднення мови в 

сучасній журналістиці». Робота зі словниками, довідниковою літературою 

«Семантика й етимологія слова в журналістиці» 
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4.3. Триєдина сутність журналістського твору (6 год) 
 

Діалектика і творчість: відображення діалектики у творчості і вплив її на 

творчість. Триелементна основа твору та місце факту в ній. 
 

Триєдність аспектів у редагуванні: тематично-проблемний, фактологічний, 

мовно-літературний. Факт – основа журналістського твору. «Журналістика 

факту» і «журналістика думки». 
 

Практична робота. Апробація алгоритму авторської творчості: пошук теми, 

збір матеріалу, вибір жанру, створення тексту (у варіантах). Дискусія «Пошук 

своєї інформації проти плагіату». Дослідження змісту і форми публіцистичного 

твору. Аналіз використання газетного штампу. Написання есе «Риси 

неповторності стилю видатних публіцистів». 

 

 

4.4. Психологія творчості (6 год) 
 

Сутність психіки та психології. Психічні засади творчості журналіста. Психіка і 

творчі здібності. Талант та його природа. Натхнення, інтуїція, фантазія, як 

феномени творчості. Журналістське світобачення. 
 

Практична робота: Зустріч з фахівцем на тему «У чому виявляється творча 

індивідуальність майстра?». Підготовка та виголошення доповідей «Інтуїція, її 

значення в творчості та вплив на рівень професійної майстерності». Огляд 

газетних матеріалів, аналіз майстерності журналістів. Моніторинг та 

підтвердження фактами «Об’єктивізм і об’єктивність – у чому відмінність 

понять?» 

 

 

5. Професійні засади майстерності (18 год) 
 

5.1. Професіоналізм як фактор майстерності (6 год) 
 

Поняття журналістської та редакторської майстерності. Головні аспекти 

майстерності. Майстерність в журналістиці та художній літературі. 

Професійний контент. Формула професійної майстерності. 
 

Практична робота. Бесіда «Журналістська майстерність сучасних 
 

працівників маса-медіа». Тренінг «Визначаємо характерні риси 
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професіоналізму журналіста». Ділова гра «Виводимо власну формулу 
 

професійної майстерності». Підготовка мультимедійної презентації 

«Регулятори професійної етики». Аналіз десяти заповідей журналістської 

етики. Круглий стіл «Критерії професіоналізму журналіста». Моніторинг 

«Визначення видів інтерпретації фактів, їх характеру та літературної 

майстерності автора». 

 

 

5.2. Світоглядні орієнтири (3 год) 
 

Персональний контент. Світоглядні орієнтири – компас у вирії суспільного 

життя. Формування світоглядної позиції. Діалектика єдності і протилежності 

категорій національного та інтернаціонального. Пріоритет для журналіста – 

вищість загальносуспільних та національних інтересів. Формула реалізації 

редакторської позиції. 
 

Практична робота. Зустріч з професіоналом на тему «Сучасні українські ЗМІ: 

національні та антинаціональні тенденції сьогодення». Дискусія «У чому 

полягають етична позиція та моральна відповідальність журналіста». Ділова гра 

– імпровізований суд на захист честі й гідності редакції (журналіста). 

Моделювання можливих дій під час отримання «темника» на каналах «1+1», «5 

канал» та ТРК «Київ». 

 

 

5.3. Освіта та журналістські професії (3 год) 
 

Профільний контент. Журналістські професії: «плюси і мінуси», парадокси 

професії. Унікальність і значимість, ризики і особливості професії. 

Спеціалізація: «плюси і мінуси». «Вільний» журналіст. Підготовка працівників 

мас-медіа в Україні. 
 

Практична робота. Написання реферату на тему «Журналістика – актуальна 

професія». Екскурсія до профільних вищих навчальних закладів. Евристична 

бесіда «Якими здібностями повинен володіти працівник сучасних мас-медіа». 

Підготовка медіапрезентації «Найактуальніші профільні мас-медіа». 
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5.4. Ціннісно-нормативна орієнтація (6 год) 
 

Цензура, редакційна політика, самоцензура – актуальність, спільність і 

відмінність понять. Цензура: термінологія та різновиди. Грані редакційної 

політики. Самоцензура: сутність і вияви. Типові порушення журналістської 

етики. «Кодекс професійної етики українських журналістів» як механізмом 

саморегуляції в журналістських спільнотах. 
 

Практична робота. Аналіз етичного кодексу, правила поведінки та обов’язків 

журналіста в «Кодексі честі українського журналіста», «Моральному кодексі 

товариства професійних журналістів США» та «Етичному кодексі українського 

журналіста». Обґрунтування «Від чого залежить моральна позиція 

журналістів». Укладання порівняльної таблиці порушення етичних норм 

журналістики. Зустріч з професіоналом на тему «Як використовують 

журналістів у «чорнопіарівських» технологіях». 
 

