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Вступ 

Шановні студенти! 

 Ви вступаєте у світ журналістської майстерності – світ 
звабливий, примхливий  і захоплюючий. Професія 
журналіста нині приваблює багатьох молодих людей 

численними перевагами, широкими можливостями, 

перспективою знайти своє місце в житті. Серед них, як на 
найважливіші, слід вказати на такі. 

Масово-інформаційна діяльність надає людині широкі 
можливості самореалізуватися; вона містить у собі елементи 

цілого ряду привабливих творчих професій, які самі по собі 
самодостатні й цікаві. 

Здійснюючи свою професійну діяльність, журналіст 
виступає під час інтерв’ю в ролі психолога, мусить бути 

гарним комунікатором і вміти “розговорити” співбесідника. 
Збираючи інформацію, повинен виявити неабиякі 

акторські здібності, зуміти, де це потрібно, залишитися 
непоміченим, спрацювати у ролі стороннього спостерігача, а 
в іншому місці зіграти важливу персону, домогтися довіри, 

схилити співрозмовника на свій бік і обов’язково 

сподобатися йому, адже тільки за умов цілковитої довіри 

можливе розкриття інформаційної скрині Пандори, якою, 

безумовно, є кожна людина. 
Спілкуючись щодня з численними співрозмовниками й 

читацькою аудиторією, журналіст здійснює функції педагога, 
щонайменше у двох аспектах: по-перше, відкриваючи людям 

шлях до нових знань, і по-друге, навчаючи їх жити. Він 

вислуховує й дає корисні поради. У нашому суспільстві 
журналіст не просто професія, а певне звання, її 
представники наділені великим суспільним авторитетом, до 

них звертається пересічний громадянин у скрутні моменти 

свою життя, шукаючи поради і підтримки. Тому в 

професійній  діяльності журналістові часто доводиться 
здійснювати і лікарські функції, особливо, коли він 

озброєний знаннями правознавця. 
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Макетуючи номер газети чи журналу, готуючи до 

виходу в ефір радіо чи телепередачу, журналіст виступає в 

ролі режисера.  Рядовий кореспондент, враховуючи 

професійні завдання, мусить проводити велику 

організаторську роботу: створити навколо себе інформаційну 

мережу, шукати шляхи доступу до джерел інформації. Крім 

інформаційного забезпечення своєї діяльності, саме 
маркетинг є важливою умовою його власної праці, гарантує 
успішне становлення й всебічний розвиток здібностей 

журналіста. 
Нарешті, його робота пов’язана з безперервним 

створенням текстів. Це завершальний етап  діяльності. У 

даному випадку журналіст виступає в ролі письменника. Але 
від представника цієї вільної професії він різниться тим, що 

пише завжди, практично щодня і за будь-яких умов та 
обставин. Для щоденної газети практично кожен її 
кореспондент повинен подати 200-250 рядків тексту в номер. 

Такий щільний режим і створює головні особливості праці 
журналіста, у якій на саме написання твору відводиться не 
так уже й багато часу, а натомість його левину частку займає 
пошук теми, віднайдення джерел інформації для її 
висвітлення, ознайомлення з документами і джерелами та ін. 

Перелічені аспекти складають парадигму творчої 
діяльності кожного журналіста. Але слід мати також на увазі, 
що при збиранні матеріалу йому доводиться здійснювати й 

самостійні журналістські розслідування. Це передбачає 
виконання рольових функцій інших (засадничо - будь-яких) 

професій, не лише перелічених щойно, а тих, які мають 
виразну творчу домінанту. 

Слід однозначно сказати, що журналістика, як жодна 
інша сфера, надає індивідові можливість стати особистістю, 

реалізувати себе цілком, виявляти усі природні таланти, 

якими б розмаїтими вони не були. 
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  1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів 

–  

Галузь знань 

0304 «Право» 

 

Нормативна за 
вибором студента  Спеціальність 

8.03040101 

«Правознавство» 

Модулів –  

 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень - магістр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки – 5-й  

Змістових модулів 

–  

 

Семестр – 9-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – – 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин –  

 

Практичні  – 14 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Лабораторні –  –  

год. 

