
Міністерство освіти і науки України 

 Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор  з науково-педагогічної, 

 методичної та виховної роботи 

 

___________ О. А. Лагоднюк 

„____”   ________ 2019 р. 

 

 

06-14-57 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Program of the Discipline   

 

АНАЛІТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА 

 Analytical journalism     

спеціальність 061 «Журналістика»   

Journalism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» для  

студентів, які навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика» – 

Рівне: НУВГП, 2019. – 14 с. 

 

 

Розробник: Галич Олександр Андрійович, доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності НУВГП 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

 

Протокол № 5 від  «21 » грудня 2018 року   

 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності                           І. Л. Сазонець 

«      » ___________2019 року 

 

 

 

Схвалено  науково-методичною комісією за спеціальністю   061 

«Журналістика» 

 

Протокол № ____   від   ___     ______________ 2018 року  

 

 

Голова науково-методичної комісії                                                 В. М. Галич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ©  Галич О.А.,  2019 

                                                                                         © НУВГП, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Аналітична 

журналістика» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності «Журналістика». Предметом аналітичної 

журналістики виступають актуальні суспільні явища, події, процеси, ситуації 

і пов’язані з ними теоретичні та практичні проблеми суспільного розвитку, 

що реалізуються в різних газетних, телевізійних, Інтернет жанрах, засвоєння 

теоретичних і практичних навичок яких є вагомими в жанрології журналістики.  

Предмет перебуває у тісних зв’язках із такими навчальними 

дисциплінами і галузями знань: українська мова в засобах масової 

комунікації, історія української літератури, історія зарубіжної літератури, 

історія української журналістики.  

Курс «Аналітична журналістика» вимагає цілеспрямованої праці над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Вимоги до 

знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 
 

Анотація 

«Аналітична журналістика» – це навчальна дисципліна, що формує у 

студентів знання про специфіку аналітичних жанрів, їхній стан і перспективи 

розвитку. Предметом аналітичної журналістики виступають актуальні 

суспільні явища, події, процеси, ситуації і пов’язані з ними теоретичні та 

практичні проблеми суспільного розвитку. Щоб розібратися в цьому, 

журналіст мусить уміти з’ясовувати причини та умови розвитку подій, 

визначати приховані мотиви і наміри дій у тій чи іншій ситуації, оцінювати 

правильність вибору засобів та шляхів розвитку ситуації, обґрунтованості 

точок зору та ідей. Аналітичні матеріали мають великий обсяг, оскільки 

неможливо коротко розкрити сутність того, що відбувається. В аналітичній 

журналістиці важливою є думка, породжена фактами, а також емоції автора, 

породжені цією думкою. 

Вивчення дисципліни «Аналітична журналістика» допоможе 

підвищити рівень підготовки студентів спеціальності «Журналістика», 

розвивати їхні навички в аналізі журналістських текстів.  

Ключові слова: аналітична журналістика, стаття, репортаж, 

кореспонденція, рецензія, лист, жанр. 

 

Аbstract 
 

"Analytical journalism" – is an educational discipline that forms students 

knowledge about the specifics of analytical genres, their condition and prospects of 

development. The subject of analytical journalism is the actual social phenomena, 

events, processes, situations and the related theoretical and practical problems of 

social development. To understand this, the journalist should be able to find out the 

causes and conditions of the events, identify the hidden motives and intentions of 

action in a given situation, evaluate the correct choice of means and ways of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



development of the situation, the validity of the points of view and ideas. 

Analytical materials have a large volume, since it is impossible to briefly disclose 

the essence of what is happening. In analytical journalism, the thought generated 

by the facts, as well as the emotions of the author generated by this thought, is 

important.  

The study of the discipline "Analytical journalism" will help to increase the 

level of preparation of students of the specialty "Journalism", to develop their skills 

in the analysis of journalistic texts. 

Key words: analytical journalism, article, report, correspondence, review, 

sheet, genre. 
 

1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 06 “Журналістика” Нормативна 

Модулів – 1 
Для студентів 

спеціальності 

 061 

“Журналістика” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1 курс  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

2-ий  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2,8 

Самостійної роботи 

студента – 5 

 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

22 год.  

Практичні, 

семінарські 

20 год.  

Самостійна робота 

78 год.  

Вид контролю: 

залік  
   

 Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

– для денної форми навчання 35,0 % до 65,0 %. 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Аналітична журналістика» є 

засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей 

студентів, узагальнення ними систематизованих відомостей з жанрології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



журналістики, що включає в себе з'ясування специфіки окремих аналітичних 

жанрів, основних тенденцій їхнього розвитку. 