Дискусія «Чи є цензура в нинішній Україні?» 
 
 

 

6. Організаторські аспекти майстерності (18 год) 
 

6.1. Журналіст – диспетчер творчого процесу (3 год) 
 

Організаторські здібності: уміння мислити стратегічно, досконало знати 

технологічний процес та вміло управляти ним. Продумана регламентація 

роботи. Планування у роботі. Елементи наукової організації праці. 
 

Практична робота. Ділова гра «Моделюємо структуру редакції тижневика за 

компартійної системи». Виконання практичного завдання «Складаємо і 

презентуємо редакційне планування власного видання (газети, журналу)». 

 

 

6.2. Журналіст – промоутер масової роботи (6 год) 
 

Вплив мас-медіа на суспільну свідомість. Опосередкована організаторська 

функція засобів масової інформації. Безпосередня організаторська функція ЗМІ. 

Організаторський талант працівників ЗМІ. PR для 
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публіцистичної якості. Професіоналізм журналіста – імідж редакції у 

громадськості. 
 

Практична робота. Створення матриці «Вільна (нежорстка) мережа 

редакційного та інфраструктурного забезпечення якості». Ділова гра 

«Моделювання найпоширеніших форм масової роботи: прямий ефір, «гаряча» 

телефонна лінія, день відкритих дверей, творчі звіти в колективах». 

 

 

6.3. Журналіст-фінансист і менеджер (3 год) 
 

Типологія преси в незалежній державі. Державна підтримка як форма підкупу 

преси і журналістів. Трансформація функцій головного редактора в умовах 

ринку. Тайм-менеджмент у журналістиці. Що продають сьогодні мас-медіа? 

 

Практична робота. Підготовка і написання реферату «Особливості 

функціонування преси в умовах переходу від централізовано-планової до 

ринкової економіки. Ділова гра «Редакційна акція: задум, проведення, 

результат». 

 

 

6.4. Стиль як риса індивідуальності (6 год) 
 

Поняття стилю. Загальні стильові особливості у писемній творчості. 
 

Ознака доброго стилю. Вияви творчої індивідуальності. 
 

Практична робота. Майстер-клас «Визначення ознаки доброго стилю 

журналістів». Підготовка виступу «Необхідність наукової організації праці в 

інформаційну еру». Підготовка проекту-презентації «Стильові особливості 

письма Олександра Довженка». Підготовка і написання реферату про стильові 

особливості публіцистики Анатолія Погрібного, Юлії Мостової та Тетяни 

Коробової. Порівняльний аналіз стилю авторів газет «Дзеркало тижня», 

«Урядовий кур’єр», «Хрещатик». 
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7. Жанрова палітра сучасного медіадискурсу (39 год) 
 

7.1. Поняття про жанри як форми відображення соціальної дійсності (9 год) 
 

Загальна характеристика жанрів. Типологія жанрів, їх змістовно-формальні 

ознаки. Поняття та характеристики системи жанрів. Головні жанрові групи 

(інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні). Дієвість та ефективність 

різних жанрів публіцистики. Особливості структури творів окремих жанрів. 

Аналіз-синтез-бекграунд = news analysis. 
 

Практична робота. Аналіз друкованих робіт на предмет визначення жанру, 

виду мас-медіа та цільової аудиторії. Визначення жанрових особливостей в 

матеріалах преси. Підготовка власного матеріалу за оперативною інформацією 

інтернет-мереж. Участь в прес-конференції. Відвідування прес-конференцій: 

опис процедури, відзначення недоліків в проведенні й оцінка роботи 

журналістів. Підготовка колонки корисних порад для читачів за визначеною 

тематикою. Написання короткого огляду за значними подіями тижня. 

Практикум на теми: «Словесний портрет», «Характер за фотокарткою», 

«Портрет у діалозі», «Аукціон штампів», «Моє місто: «про» та «контра». 

 

 

7.2. Інформаційні жанри: повідомляють, відтворюють, описують (9 год) 
 

Інформаційні жанри та їх призначення. Характеристика інформаційних жанрів 

(замітка, репортаж, звіт, інтерв’ю). Призначення і жанрові особливості, вимоги 

та методика підготовки. 
 

Практична робота. Визначення складових інформаційного матеріалу. Ділова 

гра «Написання замітки на основі даних соціологічних досліджень, проведених 

для виявлення громадської думки з важливих питань». Підготовка розширеної 

інформації, орієнтованої на визначений тип видання. Визначення модифікації 

інформаційного матеріалу. Підготовка реферату «Інтерв’ю- 
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монолог, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-полілог: спільне та різниця». Ділова гра 

«Репортаж з місця події». 