 

Самостійна робота 

–   24 год. 

Індивідуальні –  –   

год. 

Вид контролю –

залік 

 

1.2. Тематика практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

1  Журналістська творчість як вища форма 
праці 

2 
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2 Склад професійних обов'язків журналіста 2 

3 Форми участі журналіста у масово-

інформаційному процесі 
2 

4 Ідейно-тематичні особливості 
журналістського твору 

2 

5 Структурно-композиційні особливості 
журналістського твору 

2 

6 Основні елементи способу творчої  
діяльності журналіста 

2 

7 Використання техніки у журналістській 

праці 
2 

Разом 14 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться у формах: 

- оцінювання індивідуальної роботи студента; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі в обговоренні 
проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами 

змістових модулів. 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів 

поточного контролю з навчальної дисципліни 

«Журналістська майстерність» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної 

роботи, передбачених робочою програмою навчальної 
дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
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- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозвяку і розвитку; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю 

проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними 

методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань проводиться за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не 
аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять 
окремі недоліки, судження студента не достатньо 

аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням 

від вимог; 
 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте 

містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

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

Національна шкала оцінювання 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів  

 

Зараховано 
82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 
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35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 балів Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 

 

2. Тематика практичних занять та завдань для 

самостійного опрацювання 

Практичне заняття 1. Журналістська творчість як вища 

форма праці 

План заняття 

1.Критерії творчості 
2. Аматорство і професіоналізм в журналістиці. 
3. Три ступені в розвитку професіонала. 
4. Механізми творчості. 
5. Розвиток професійної майстерності  
Завдання  

1. Визначити з практики ЗМІ приклади аматорської і 
професійної роботи журналіста. 

Рекомендована література: [2, 5, 8]. 

 

Практичне заняття 2. Склад професійних обов'язків 

журналіста 

План заняття 

1. Роль і місце журналіста в інформаційному процесі. 
2. Типи інформаційних продуктів. 

3. Типи і види журналістської праці. 
4. Обов’язки кореспондента у ЗМІ. 
5. Обов’язки журналіста-аналітика. 
6. Обов’язки заступника редактора. 
Завдання 

1. Ознайомитися з роботою редакційного колективу 

різних ЗМІ – газети, журналу, радіостанції, телеканалу, а 
також з роботою працівників прес-центру. 

Рекомендована література: [2, 5, 8]. 

Практичне заняття 3. Форми участі журналіста у масово-

інформаційному процесі 

План заняття 
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1. Організаторська робота журналіста. 
2. Участь в масових заходах. 

3. Редакторська робота журналіста. 
4. Авторська робота журналіста. 
Завдання 

1. Ознайомитися з роботою редакційного колективу 

прес-центру і взяти участь у верстці газети, у плануванні 
теле- або радіопередачі. 

Рекомендована література: [2, 5, 10]. 

 

Практичне заняття 4. Ідейно-тематичні особливості 

журналістського твору 

План заняття 

1. Тематика журналістського твору. 

2. Поняття ідеї журналістського твору 

3. Поняття «факт», «ситуація», «проблема». 

4.  Концепція журналістського твору. 

Завдання 

1. Проаналізувати випуск будь-якого періодичного 

друкованого видання з позицій тематичного наповнення.  

2. Написати текст для періодичного друкованого 

видання для різних аудиторних груп (3 тексти по 1000 

знаків).  

Рекомендована література: [2, 6,  8]. 

 

Практичне заняття 5. Структурно-композиційні 

особливості журналістського твору 

План заняття 

1. Засоби організації журналістського твору. 

