
МЕТОДИКА РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА 

 

Мета курсу – складники творчого процесу журналіста, єдність теорії і 

практики в роботі журналіста, оволодіння навичками роботи над матеріалами 

різних жанрів, методика підготовки матеріалів до друку і передачі в ефірі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Методика роботи журналіста» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Журналістська 

майстерність», «Основи наукових досліджень», «Організація роботи редакції 

в умовах ринкової економіки», «Медіакритика», «Робота журналіста в кадрі» 

тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та 

інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: особливості і складники журналістської творчості, її теорію і 

методику, аспекти жанрового арсеналу, зміст і елементи поетики 

журналістського тексту, специфічні основи журналістської майстерності; 

вміти: знаходити джерела тем для журналістського твору, збирати і 

фіксувати матеріал, формувати зміст і втілювати його в конкретну форму, 

створювати заголовок, написати матеріал до газети, зробити радіо-

телерепортаж, інтерв‘ю, виготовити фото; 

володіти: джерелами тем для журналістського твору, здатністю 

збирати і фіксувати матеріал, формувати зміст і втілювати його в конкретну 

форму, мистецтвом творення тексту, умінням написати матеріал до газети, 

радіо-телепрограмами, здатністю реалізувати здобуті знання та вміння в 

професійній практичній діяльності. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Журналістський текст і соціальна практика. Соціальна практика і 

журналістська творчість. Журналістський текст як органічна частина 

соціальної практики. Психологія сприйняття журналістського тексту. 

Фактори ефективного впливу журналістського тексту. Суспільна думка і 

журналістика. Журналістика як творчий процес. Критерії творчої діяльності і 

структура творчого процесу. Дедукція та індукція як способи 

журналістського пошуку. Типове та індивідуальне у творчій манері 

журналіста. Професійні знання журналіста як результат конденсованого 

досвіду. Специфіка відображення дійсності ЗМІ. Факт як основа 

оперативного інформування. Аналіз у журналістському творі. Художньо-

публіцистичне осмислення сучасності. Феномен цікавого у журналістиці. 

Об’єктивність як ознака демократичної журналістики. Відповідальність 

журналіста перед законом. Природа факту та його роль у журналістському 

творі. Методи збору інформації. 

Методика написання журналістського тексту. Складники 

журналістського твору (фабула, сюжет, композиція, конфлікт). Заголовок, 

його функції. Лід як графічно чи інтонаційно виділений перший провідний 

абзац журналістського матеріалу. Види лідів. Кінцівка твору. Аргументація в 



журналістському творі. Учасники процесу аргументації: пропонент, опонент, 

аудиторія. Полеміка в журналістському творі. Полеміка і публіцистичне 

мистецтво. Полеміка і тоталітаризм. Мистецтво переконувати. Етика і 

полеміка. Методика роботи журналіста з джерелами інформації. 

Журналістська творчість як процес. Складники творчого процесу: 

накопичення інформації, визначення форми та засобу відображення, 

здібності і натхнення, розширення загальної ерудиції, мовна культура, уміння 

визначати тему, логіка викладу матеріалу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 90 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 56 годин – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 



 