 

 

7.3. Аналітичні жанри та їх призначення (6 год) 
 

Характеристика аналітичних жанрів (кореспонденція, стаття, коментар, огляд, 

лист). Вимоги та методика підготовки. Кореспонденція – основа газетної 

сторінки. Літературне оформлення. Стаття як один із важливих жанрів 

публіцистики. 
 

Практична робота. Аналіз жанрових структур статей. Визначення 

модифікації інформаційного-аналітичного матеріалу та оцінка професіоналізму 

журналіста. 

 

 

7.4. Художньо-публіцистичні жанри, як модифікація художньої 

публіцистики (9 год) 
 

Характеристика художньо-публіцистичних жанрів (нарис і його різновиди, 

замальовка, етюд, есе). Призначення і жанрові особливості. Вимоги та методика 

підготовки. Історичний екскурс та природа нарису. Мовностилістичні 

особливості нарису. «Малі» жанри публіцистичної творчості (зарисовка, ескіз, 

штрих). 
 

Практична робота. Виконання комплексного завдання: коментар і 

моделювання ситуації «Прорив української свободи слова: сьогодення та 

майбутнє». Підготовка досьє з підбіркою найхарактерніших видів статей. 

Підготовка і написання відкритого листа. Написання кореспонденції (статті), 

використовуючи джерела інформації та систему аргументації. Написання 

подорожнього або проблемного нарису. Ділова гра «Три слова – одна 

замальовка». 

 

 

7.5. Онлайн-журналістика (6 год) 
 

Інтернет-видання. Інтернет і держава. Інтернет і журналістика. Типи ресурсів і 

пошук в Інтернеті: електронна пошта, телеконференції, форуми, 
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блоги, онлайнові засоби комунікації, система файлових архівів FTR. 

Гіпертекстова інформація. Робота з журналістськими текстами в інтернет-

газетах. Веб-трансляції. Стріми. Візуальний креатив. 
 

Практична робота. Створення порадника «Деякі корисні «лінки» в інтернеті 

для журналіста-початківця». Підготовка кореспонденції за оперативною 

інформацією інтернет-мереж. Участь в онлайн-конференціях. 

 

 

8. Засоби праці журналіста (18 год) 

8.1. Мова журналістики (6 год) 
 

Зрозумілість і мовні бар’єри: простота, структура/систематизація, виразність, 

стимулювання уваги. Мовні маніпуляції. Збіднення мови. Пропозиції для 

роботи з мовою. 
 

Практична робота. Підготовка мультимедійної презентації «Як говорять 

ведучі телевізійних новин». Розмова з митцем на тему «Збіднення мови». 

Підготовка виголошення доповідей на учнівській наукового-практичній 

конференції. Майстер-клас за участі відомого журналіста. 

 

 

8.2. Типи текстів (6 год) 
 

Універсальні правила ефективних текстів (прості речення, прості слова, 

переконливість, природність стилю). Лексика і лексикографія української мови 

в системі мовних знань. Новина (замітка, повідомлення). Репортаж і нарис. 

Жанри, які містять оцінку. Інтерв’ю. Змішані жанри. 
 

Практична робота. Робота зі словниками. Написання реферату «Словотвір як 

учення про структуру і творення слів». Підготовка і виголошення доповіді 

«Семантика тексту як журналістського твору». Написання есе «Мова газети в 

житті сучасного читача». 

 

 

8.3. Робота з цифрами і статистикою (3 год) 
 

Цифри, відсотки та середні показники в журналістських матеріалах. 
 

Проблема повноти інформації. Вплив методів дослідження на результати. 
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Робота з цифрами – ризики та ймовірності. Відображення статистики в 

графіках. 
 

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді «Робота з цифрами і 

статистикою в газетах і журналах». Дискусія «У чому полягає небезпека 

маніпуляції цифрами, відсотками та середніми показниками в журналістських 

матеріалах?» 

 

 

8.4. Інфографіка (3 год) 
 

Когнітивний дисонанс або редакційні ножиці «тест-зображення». Фото: 

конструктор та інтерпретант тексту. Прийоми маніпуляції світлинами: ретуш, 

постановочні світлини, ефект блакитного неба. 
 

Практична робота. Евристична бесіда «Когнітивний дисонанс або 
 

редакційні ножиці «тест-зображення». Практикум «Порівняльна 

характеристика різних прийомів маніпуляції світлинами». 

 

 

9. Робочі процеси в журналістиці (12 год) 

9.1. Відбір інформації (3 год) 
 

Методи збору інформації. Цінність та дослідження гейткіперства. Час: 

актуальність, тривалість, безперервність. Близкість, дотичність, релевантність. 

Статус: центральність, влада і вплив, знаменитості. Динаміка: несподіваність, 

структура та інтенсивність. Валентність: «Good news» i «bad news». 

Ідентифікація: етноцентризм, емоційна значущість, людський контакт. 

Можливість візуалізації. 
 