2. Композиція і монтаж як засоби організації.  
3. Журналістський образ. 
4. Журналістський образ як засіб організації тексту. 

Завдання 

1. Проаналізувати тексти з будь-якого періодичного 

друкованого видання, визначити композицію твору. 

2. Підготувати текст для ЗМІ (за вибором студента).   
Рекомендована література: [2, 6,  7, 8, 12, 18]. 
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Практичне заняття 6.  Основні елементи способу творчої  

діяльності журналіста 

План заняття 

1. Методика аналізу журналістського твору. 

 2. Критерії оцінки журналістського твору. 

3. Оцінка якості журналістського твору. 

4. Новизна, достовірність її відтворення і 
обґрунтованість інтерпретації; масштаб і значущість 

проблеми;  конструктивність і переконливість ідеї; чіткість і 
вмотивованість статті. 

Завдання 

1. Зробити редакційний аналіз журналістського твору (на 
матеріалі друкованих ЗМІ).  

Рекомендована література: [2, 6,  7, 8, 12, 18]. 

 

Практичне заняття 7.  Використання техніки у 

журналістській праці 

План заняття 

1. Робота з традиційною журналістською оргтехнікою. 

2.Використання техніки на стадії створення тексту. 

Завдання 

1. Створити журналістський твір  для певного ЗМІ із 
застосуванням всієї необхідної техніки.    

Рекомендована література: [15, 18, 19, 20]. 

 

3. Завдання до проведення модульної контрольної 
роботи 

Модульна контрольна робота 1 

Варіант 1 

1.  Дати визначення поняттям «факт», «ситуація», 

«проблема». 

2. Знайти в запропонованому тексті журналістський 

образ. 
3. Проаналізувати запропонований текст. 

Варіант 2 

1. Визначити композицію журналістського твору. 
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2. Знайти в запропонованому тексті журналістську ідею. 

3. Проаналізувати запропонований текст. 
 

                   Модульна контрольна робота 2 

Варіант 1 

1. Визначити методики аналізу журналістського твору. 

2. Назвати функції факту у тексті. 
3. Підготувати новинну публікацію (1000 знаків). 

Варіант 2 

1. Визначити новизну і достовірність публікації. 
2. Визначити функції заготовочного комплексу. 

3. Підготувати новинну публікацію (1000 знаків). 

 

4. Контрольні завдання для самостійного 

опрацювання 
Завдання 1. Кожен студент добирає із друкованих газет 

неякісно написані тексти на такі теми: економіки, фінансів, 

будівництва житла, освіти, медицини, культури. 

Завдання 2. Проаналізувати всі наведені факти у 

публікаціях, визначити чи їх достатньо чи ні для розкриття 

теми. Запропонувати власне зібрані факти.  

Завдання 3. Проаналізувати заголовковий комплекс 
публікації та запропонувати свою назву. 

Завдання 4. Проаналізувати структуру дібраного тексту 

і доопрацювати його, використовуючи всі методи і прийоми 

роботи з текстом, набуті під час вивчення першого 

змістового модуля. 

Завдання 5. Огляд газет «Україна молода» та «Сегодня» 

за минулий тиждень – що спільного і чим відрізняються ці 
часописи? 
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Завдання 6. Кожен студент добирає з друкованих газет 
кращі з кращих публікації відомих українських журналістів і 
на їх основі визначає складові журналістської майстерності. 

Завдання 7. Проаналізувати журналістський твір із 
газети (на вибір) на предмет майстерності автора. 

Завдання 8. Написати твір за темою: «Мій улюблений 

публіцист (телеведучий, коментатор, фотомайстер, репортер  

– на вибір». 

 

5. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Це завдання передбачає пошук та опрацювання 

рекомендованої літератури та підготовку рефератів, 

спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності. 
Номер визначається за порядковим номером списку в 

академічному журналі. 

Теми рефератів 

 

1.  Вплив освіченості журналіста на його майстерність. 

