
ЖУРНАЛІСТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ 

 

Мета курсу – професійні і творчі засади журналістської творчості, 

система знань щодо публіцистичних ознак журналістського твору, основні 

тенденції розвитку сучасної публіцистики, технологічно-творчі аспекти 

підготовки публіцистичних творів, методика визначення їхньої ефективності, 

особливості наукової публіцистики. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Журналістська майстерність» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Теорія і методика журналістської творчості», 

«Практична стилістика», «Проблематика ЗМІ», «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: основні положення, що стосуються теорії і практики 

журналістської творчості, актуальні проблеми сучасної публіцистики, 

стильові ознаки публіцистичного твору, основні елементи поетики 

публіцистичного тексту, методики аналізу і синтезу в публіцистичному творі, 

жанрову особливість наукових публікацій; 

вміти: готувати до публікації журналістські твори, критично 

аналізувати стан журналістики, поєднувати раціональне й емоційне в 

публіцистичному творі, полемізувати з авторами наукових праць з теорії і 

практики журналістики, організувати підготовку наукових публікацій, 

телерадіопрограм, впливати на читацьку аудиторію і аудиторію глядачів з 

метою отримання регулятивних ефектів від філософсько-світоглядних ідей; 

володіти: здатністю використовувати літературні прийоми для 

реалізації задуму публіцистичного тексту, здатністю правильно 

використовувати жанри наукової публіцистики; здатністю ефективно 

використовувати можливості науково-популярного підстилю, форми кіно-, 

радіо- та телепропаганди наукової думки; 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Журналістський твір як творчий процес і особливості 

публіцистичного стилю. Журналістський твір як феномен публіцистики. 

Публіцистичний стиль: відкрита тенденційність, емоційність, полемічність; 

близькість інтонації, буква і функція ораторської мови. Роль публіцистики в 

історії культури суспільних рухів. Методика накопичення і систематизації 

фактологічного матеріалу для підготовки публіцистичного твору. Типологія 

аргументації в публіцистичному творі. Трансформування фактів, явищ, 

авторських оцінок в ідею. Системний конфігуратор ідеї публіцистичного 

твору. Сюжет і композиція публіцистичного твору. Композиційні прийоми. 

Заголовок публіцистичного твору. Деталь у публіцистичному творі. Портрет 

у публіцистичному творі. Пейзаж у публіцистичному творі. Чіткість, 

афористичність, сконденсованість ідейно-тематичні настанови тексту. 



Особливості розвитку сучасної публіцистики і майстерність 

журналіста. Образна структура публіцистичного твору. Домисел і вимисел. 

Образ, як особлива форма структурування дійсності. Теоретико-науковий, 

артистичний та практичний аспекти образу. Архетипні сліди нової практики 

в образі. Різноманітне практикування образної системи.  Образна система як 

подача інформації. Вимисел як необхідна умова, пов’язана зі специфікою 

креативного уявлення мислення не скутого обов'язками. Авторське “я” у 

журналістському творі. Особистість у журналістиці і особистість журналіста. 

Структура журналістського тексту особливо складна, багатопланова їй 

властива ієрархічність компонентів, творчо поєднаних автором. Діалектика 

тексту та діалектика відображення дійсності. Проблемно-тематичний формат 

сучасної публіцистики. Жанри наукової публіцистики. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг – 240 годин, у т. ч. – 120 годин аудиторних занять і 120 годин – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