Практична робота. Робота з архівом «Дослідження, перевірка та 

документування дійсних фактів». Огляд преси на певну тематику з метою 

повного завершення дослідження на задану тему. Моніторинг банку даних 

інформагентств і пошуковиків (Google, bing.com, аmazon.ву, аmazon.сom). 
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9.2. Пошук інформації. (3 год) 
 

Офлайнові джерела інформації. Онлайнові джерела інформації. Поточний 

пошук та економіка пошуку. Журналістика розслідувань. Поради та правила 

гри практичного пошуку. Правила поводження зі співрозмовником. 
 

Доповнення і перевірка. Реконструкція. 
 

Практична робота. Презентація «Три типи інформаторів: очевидець, 

інформатор з «другої руки» та інтерпретатор». Практикум на задану тематику 

за допомогою пошукових систем Google. 

 

 

9.3. Продукування текстів (3 год) 
 

Підготування та редагування тексту. Функції та формули вступної частини 

матеріалу. Роль кута подачі матеріалу. Мистецтво заголовків. Аудіокнижки та 

подкасти як аудіоальтернативи радіопрограм. Телебачення та відео. 
 

Практична робота. Практикум: опрацювання рукописів на терміналі за 

змістом, мовою, формою. Укладання порівняльної таблиці «Вдалі та невдалі 

заголовки». Аналіз вдалого та невдалого видавничого продукту на прикладі 

зразків газет і журналів. 

 

 

9.4. Форми презентації ЗМІ (3 год) 
 

Врахування медіаспецифічних особливостей виду ЗМК. Роль естетики та 

оптичного оживлення в друкованих ЗМІ. Специфіка форм презентації. Інфо-

радіо, ньюз-ток, бізнес-радіо. Телебачення. Ведучий як ідентифікаційна фігура. 

Інтернет та веб 2.0. як новий канал дистрибуції. 
 

Практична робота. Майстер-клас від професіоналів «Правила подачі та 

презентації матеріалу». Презентація інтерактивних форм роботи редакцій: 

читацька акція, філантропічна/благодійна діяльність, розваги. 
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10. Організація роботи редакції (18 год) 
 

10.1. Інфраструктури журналістики в сфері ЗМІ (6 год) 
 

Типологія інформаційної та організаційно-управлінської інфраструктури 
 

й взаємодія журналістів з їх представниками. Типологія технічної 

інфраструктури. Особливості виробництва друкованих ЗМІ. Структура 

виробництва у ЗМІ (робота репортерів і редакцій, тиражування продукції, 
 

розповсюдження інформації, моніторинг ефективності інформканалів). 
 

Друкована преса (типологія газет і журналів; їх характерні ознаки). 
 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Типологія творчої 

діяльності в журналістиці; редакторська (ідейна спрямованість тематики і 

проблематики, правка матеріалів); організаторська (ділові зв’язки, масова 

робота); авторська (інформаційний продукт). Ознайомлення з алгоритмом 

авторської творчості: пошуком теми; збором матеріалу; вибором жанру, 

створенням тексту; редагуванням композиції і стилістики. Укладання 

порівняльної таблиці поліграфічного виконання друкованих ЗМІ за зразками. 

Комплексне індивідуальне завдання «Власне видання» (розробка детального 

макета та плану реалізації свого власного художнього видання). Комплексне 

практичне завдання «Найпопулярніші помилки, допущені під час випуску 

видавничого продукту» (виконується на основі наданих викладачем зразків). 

 

 

10.2. Редакційний колектив як суспільно-психологічна спільність (3 год) 

 

Типи та специфіка сучасних друкованих ЗМІ. Особливості редакційної роботи. 

Лінійна організація та штабні функції. Планування роботи редакції Розробка та 

реалізація редакторських концепцій. Редакційний бюджет. 
 

Практична робота. Ознайомлення з державними органами, які регулюють 

діяльність ЗМІ, навчальними та науковими центрами. Напрацювання навиків 

взаємодії журналістів з представниками влади, бізнесу, громадськості. 

Ознайомлення з типологією інформаційної інфраструктури: роботою агентств 

новин, прес-центрів, аудіо- і відеоінформацією, тощо). 
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Ознайомлення із типологією технічної інфраструктури: поліграфічними 

підприємствами, центрами ТБ і радіо, підприємствами зв’язку тощо). Захист 

індивідуальних проектів за темами на вибір. 

 

 

10.3. Флексибілізація організаційних структур ЗМІ (3 год) 
 

Флексибілізація як вимога сьогодення. Чотири моделі формальної організації 

редакції: лінійна організація, лінійно-штабна модель, багатолінійна модель і 

матрична організація. Перспектива: нове самоусвідомлення. 
 

Практична робота. Створення нових моделей організації сучасних редакцій 

(за вибором). Підготовка і написання реферату «Модель сучасної редакції у 

вигляді айсберга» (за ознаками: формальні та неформальні аспекти). Підготовка 

порівняльної таблиці концепції регламентованої преси, вільної преси та преси 

соціальної відповідальності. 