2. Основні складники професійної майстерності та їхня 
суть. 

3.  Професіоналізм автора в контексті принципів 

журналістики. 

4. Що мені подобається у репортажах Е. Хемінґвея? 

5. Книга Анатолія Погрібного «Розмови про наболіле, 
або якби ми вчились так, як треба...» у контексті 
журналістської майстерності. 

6. Залежність професійної майстерності від умов роботи. 

7. Загальноредакційні умови для роботи. 

8. Робочий інструментарій редактора та журналіста. 
9. Найголовніші правила користування джерелами 

інформації. 
10.Змоделюйте у вигляді тижневого запису в діловому 

щоденнику робочий тиждень головного редактора (редактора 
відділу, літредактора). 

11. Діалектика і творчість: відображення діалектики у 

творчості і вплив її на творчість. 

12. Триелементна основа твору. Місце факту в ній. 
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13. Рух думки – як я це розумію. 

14. Об’єктивізм і об’єктивність (на прикладі окремих 

видань – на вибір). 

15. Інформаційність та аналітичність як два крила 
журналістики. 

16. Діалектики категорій змісту і форми, її значення у 

редакційно-видавничій справі. 
17. Композиція твору і композиція видання: спільне та 

відмінне. 
18. Що спільного та що відмінне у підходах до 

оформлення книги, газети, журналу. 

19. Обов’язкові елементи оформлення періодичного 

видання (аналіз практики).  

20. Застосування комп’ютерних технологій у верстці та 
оформленні різних видів друкованої продукції. 

21. Тематична рубрикація газети. Аналіз практики на 
прикладі будь-якої газети на вибір. 

22. Що потрібно для того, щоб газетний матеріал не був 

одноденним. 

23. Чи справа газети займатися книговиданням? 

24. Ви призначені головним редактором щоденної 
загальнополітичної газети – з чого почнете? 

25.  Як тематично збалансувати газету? 

26. Придумайте й обґрунтуйте суперрубрики та основні 
рубрики для молодіжного тижневика? 

27. У чому полягає диференційований підхід до читача? 

28. Застосування комп’ютерних технологій у верстці та 
оформленні різних видів друкованої продукції. 

 

6. Тестові завдання для самоконтролю 

 

№1. Яке з поданих нижче визначень не правильне? 

Засоби масової інформації – це: 

А. Друковані газети і журнали 

Б. Ненадруковані газети і журнали 

В. Телебачення та радіомовлення 

Г. Традиційні носії і передавачі інформації 
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Д. Нетрадиційні носії і передавачі інформації 
       №2. Яке з поданих нижче визначень правильне? 

Поняття «засоби масової комунікації» – це: 

А. Виключно засоби масової інформації 
Б. Виключно кіно та відеопродукція 
В. Виключно книгопродукція 
Г. Виключно Інтернет 
Д. Виключно канали поширення інформації 
№3. Яке з проданих нижче тверджень не є 

правильним? До власної системи засобів масової 

інформації нашої країни можна віднести: 

А. Засоби масової інформації України 

Б. Засоби масової інформації в Україні 
В. Засоби масової інформації не в Україні 
Г. Українськомовні засоби масової інформації 
Д. Російськомовні засоби масової інформації 

       №4. Яке з наведених визначень не точне? 

Журналістика – це: 

А. Сфера літературно-публіцистичної діяльності 
Б. Твори літературно-публіцистичної діяльності 
В. Періодичні видання загалом 

Г. Професія 
Д. Сукупна робота працівників літературного 

видавництва 
№5. Яке з тверджень можна не вважати 

журналістською спеціалізацією? 