Для досягнення мети перед студентами постають такі основні 

завдання: удосконалити навички кваліфікованого журналістського аналізу 

окремих жанрів; поглибити розуміння природи кожного з них, 

закономірностей розвитку; формувати сприйняття журналістських творів у 

їхній системності та уведенні в контекст доби; розвивати творчі можливості 

студентів, відчуття у них краси слова. 

Відповідно до освітньо-професійної програми з навчальної дисципліни 

«Аналітична журналістика» студент повинен уміти:  

– володіти методологією  сучасної журналістики й застосовувати ці 

знання на практиці;  

– аналізувати аналітичні тексти;  

– визначати жанри конкретних творів; 

– використовувати знання з аналітичної журналістики в практиці своєї 

роботи; 

– мати навички написання аналітичних творів різних жанрів. 

Робоча програма містить повний перелік тем лекцій і практичних з 

курсу «Аналітична журналістика», які має опрацювати студент, списки 

рекомендованої літератури (основної та допоміжної). Курс передбачає 11 

лекційних і 10 практичних занять для денної форми навчання. У програмі 

також подано теми та питання для самостійної роботи студентів. 

Навчальна програма дисципліни «Аналітична журналістика» 

розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

програмами підготовки бакалаврів. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вступ. Система жанрів журналістики  

Вступ. Предмет і мета курсу “Аналітична журналістика”. Головні 

завдання дисципліни.  

Тема 2. Аналітична журналістика 

Визначення поняття “аналітична журналістика”. Предмет аналітичної 

журналістики. Специфіка аналітичної журналістики. Прогнозування – 

складний багатоетапний процес наукового дослідження. Основні жанрові 

моделі аналітичної журналістики. Аналітичні методи журналістики 

(критичні, оглядові, методи кореспондування). 

Тема 3. Кореспонденція – найпоширеніший аналітичний жанр 

журналістики 

Кореспонденція в системі журналістської аналітики. Визначення жанру 

кореспонденції. Предмет та функції жанру. Специфічні жанрові ознаки 

кореспонденції. Основні різновиди кореспонденції: інформаційна, 

аналітична, проблемна; жанрові особливості кожного різновиду. Відмінність 

між інформаційною й аналітичною кореспонденціями. Композиція жанру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота над кореспонденцією. 

Тема 4. Стаття – найбільш поширений і найважливіший 

аналітичний жанр 

Стаття як аналітичний жанр журналістики. Специфіка жанру: на 

підставі розгляду та зіставлення значної групи фактів чи ситуацій ґрунтовно 

й глибоко, з науковою точністю трактувати, осмислювати й теоретично 

узагальнювати проблеми соціальної дійсності. Внутрішня структура статті 

(теза (початок) – аргументи (основна частина) – висновок (кінцівка). Місце 

аргументації у структурі статті. Різновиди статті: загальнодослідницька, 

практико-аналітична, полемічна, передова (директивна), колонка головного 

редактора чи провідного публіциста. 

Тема 5. Рецензія – жанр, предметом аналізу якого є уже 

відображена дійсність 

Рецензія – один із найпоширеніших літературно-критичних жанрів, 

мета якого аналіз, оцінення художнього, мистецького, публіцистичного, 

наукового твору, зіставлення його з життям, а також розгляд порушених у 

творі суспільних проблем. Сутність рецензії – виразити ставлення 

рецензента до досліджуваного матеріалу, а це, в свою чергу, вимагає від 

журналіста глибоких знань у певній сфері: мистецтві, літературі, кіно. 

Специфіка та мета жанру. Літературно-художня критика. Мета й завдання 

рецензента. Внутрішньожанрові різновиди: анотаційна рецензія, відкритий 

лист, аналітична рецензія. Типологія художньої рецензії: кіно-рецензія, 

літературна, театральна, музична. Моно-рецензії, полі-рецензії. Міні-

рецензії, гранд-рецензії. Авторецензія, реферативна рецензія.   

Тема 6. Коментар – оперативний відгук на подію, який не 

претендує на вичерпну повноту аналізу 

Коментар як метод і жанр журналістики. Мета жанру – спрямовувати 

увагу аудиторії на нові важливі факти суспільного життя, встановлювати 

зв’язок коментованої події з іншими процесами, формулювати прогноз 

розвитку коментованої події, обґрунтовувати, як правило, за допомогою 

прикладів, необхідні способи вирішення поставлених завдань.  