 

 

10.4. Організаційні форми кореспондентських служб (6 год) 
 

Ознайомлення з роботою: прес-бюро, прес-клубу, прес-релізу, прес- 
 

конференції, прес-ревю. 
 

Практична робота. Ділова гра «Організація прес-бюро, прес-клубу». 

Практикум: конкурс на кращий прес-реліз, прес-анонс, пост-реліз. Прес-

конференція (прес-ревю) на актуальну тему. Екскурсії до редакцій 

кореспондентських служб. 

 

 

11. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій (15 год) 

11.1. Медіаосвіта та медіаграмотність як освітні категорії (3 год) 
 

Суспільне значення медіаосвіти. Феномен медійної освіти у світовій науковій 

парадигмі. Історія розвитку медіаосвіти. Методолого-методичний 

інструментарій медіаосвіти в сучасній українській та зарубіжних наукових 

школах. Моделі медіаосвіти як виду соціальних комунікацій для 

непрофесіоналів. 
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Визначення та сутність поняття «медіаграмотність». Медіаграмотність та 

освітні стандарти. 
 

Практична робота. Укладання порівняльної таблиці «Види комунікації: 

«комунікація», «медіакомунікація», «масова медіакомунікація». Їх сутність, 

різновиди. Комплексне індивідуальне завдання «Моделі медіаосвіти як виду 

соціальних комунікацій для непрофесіоналів». 

 

 

11.2. Медіаграмотність як здатність аналізувати медіаінформацію (3 год) 
 

Аналіз медіатекстів різних видів медіа. Критичне сприйняття. 
 

Ідеологічний аналіз. Аналіз репрезентацій. Декодування медіатекстів. 
 

Жанровий аналіз. Аналіз стереотипів. Сюжетний (наративний) аналіз. 
 

Іконографічний аналіз. Семіотичний аналіз. Контекстуальний аналіз. 
 

Комерціалізація: аналіз в контексті ринку. 
 

Практична робота. Еврестична бесіда «Поєднання декодування, розуміння та 

аналізу». Практикум «Колективне прочитання медіамеседжів». Підготовка і 

виголошення доповіді «Декодування. Побудова навичок. Застереження». 

Круглий стіл «Революція на Граніті як вид мобілізаційного наративу». 

Укладання таблиці з прикладами застосування кодів в медіаповідомленнях. 

 

 

11.3. Медіакультура та засоби масової комунікації (3 год) 
 

Медіакультура, її візуальний аспект. Медіазасоби, їх функції. Культурологічний 

аспект візуальної медіакультури. Соціально-психологічний аспект 

медіакультури. Природа медіатворчості, її зміст, функції. 
 

Практична робота. Підготовка і написання реферату «Що таке «медіа 

творчість? Зміст і функції». Презентація «Новизна та сенсаційність, як 

генерування зацікавлення аудиторії». Укладання таблиці «Тип потоку 

інформації – володарі думок». Співставлення й обговорення рецензій (статей, 

книг) професійних медіа критиків. 
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11.4. Медіатехнології та маніпуляції в медіа (6 год) 
 

Поняття медіатехнології. Поняття маніпулятивності. Телевізійні ток-шоу як 

форма маніпуляції. Наративи та їх типи. Спіраль мовчання. Фреймінг – 

прихований, глибинний погляд. Реклама як інструмент маніпулювання. 

Інтернет-безпека на основі дослідницького підходу. 
 

Практична робота. Розмова з фахівцем на тему «Відмінність між історією та 

наративом». Підготовка і написання реферату «Телевізійні ток-шоу як форма 

маніпуляції соціологією, темами, порядком, гостями, часом». Підготовка і 

виголошення доповіді «Які об’єктивні фактори створюють можливості для 

маніпулювання?». Дослідження «Яким чином можна визначити жанрову 

належність медіа тексту?». Аналіз теорії «піраміди потреб» А. Маслоу. 

Створення рекламного ролика на задану тему. Брейнсторминг «Якби я знімав 

цей рекламний ролик… » 

 

 

12. Основи науково-дослідницької діяльності (108 год.) 
 

12.1. Науковознавство. Загальна схема та етапи наукового дослідження (9 

год) 
 

Наукові методи дослідження масовокомунікаційного напряму. Основні 

принципи дослідження. 
 

Практична робота. Підготовка та виголошення доповіді «Перспективні 

напрями наукових досліджень в журналістиці». Круглий стіл «Особливості 

організації та проведення наукового дослідження». 

 

 

12.2. Методологічна база та методи наукових досліджень в 

журналістикознавства (15 год) 
 

Методологічна база дослідження. Перспективні напрями наукових досліджень 

у журналістикознавстві. Мета і завдання, методика поетапного проведення 

науково-дослідницької роботи з журналістикознавства. Основні принципи 

дослідження. 
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Описові методи: історичний, бібліографічний. Класифікація видань як перший 

етап моделювання. 
 