Журналіст – це: 

А. Кореспондент 
Б. Репортер 

В. Оглядач 

Г. Колуніст 
Д. Публіцист 

       №6. Літературна творчість відрізняється від 

журналістської: 

А. Словесним матеріалом 

Б. Творчим підходом до праці 
В. Арсеналом художніх засобів 
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Г. Способом відображення дійсності 
Д. Використанням прямої мови 

№7. Майстерність журналіста – це: 

А. Уміння добре володіти пером 

Б. Уміння користуватися друкарською машинкою 

В. Уміння писати на комп’ютері 
Г. Уміння використовувати епітети 

Д. Уміння виробити власний почерк 

       №8. Кому із зарубіжних українських публіцистів була 

за життя присуджена Шевченківська премія: 

А. Роману Рахманному 

Б. Миколі Француженку 

В. Івану Багряному 

Г. Володимиру Біляєву 

Д. Іванові Кошелівцю 

№9. Хто з перелічених сучасних українських 

публіцистів удостоєний Шевченківської премії: 

А. Левко Лук᾽яненко 

Б. Степан Колесник 

В. Сергій Плачинда 
Б. Роман Коваль 
Д. Юлія Мостова 

      №10. Основою журналістської майстерності є: 

А. Рівень політичних знань 

Б. Рівень володіння іноземною мовою 

В. Рівень професійних знань 

Г. Рівень оволодіння комп’ютерною технікою 

Д. Рівень командної роботи в редакції 
№11. Талановитість – це те, що: 

А. Здобувається у процесі навчання 

Б. Виробляється практикою 

В. Вичитується в бібліотеці 
Г. Передається у спадок батьками 

Д. Закладене природою 

        №12. Професіоналом-журналістом вважається той, 

хто: 

А. Закінчив не менше ніж три курси фахового вишу 
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Б. Здобув повну вищу фахову освіту 

В. Основним засобом для існування має заробіток, 

здобутий професією 

Г. Постійно дописує до газети або журналу 

Д. Має диплом журналіста 
№13. Хто із перелічених відомих публіцистів не має 

вищої журналістської освіти: 

А. Віталій Коротич 

Б. Степан Колесник 

В. Олександр Глушко 

Г. Юлія Мостова 
Д. Олександр Горобець 

        №14. Ви як редактор всеукраїнської щоденної газети 

при прийомі на роботу віддасте перевагу: 

А. Журналістові-універсалові 
Б. Журналістові, який спеціалізується в певній 

тематиці 
В. Журналістові, спеціалізованому в певному жанрі 
Г. Журналістові, який володіє кількома іноземними 

мовами 

Д. В залежності від обставин 

№15. Високий професіоналізм: 

А. Здобувається у виші 
Б. Прищеплюється батьками 

В. Черпається зі спеціальної літератури 

Г. Здобувається у процесі практики 

Д. Властивий від народження 

        №16. Кому належить вислів: «У журналістській 

роботі найбільший тягар відповідальності легший, ніж 

тягар безвідповідальності. Від першого, буває, 

втомлюються, від іншого – духовно вмирають»: 

А. Анатолію Михайленкові 
Б. Анатолію Москаленкові 
В. Анатолію Погрібному 

Г. Анатолію Горлову 

Д. Анатолію Краслянському 
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№17. З чого починається редакція періодичного 

видання: 

А. З вивіски 

Б. З гардеробу 

В. З кабінету головного редактора 
Г. З комп’ютера на столі журналіста 
Д. З наказу про зарахування журналіста у штат 

        №18. Успішна журналістська праця залежить: 

А. Від уміння журналіста каліграфічно писати 

Б. Від умов для написання 

В. Від знання іноземних мов 

Г. Від настрою головного редактора 
Д. Від диплома з відзнакою про вищу освіту  

№19. Головний функціональний обов’язок 

журналіста полягає: 

А. У чіткому дотриманні розпорядку робочого дня 
          Б. У доскональному знанні  характеру безпосереднього 

керівника 
В. У вмінні підготувати матеріал у певних 

комунікативних формах 

Г. У достатньому володінні комп’ютерною технікою 

Д. У знанні особливостей редакції, в якій доводиться 

працювати 

        №20. Головна специфіка журналістської праці – це: 

А. Сподобатися головному редакторові 
Б. Враховувати думку колег про твою роботу 

В. Спиратися на відгуки читачів про твою публікацію 

Г. Поглиблений індивідуалізм праці 
Д. Поглиблений колективізм праці 

 

7. Питання до підсумкового контролю 
1.Чим характеризується журналістська творчість? 