Предмет відображення в коментарі. Структура жанру – доказові 

міркування з приводу будь-якого основного питання. Прийоми 

коментування. Коментар журналіста, коментар компетентної особи.  
 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Лист як жанр аналітичної журналістики 

Лист – особливий жанр аналітичної журналістики, у якому текст 

передбачає адресата. Історія виникнення листа як жанру. Лист як різновид 

журналістського жанру. Поділ листів за формою: великі (публіцистичні 

листи: послання, відкриті листи), малі (епістолярні листи: лист-відгук, лист-

запитання, лист-пропозиція, лист-привітання, лист-подяка), згорнуті форми 

листа (лист-зобов’язання, лист-рапорт); за адресатом: конкретній особі, 

групі людей, колективу, всім, без адреси, ні до кого; за авторством: від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



одного автора, читача або кореспондента, від колективу, від групи авторів; 

за призначенням: відкритий лист, послання, “лист без адреси”, звернення, 

заява, привітання. Лист журналістський і лист читацький. Листи як 

свідчення результативності журналістської праці.  

Тема 8. Жанрові особливості огляду 

Огляд як жанр журналістики. Історія виникнення та розвитку 

зазначеного жанру. Поняття, функції, мета, значення огляду. Журнальний, 

газетний і телеогляд. Різновиди огляду: загальний, тематичний. Спортивний 

огляд. Особливості оглядового методу. Огляд ЗМІ. Огляди зарубіжних ЗМІ й 

огляди ЗМІ України. Робота над оглядом: відбір фактів, встановлення 

взаємозв’язку між ними, відшукування причинно-наслідкових зв’язків, 

виникнення теми, поставлення проблеми, вільне володіння широким і 

різноманітним матеріалом. 

Тема 9. Журналістське розслідування як жанр журналістики 

Поняття, предмет та мета жанру. Жанр “журналістське розслідування” 

в українських мас-медіа. Вибір теми.  Підготовка до розслідування. Бачення 

проблеми.  

Тема 10. Аналітичні програми на телебаченні 

Ток-шоу. Факти тижня. ТСН. Підсумки. Подробиці тижня. Український 

формат.  

Тема 11. Жанри, народжені сучасністю 

Сповідь. Моніторинг. Прогноз. Версія. Аналітичне опитування. 

Соціологічне резюме. Експеримент. Рекомендація. Перспективи розвитку 

аналітичних жанрів на сучасному етапі. Предмет та мета жанрів. Робота над 

вказаними жанрами сучасності. 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових модулів 

Денна форма 
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сь
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го
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а 
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Тема 1. Вступ. Система жанрів 

журналістики  

10 2 0 8 

Тема 2. Аналітична журналістика 11 2 2 7 

Тема 3. Кореспонденція – найпоширеніший 

аналітичний жанр журналістики 

11 2 2 7 

Тема 4. Стаття – найбільш поширений і 

найважливіший аналітичний жанр 

    11 2 2       7 

Тема 5. Рецензія – жанр, предметом аналізу 

якого є уже відображена дійсність 

11 2 2       7 

Тема 6. Коментар – оперативний відгук на 11 2 2       7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



подію, який не претендує на вичерпну 

повноту аналізу 

Разом за змістовим модулем 1 65 12 10 43 

Тема 7. Лист як жанр аналітичної 

журналістики 

11 2 2 7 

Тема 8. Жанрові особливості огляду 11    2 2 7 

Тема 9. Журналістське розслідування як 

жанр журналістики 

11    2 2 7 

Тема 10. Аналітичні програми на 

телебаченні 

  11 2 2  7 

Тема 11. Жанри, народжені сучасністю    11 2  2   7 

Разом за змістовим модулем 2 55 10 10 35 

Усього годин 120 22 20 78 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми       Кількість годин 

денна форма навчання 

1. Аналітичні жанри 2 

2. Кореспонденція 2 

3. Стаття 2 

4. Рецензія  2 

5. Коментуючи журналістика 2 

6. Лист 2 

7. Огляд 2 

8. Журналістське розслідування 2 

9. Аналітичні програми на телебаченні  2 

10. Новітні жанри аналітичної журналістики 2 

Всього 20 

 

 

6.  Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

30 годин – підготовка до аудиторних занять; 

20 годин – підготовка до контрольних заходів;  

28 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Завдання для самостійної роботи 
 