Спостереження та опитування. Класифікація спостережень. Етична позиція та 

моральна відповідальність спостерігачів-журналістів. Наукове спостереження. 

Інтерв’ю та дослідження. 
 

Класифікація інтерв’ю: за змістом, за технікою проведення, за ступенем 

інтенсивності. Фокус-групові інтерв’ю. Анкетне та експертне опитування. 
 

Класифікація анкетних опитувань. Принципи добору респондентів. Практична 

робота. Підготовка, написання та презентація реферату на 

 

тему «Українські науковці-дослідники масовокомунікаційних процесів». 

Семінар «Процедура наукового спостереження». Доповідь «Класифікація 

спостережень за різними ознаками». Огляд нормативно-правової бази України з 

питань дотримання авторського права. Підготовка конспекту основних понять 

«Права на інтелектуальну власність». Підготовка і виголошення доповіді 

«Формалізоване і неформалізоване інтерв’ю». Круглий стіл «Спільне та 

відмінне між етикою, правом та мораллю». Моніторинг клінічних інтерв’ю. 

Створення таблиці порівнянь структурованих, польових та невключених 

спостережень. Підготовка і презентація доповіді «Метод Дельфі». 

 

 

12.3. Технологія аналізу медіатекстів (9 год) 
 

Проблеми розуміння і аналізу мовлення в комунікації. Методологія і методика. 

Традиційні і формальні методи аналізу текстів. Аналіз і класифікація 

документів. Мовленнєвий вплив. Контент-моніторинг. 
 

Практична робота. Робота з бібліотечними, системними й алфавітними 

каталогами, інтернет-ресурсами. Вивчення наукової літератури, опрацювання 

літературних джерел дослідження медіатекстів, робота зі словниками (у тому 

числі з електронними). Укладання таблиці порівнянь медіатекстів за змістом 

висловлювань та мовних форм. Еврестична бесіда «Місце і значення контент-

аналізу, інтент-аналізу, критичної лінгвістики». 
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12.4. Учнівська науково-дослідницька робота (39 год) 
 

Організація наукового дослідження: схема та основні етапи учнівського 

наукового дослідження. Види учнівських науково-дослідницьких робіт. 

Психолого-педагогічна основа організації дослідницької діяльності. Теоретична 

і практична цінність науково-дослідницької роботи. 
 

Практична робота. Вибір проблеми наукового дослідження, обґрунтування її 

актуальності в науковій літературі. Інформаційний пошук і методика 

опрацювання наукової літератури. Укладання таблиці помилок організації 

дослідницької діяльності. 

 

 

12.5. Обробка та інтерпретація результатів дослідження (24 год) 
 

Принципи збирання інформаційного матеріалу, складання бібліографії, 

оброблення матеріалу. Конспектування. Структура наукової роботи. План-

конспект. Тематичні виписки, тези, анотація. 
 

Написання науково-дослідницької роботи. Формулювання висновків. 

Складання й оформлення списку використаних джерел, додатків. Правила 

оформлення дослідницької роботи і презентаційного матеріалу. 
 

Практична робота. Вибір теми, визначення мети, завдань, методів наукового 

дослідження. Розроблення структури науково-дослідницької роботи. Складання 

індивідуального плану роботи. Використання бібліотечних та 

 

Інтернет ресурсів з метою набору інформації. Опрацювання 

масовокомунікаційних та літературних джерел, вивчення наукової літератури 

та робота зі словником за темою дослідження. Робота за системним та 

алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Складання планів, 

тез наукових статей, конспектів, тематичних виписок, інтерпретація 

прочитаного матеріалу. 
 

Отримання консультацій наукових та педагогічних керівників. Оброблення 

даних. Узагальнення результатів дослідження за темою та написання науково-

дослідницької роботи. Укладання й оформлення списку використаної 

літератури та додатків. 
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12.6. Презентаційна продукція та публічний виступ (12 год) 
 

Наукова дискусія та культура її ведення. Складання плану захисту наукової 

роботи. Побудова промови. Створення презентаційної продукції. Презентація 

результатів дослідження. 
 

Практична робота. Підготовка мультимедійної презентації та плану захисту 

роботи. Підготовка доповіді для захисту науково-дослідницьких робіт: 

рекомендації. Захист дослідницької роботи. Підготовка проекту-презентації 

«Поради представникам академічного красномовства». 

 

 

13. Екскурсії, вебінари, конкурси, тематичні заходи (21 год) 
 

Екскурсії до музеїв, коворкингів, медіацентрів, інформаційних агентств. 

Відвідування театрів, концертів, виставок, кінотеатрів. Участь у форумах, 

вебінарах, конкурсах, тренінгах, колоквіумах, брифінгах, прес-конференціях, 

тематичних заходах. Організація та проведення медіавіталень, свят, фестивалів, 

конференцій. 