2.Чи можна навчитися творчості? 

3.Як пов’язані між собою інформація і творчість? 

4.Чи зводиться журналістська майстерність лише до 

творчості? 

5.У чому полягає суть публіцистики? 
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6.Чим журналістський текст відрізняється від текстів 

художньої літератури і від наукових? 

7.Що робить журналістський текст актуальним?  

8.Що таке факт, тенденція, ситуація? 

9.Які типи ситуацій існують? 

10.Що таке ідея журналістського тексту? 

11.Що таке робоча ідея? 

12.Що таке монтаж журналістського тексту? 

13.У чому полягають особливості композиції 
журналістського тексту? 

14.З яких композиційних блоків складається 
композиційна структура журналістського матеріалу? 

15.Які етапи задуму журналістського тексту? 

16.У чому полягає конкретизація задуму? 

17.Які етапи реалізації задуму? 

18.Для чого необхідне авторське редагування тексту? 

19.На якому етапі роботи над текстом слід створювати 

заголовковий комплекс? 

20.Які чинники визначають методи творчої діяльності 
журналіста? 

21.Чим відрізняються між собою різні види 

спостереження? 

22.Які особливості використання засобів фіксації 
отриманих відомостей? 

23.Які методи подання інформації існують? 

24.Як формується індивідуальна електронна база даних? 

25.Як і з якою метою журналіст використовує 
комп’ютерні мережі? 

26.Механізми творчості.  
27.Критерії творчості. Зародження і розвиток 

спеціалізованих видів творчості. 
28.Журналістика як спеціалізована область творчої 
діяльності: аматорство і професіоналізм в журналістиці.  
29.Професійні обов’язки журналіста. 
30.Типи інформаційних продуктів, складових масові 
інформаційні потоки.  
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31. Журналістський твір в структурі масових 

інформаційних потоків.  

32.Склад професійних обов'язків журналіста. 
33.Планування масових інформаційних потоків як 

творчий процес. 
34. Організаторська робота журналіста. 
35. Редакторська робота журналіста.  
36. Журналістський твір як тип тексту 

37.Тема журналістського твору.  

38.Поняття «факт», «ситуація», «проблема».  

39.Поняття ідеї журналістського твору. 

40.Композиційні особливості журналістського твору. 

41.Функції факту в тексті. Види фактів.  

42. Композиція і монтаж як засоби організації, їх 

функціональні відмінності. 
43. Журналістський образ як засіб організації тексту. 

44. Природа журналістського образу, його функції і 
механізм формування в матеріалах для преси, радіо і 
телебачення. 

45. Редакторський аналіз журналістського твору 

 46. Методика аналізу журналістського твору .  

47.Критерії оцінки журналістського твору.  

48. Спосіб журналістської діяльності.  
49. Складові творчого журналістського  акту. 

50. Типи джерел інформації.  
51.Механізми формування прийомів журналістської 
творчості. 
52.Методи і прийоми журналістської творчості.  
53.Методи збору даних, вживаних в конкретних 

соціологічних дослідженнях. 

54. Технічні засоби в процесі журналістської творчості. 

 
                    8.  Рекомендована література  

                                            Основна 

1. Засоби масової  інформації: професійні стандарти, 

етика та законодавчі  норми: наук.видання / укл.: Петрів Т., 
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Сафаров  А., Сюмар В., Чекмишев О., – К.: Ніч Лава, 2006. – 

100 с. 
2.  Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської 
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