№  

з/п 

Назва теми Кількість  годин 

денна форма 

навчання 

1. Вступ. Система жанрів журналістики 8 

2. Аналітичні жанри 7 

3. Кореспонденція 7 

4. Стаття 7 

5. Рецензія  7 

6. Коментуючи журналістика 7 

7. Лист 7 

8. Огляд 7 

9. Журналістське розслідування 7 

10. Аналітичні програми на телебаченні 7 

11. Новітні жанри аналітичної журналістики 7 

Всього 78 

 

7. Методи навчання 
 

Автор бере в основу викладання традиційну класифікацію методів 

навчання, що ґрунтується на зовнішніх і внутрішніх факторах процесу 

пізнання об’єктивної реальності та має у своїй основі логічно вмотивовані 

підходи: за джерелами отримання знань, особливостями логіко-мисленнєвої 

діяльності, рівнем розумової активності. 

За джерелом знань використовуються такі різновиди методів: словесні, 

наочні, практичні. Серед словесних методів провідне місце відводиться 

лекції, що в словесній формі розкриває сутність логічно пов’язаних наукових 

понять, явищ, процесів, які об’єднані загальною темою. 

Ефективне вивчення «Аналітичної журналістики» неможливе без 

широкого застосування наочних методів − демонстрації (який передбачає 

показ предметів і процесів у натурі, динаміці), ілюстрації (за якого предмети і 

процеси розкриваються через їх символічне зображення: світлини, малюнки, 

схеми, графіки та ін.).  

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального 

етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної 

теми, розділу. Практична робота спрямована на використання набутих знань 

у розв’язанні практичних завдань. У набутті практичних умінь значне місце 

відводиться вправам – методу навчання, сутність якого полягає в 

цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи 

операцій з метою формування умінь та навичок. Різноманітність вправ 

(письмові, графічні, технічні, коментовані, пояснювальні, тренувальні), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



особливо творчого характеру, ігрової спрямованості позитивно впливають на 

підтримання інтересу до навчальної діяльності. 

У процесі опанування дисципліною органічно використовуються 

«логічні» методи − аналіз, синтез, індукція, дедукція, традукція. Аналітичний 

метод передбачає мисленнєвий або практичний розклад цілого на частини з 

метою вивчення їх суттєвих ознак. Для розуміння цілісності явища, процесу, 

сутності окремого поняття необхідно перейти до наступної логічної операції 

– синтезу, ґрунтується на мисленнєвому або практичному з’єднанні 

виділених аналізом елементів чи властивостей предмета, явища в одне ціле. 

Синтез є органічним продовженням аналізу й може будуватися лише на його 

основі. Індуктивний метод − це шлях вивчення предметів, явищ від 

одиничного до загального. Дедуктивний метод, навпаки, базується на 

вивченні навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного. 

Традуктивний метод передбачає висновки від одиничного до одиничного, від 

часткового до часткового, від загального до загального, що важливо в 

цілісному сприйнятті предмета вивчення. 

В організації самостійної розумової діяльності студентів 

передбачається використання таких ефективних методів навчання, як: 

проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий і 

дослідницький. 

Використання цих методів ґрунтується на послідовній і 

цілеспрямованій постановці перед студентами проблемних завдань, 

розв’язуючи які, вони під керівництвом викладача активно засвоюють нові 

знання. Застосовуючи названі методи, необхідно дотримуватися таких 

основних вимог: формулювати пізнавальні завдання відповідно до змісту 

навчального матеріалу та фахових особливостей студентів; висувати 

гіпотези, мобілізувати резерви знань та способів пізнання; включати 

студентів в активну пізнавальну діяльність; аналізувати й оцінювати 

результати навчальної праці. 

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 

ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного 

завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації 

мисленнєвої діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального 

інтересу шляхом отримання нової інформації. Частково-пошуковий метод 

включає студентів у пошук шляхів, прийомів і засобів розв’язання 

пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього методу необхідно 

створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до розуміння і 

«прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової мисленнєвої 

діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих 

запитань; стимулювати й схвалювати та стимулювати  пізнавальну діяльність 

студентів у процесі розв’язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і 

помилки, труднощі. 

Дослідницький метод спрямований на включення студентів у 

самостійне розв’язання пізнавального завдання з використанням необхідного 

обладнання. Для ефективності цього методу варто дотримуватися низки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вимог: створення проблемної ситуації; керівництво студентами при виділенні 

пізнавального завдання; спонукання студентів до пошуків гіпотези, перевірки 

її достовірності; надання допомоги у пошуках ефективних методів і резерву 

знань, необхідних для розв’язання задачі; орієнтація студентів на проведення 

досліджень і систематизація результатів проведеної роботи; включення 

студентів у самостійний аналіз перебігу та результатів проведеної роботи. 