 

 

14. Підсумок (3 год) 
 

Підбиття підсумків роботи секції за рік. Презентація кращих учнівських 

науково-дослідницьких робіт. Поради і рекомендації щодо подальшої науково-

дослідницької діяльності. 
 

Оформлення щоденника члена секції, написання звітів, створення 

мультимедійних презентацій щодо відвідування музеїв, виставок, культових 

споруд. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
 
 

 

Учні мають знати: 
 

• правила безпеки життєдіяльності під час практичних робіт та екскурсій; 
 

• правила санітарії та гігієни під час проведення занять, роботи за 

комп’ютером; 
 

• історію та теорію журналістики; 
 

• особливості сучасних мас-медіа; 
 

• класифікацію джерел інформації; 
 

• особливості жанрів та принципів функціонування журналістики; 
 

• особливості журналістської творчості; 
 

• перспективні напрями наукових досліджень у журналістикознавстві; 
 

• наукові методи дослідження масовокомунікаційного напряму; • 

особливості журналістської творчості; • основні складові 

журналістського твору; 
 

• ознаки твору в створенні журналістського матеріалу; 
 

• інформаційні жанри (замітка, репортаж, звіт, інтерв’ю); 
 

• аналітичні жанри (кореспонденція, стаття, коментар, огляд, лист); 
 

• художньо-публіцистичні жанри (нарис і його різновиди, замальовка, етюд, 

есе); 
 

• дієвість та ефективність різних жанрів публіцистики; 
 

• особливості інформації як інструмента комунікації; 
 

• методику організації роботи редакції; 
 

• основи технології збору інформації; 
 

• типи та специфіку сучасних друкованих ЗМІ; 
 

• умови роботи різних редакційних колективів; 
 

• техніку оформлення, композиційно-графічного моделювання, макетування 

та верстки журналістського матеріалу; 
 

• досвід світової періодичної преси; 
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• основи редакційно-видавничої діяльності; 
 

• основні призначення, функції та загальну типологію ЗМІ (ТБ, радіо, 

друковані ЗМІ, Інтернет-видання; 
 

• загальні поняття журналістської сфери (інформація, медіа, інформаційний 

привід, лід, журналістика, ЗМІ тощо); 
 

• особливості кожного виду мас-медіа; 
 

• основні поняття ринкової економіки та маркетингу; 
 

• основні поняття державного та соціального управління; 
 

• групові психологічні особливості різних цільових аудиторій журналістики; 

 

• типовий алгоритм вибору аудиторії та реципієнтів; 
 

• про вплив журналістики на демократизацію та глобалізацію суспільної 

свідомості; 
 

• ключові засади правової основи інформаційної діяльності та державних 

гарантій; 
 

• Конституцією України як гаранта свободи слова для громадян, закони 

«Про інформацію», «Про друковані засоби інформації (пресу) в Україні» та 

«Про рекламу»; 
 

• міжнародні норми свободи та цензури; 
 

• головні положення таких документів як «Етичний кодекс журналіста», 

«Хартія свободи преси»; 
 

• сучасний стан правового поля України, типові порушення прав та 

журналістської етики; 
 

• механізм саморегуляції в журналістських спільнотах; 
 

• про можливості журналістської освіти в сучасній Україні; 
 

• особливості організації та проведення наукового дослідження; 
 

• правила укладання бібліографії наукових досліджень; оформлення цитат; • 

структуру наукової роботи та вимоги щодо її оформлення; • етапи захисту 

наукової роботи; 
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• вимоги до оформлення наочних матеріалів; 
 

• правила складання й оформлення мультимедійних презентацій; • 

правила культури мовлення, поведінки під час виступу; • правила 

проведення наукової дискусії. 

 

Учні мають уміти: 
 

• обирати тему дослідження; 
 

• визначати мету і завдання дослідження; 
 

• висувати гіпотези; 
 

• розробляти план і програму дослідження; 
 

• обирати і застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої 

мети; 
 

• формулювати проблемно-пошукові запитання; • 

працювати з науковими джерелами інформації; • 

аналізувати інформацію за темою дослідження; 

• проводити експеримент або спостереження за темою дослідження; 
 

• грамотно застосовувати правила та засоби української мови; 
 

• визначати  шляхи  і  прийоми  застосування  здобутих  знань  у  науковій 
 

діяльності; 
 

• орієнтуватися в основних історико-філософських концепціях журналістики; 

 

• моделювати масовокомунікативні поняття, явища, закономірності; 
 

• складати тези наукової роботи; 
 

• працювати на різних ресурсах і пошукових системах в Інтернеті; 
 

• користуватися матеріалами бібліотек, архівів і Інтернету; 
 

• створювати мультимедійні презентації; 
 

• вести дискусію, аргументовано відстоювати власну думку; 
 

• виступати з публічним захистом отриманих результатів. 
 

