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Передмова
Навчально-методичний

посібник

«Навчаємось

основ

журналістики» зорієнтований на студентів першого курсу
спеціальності 061 «Журналістика» і покликаний допомогти
оволодіти теоретичними та практичними знаннями з основ
журналістики, особливостями

медіадіяльності та зрозуміти

специфіку журналістських спеціалізацій.
Предметом курсу «Вступ до журналістського фаху» є
ознайомлення студентів із основними проблемами, пов’язаними з
розвитком сучасних медіа, сутністю і функціями журналістської,
рекламної та PR-діяльності й видавничої справи, редакторськими,
видавничими й коректорськими процесами та їх історією. «Вступ
до журналістського фаху» сприяє виробленню в студентів не
тільки уявлень про майбутню працю, а й оволодінню знань із
суспільно-економічних, загальноосвітніх, фахових і прикладних
дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі.
Ознайомлення

з

особливостями

журналістської

праці

неможливе без навчання студентів «сліпому десятипальцевому
методу набору тексту», що значно підвищує швидкість роботи й
суттєво

економить

час,

надаючи

можливість

майбутнім

журналістам сконцентруватися на змісті, а не на клавіатурі. У
посібнику вказані основні правила та практичні завдання для
навчання набору, що розкриваються при вивченні дисципліни
«Практикум з комп’ютерного діловодства та стенографії».
«Вступ до журналістського фаху» як навчальний курс тісно
пов’язаний

з

іншими

дисциплінами,
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що

допомагають

осмислювати набуті в різних галузях знання, формують необхідні
вміння

для

комунікацією,

майбутньої
теорією

професійної

діяльності:

масовою

журналістики,

культурою

видання,

регулюванням авторсько-видавничих відносин, редакторським
практикумом,

основами

теорією літератури,

наукових

досліджень,

літературною

критикою,

риторикою,
текстологією,

публіцистикою, комунікаційними технологіями, філософією,
історією,

соціологією,

педагогікою,

етикою,

естетикою,

мовознавством, психологією та ін.
Мета навчального курсу передбачає ознайомлення студентів
із

сутністю

журналістської

творчості,

редакторської,

коректорської та видавничої справи в їх співвідношенні та
взаємозв’язку; підготовку до професійної діяльності.
Завдання курсу:
-

розкрити сутність і функції журналістської, рекламної та

PR-діяльності й видавничої справи;
-

ознайомити

студентів

з

історією

вітчизняної

журналістики, реклами та PR, видавничої справи;
-

окреслити специфіку журналістської, рекламної та PR-

діяльності в правовому та етичному аспектах;
-

ознайомити із структурою, функціями, основними

принципами написання журналістського твору;
-

ознайомити

студентів

з

елементарними

основами

редакторського аналізу;
-

формувати

в

студентів

управління рекламною і PR діяльністю;
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компетентності

щодо

-

розвинути навички творчої роботи;

-

навчити швидкому та грамотному набору текстів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні знати:
-

особливості новітнього медіапроцесу;

-

тезаурус, пов’язаний із специфікою журналістської

праці;
-

етапи розвитку реклами та PR;

-

напрями та форми реалізації рекламної та PR-роботи;

-

видо-типологічний склад і класифікацію видань;

-

методологію

підготовки

творів

різних

жанрів

журналістики;
-

принципи та шляхи аналізу художніх творів;

-

загальні та спеціальні функції журналістики;

-

нормативну базу редагування;

-

класифікацію помилок і методи редагування;

-

основи друку текстів.

Уміти :
-

аналізувати журналістські матеріали різних родів і

жанрів;
-

готувати матеріали різних жанрів журналістики;

-

уважно читати й здійснювати правку авторських

текстів;
-

здійснювати правку помилок і розумітися на методах

редагування;
-

організовувати плідну співпрацю з авторами;
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-

давати реалістичну оцінку авторським текстам;

-

швидко та грамотно набирати тексти;

-

підвищувати професійні якості та самоосвіту.
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М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.
33. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця:
Практичний посібник. – Третє вид., виправлене / М. С. Тимошик.
– К.: Наша культура і наука, 2010. – 560 с.
34. Тимошик М. С. Як редагувати книжкові та газетножурнальні видання: практичний посібник / М. С. Тимошик. – К.:
Наша культура і наука, 2012. – 384 с.
35. Трухімович

С.

Реклама:

конспекти

копірайтера

/

С. Трухімович. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська
Академія», 2016. – 152 с.
36. Феллер М. Д. Довідник редактора / М. Д. Феллер,
І. С. Квітко, Н. Г. Шевченко. – Х.: Ред.-вид. відділ Кн. палати,
1972. – 408 с.
37. Шаблій І. В. Технологія друкарських процесів /
І. В. Шаблій.. – Л.: Оріяна-Нова, 2003. – 208 с.
38. Ширман Р. Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас /
Р. Н. Ширман. – К.: ЗАТ «Телерадіокур’єр», 2004. – 200 с.
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Інформаційні ресурси
(в електронному режимі доступу)
Електронна

бібліотека

Інституту

журналістики:

journlib.univ.kiev.ua
Проект

–

WОRDS.UА.

терміносистема,

можливість

українська

ком’ютерна

знаходження

українських

відповідників сучасним термінам.
Словники України (http://www.webber.net.ua/NEWDICT) – делмверсія повномасштабного українського електронного словника,
записаного на компакт-диск (152 тис. слів).
Журналістика.

Навчальні

матеріали

онлайн

pidruchniki.com/zhurnalistika/
Журнал «Книжник-ревю» (http://review.kiev.ua/archiv/shtm) –
новинки українського книжкового ринку.
Академ-Прес (http://www.academpress.kiev.ua) – ресурс для
науковця, учителя-словесника, студента, учня-читача.
Інтернет-книгарні
Amazon (http://www.book-courier.com.ua).
Книгарня Online (http://www.book-courier.com.ua) – ділова і
навчальна література українських видавництв.
libfree.com/zhurnalstika/
Журналістика.

Підручники

для

студентів

онлайн

stud.com.ua/zhurnalistika/
Электронные книги и учебники на тему: «Журналистика»
www.knigafund.ru
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Навчально-методичне видання
Башманівський Валерій Іванович
Чорна Світлана Аркадіївна

Навчаємось основ журналістики
Навчально-методичний посібник
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