 

8. Методи контролю 

 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з розрахунку від 

0 до 100 балів. 

Основними методами оцінювання є аналіз усних відповідей, виконання 

практичних задач, тестування, перевірка письмових завдань. 

Оцінювання виконаних завдань, у тому числі творчого характеру, 

здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль та 

самостійна робота 

 Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 М 1 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 М 2 100 

7 7 7 7 7 7 10 7 7 8 8 8 10 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90–100  

82–89                          Зараховано 

74–81 

64–73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 

університету водного господарства та природокористування / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/. 

2. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Тернопільського 

Національного Економічного Університету / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  http://dspace.tneu.edu.ua/. 

3. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Ужгородського 

національного університету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/.  

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми. 

К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. 

2. Гриценко О., Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. 

К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. 

3. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: 

Підручник. 2-ге вид., перероб. і доповн. Львів: ПАІС, 2004. 268 с. 

4. Карпенко В. Основи професіональної комунікації. К.: Нора-прінт, 

2002. 

5. Кривошея  Г. Журналістське розслідування: типологічні ознаки 

жанру // Вісник КиМУ. Випуск 2. К.: КиМУ, 2003. С. 73 – 80. 

6. Кузнецова О. Аналітичні методи в журналістиці: Навч. посіб. Львів, 

2002. 120 с. 

7. Михайлин І. Основи журналістики: Підручник: вид. 3-тє доп. і 

поліп. К.: ЦУЛ, 2002. 

8. Моисеев В. Журналистика и журналисты. К.: Дакор, 2002. 

9. Нерух О. Аналітичні жанри: методичні матеріали для студентів 

заочного та дистанційного навчання зі спеціальності “Журналістика”. Харків: 

ХНУ ім. В.Каразіна, 2003. 24 с. 

10. Руденко І. Аналітичний прогноз в якісній українській пресі // Вісник 

Дніпропетр. ун-ту. Журналістика. Вип. 6. 2003. С. 140 – 143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Допоміжна 

1. Андрианова Н. С. Жанры Интернет-коммуникации: о 

некоторых подходах // Вестн. Днепропетровск. ун-та. 2008. № 14.  

2. Гвоздєв В. М. Трансформації ЗМІ та медіааудиторії в умовах 

глобалізації // Наукові записки Інституту журналістики. 2012. Т. 47. С. 38–41.  

3. Городенко Л. М. Мережева комунікація: теорії, моделі, 

технології : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунік.: 27.00.01 / Городенко 

Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, 

Ін-т журналістики. К., 2012. 32 с.   

4. Ким М. Технология создания журналистского произведения. 

СПб: Изд-во Михайлова В., 2001. 

5. Колісник О. М. Структура інтернет-газет: квінтесентні 

особливості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. Запоріжжя, 

2011. С. 63–66.  

6. Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації 

медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. 

К., 2012. № 6 (191). С. 38–42.  

7. Пилипенко К. О. Блог-стаття як новий жанр інтернет-

журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. 

Запоріжжя, 2011. С. 92–94.  

8. Полякова Т. Л. Твиттинг как новый виртуальный жанр // 

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Харків: 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2012. № 1003. С. 131–136.  

9. Степанова Л. В. Трансформації процесу комунікації в 

умовах становлення інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник 

Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2011. 

Вип. № 45. С. 205–210.  

10. Тертычный А. Жанры периодической печати: Учебное 

пособие. М.: Изд-во Аспект-пресс, 2000. 

11. Тонкіх Н. Ю. Проблема типології Інтернет-ЗМІ // Держава та 

регіони : науково-виробничий журнал. Сер.: Соціальні комунікації. 2010. № 

2. С. 79–84.  

12. Хітрова Т. Тенденції трансформації класичних жанрових 

моделей (на прикладі «Репортажних текстових форм») // Журналістика : 

наук. зб. К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. Вип. 9 

(34). С. 89–95.  

13. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи 

засобів масової інформації України : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2011.183 

с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/. 

2. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



імені Даля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.library.snu.edu.ua. 

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

пл. Короленка, 6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libr.rv.ua/. 

4. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, Рівне)  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.facebook.com/cbs.rivne/. 

5. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/. 

10. Цифровий репозиторій Харківського національного університету ім.  

В. Н. Каразіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568. 

11.Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