• логічно і точно подавати свою інформацію; 
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• грамотно оформляти результати дослідження; 
 

• визначити характерні риси майстерності у творах сучасних українських 

журналістів; 
 

• характеризувати творчість видатних українських публіцистів; 
 

• визначати модифікацію інформаційного матеріалу; 
 

• аранжувати повідомлення за значенням та складати тематичний підбір 
 

інформації для визначеного засобу масової комунікації; 
 

• готувати власні матеріали за оперативною інформацією Інтернет-мереж; 
 

• аналізувати жанрову структуру статей; 
 

• визначати вид інтерпретації фактів, їх характер та літературну майстерність 

автора; 
 

• складати «словник» найтиповіших мовних помилок; 
 

• виконувати творчі завдання для розвитку вміння точного відтворення 

фактів; 
 

• писати журналістський твір за такими вимогами: точність, повнота 

відтворення фактів, уміння логічно і грамотно викладати думку; 

 

• складати бізнес-план власного друкованого продукту (газети, тижневика). 
 

• організувати ділові ігри; 
 

• планувати, готувати, редагувати матеріали та журналістську продукцію; 
 

• укладати порівняльну таблицю концепції регламентованої преси, вільної 

преси та преси соціальної відповідальності; 
 

• орієнтуватися в літературно-стилістичних особливостях журналістських 

текстів; 

• володіти сучасними літературними формами; 
 

• володіти нормативно-правові основи та морально-етичні принципи 

журналістики, відповідати їм; 
 

• володіти необхідним і достатнім обсягом знань і практичних вмінь за 
 

журналістською спеціалізацією; 
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• дотримуватись правил безпеки у навчальному закладі, правил санітарії та 

гігієни під час роботи за комп’ютером. 

 

Учні мають набути досвід: 
 

• вільного оперування в усній та письмовій мові основними поняттями у 

сфері журналістської науки; 
 

• засвоєння способів самостійного отримання та обробки різнобічної 

інформації з різних джерел; 
 

• узагальнення журналістських понять, явищ, закономірностей; 
 

• написання й оформлення науково-дослідницької роботи; 
 

• складання тез наукової роботи; 
 

• публічного виступу та ведення дискусії; 
 

• участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах; 
 

• активної участі у суспільно-політичному житті країни; 
 

• роботи з джерелами під час написання науково-дослідницької роботи; 
 

• узагальнення результатів дослідження за темою та написання науково- 
 

дослідницької роботи; 
 

• складання й оформлення списку використаної літератури та додатків; 
 

• виготовлення мультимедійні презентації; 
 

• використання бібліотечних та Інтернет ресурсів; 
 

• опрацювання масовокомунікаційних та літературних джерел; 
 

• опрацювання наукової літератури та робота зі словником за темою 

дослідження; 
 

• вміння роботи з бібліотечними, системними й алфавітними каталогами, 
 

ресурсами Інтернету; 
 

• аналізу журналістської продукції за якісно-змістовними, структурними 
 

та стилістичними ознаками; 
 

• обробки та розповсюдження соціальної інформації; 
 

• вміння логічно й грамотно викладати думки українською мовою; 
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• визначення рівня культури мовлення та письма; 
 

• аналізу інформаційних жанрів (за змістовно-формальними ознаками); • 

аналізу медіа-продукції; 
 

• організації та проведення моніторингу та ділових ігор. 
 
 
 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 
 

 

Обладнання Кількість, шт. 
 

  
 

Апаратура  
 

  
 

Диктофон 

За кількістю 
 

вихованців 
 

 
 

  
 

Навушники 

За кількістю 
 

вихованців 
 

 
 

  
 

Магнітофон 1 
 

  
 

Програвач компакт-дисків 1 
 

  
 

Відеокамера 1 
 

  
 

DVD-плеєр 1 
 

  
 

Комп’ютер За потребою 
 

  
 

Принтер 1 
 

  
 

Мультимедійний проектор 1 
 

  
 

Мультимедійна дошка 1 
 

  
 

Сканер 1 
 

  
 

Копіювальний апарат 1 
 

  
 

USB флеш-накопичувач За потребою 
 

  
 

Канцелярське приладдя, інструменти та матеріали 
 

  
 

Папір друкарський За потребою 
 

  
 

Ватман А-1 За потребою 
 

  
 

Ручки кулькові За потребою 
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Олівці креслярські За потребою 
  

Олівці кольорові За потребою 
  

Ножиці За потребою 
  

Гумка За потребою 
  

Клей За потребою 
  

Скріпки, кнопки За потребою 
  

Папки За потребою 
  

СD-DVD-диски За потребою 
  

Дидактичні матеріали  
  

Таблиці, плакати, книги, газети, журнали За потребою 
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