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ВСТУП 
 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Комплексні екзамени зі спеціалізацій «Фахівець з інтерв’ювання» та 

«Фотокреспондент» є важливим завершальним етапом у підготовці журналіста-

практика. 

Мета цих екзаменів полягає не лише у перевірці знань випускників, 

їхньої готовності до практичної діяльності за напрямом, а й у стимулюванні 

їхнього подальшого саморозвитку та самовдосконаленню. Планомірна 

самостійна робота до комплексного екзамену допомагає систематизувати, 

глибше осмислити, закріпити знання, отримані у процесі вивчення тієї чи тієї 

дисципліни. 

На комплексний екзамен зі спеціалізації «Фахівець з інтерв’ювання»  

виносяться основні питання з теорії масової інформації, комунікації, 

журналістики, методики журналістської творчості, історії української та 

зарубіжної журналістики, агенційної журналістики, інтернет-журналістики, 

газетно-журнального, радіо-, телевиробництва,техніки й методики проведення 

інтерв’ю.  

На комплексний екзамен зі спеціалізації «Фотокореспондент»  

виносяться основні питання з теорії масової інформації, комунікації, 

журналістики, методики журналістської творчості, історії української та 

зарубіжної журналістики, агенційної журналістики, інтернет-журналістики, 

газетно-журнального, радіо-, телевиробництва, фотожурналістики, 

фотокритики, основ фотомистецтва.  

Це дає змогу перевірити рівень підготовки майбутніх журналістів, 

виявити їхнє вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, сучасних технологіях створення медіапродукту. 

Програми екзаменів охоплюють матеріал, повязаний з інформаційною 

діяльністю глобальних та регіональних медіа, роботою журналіста в 

інформагенствах, їх редакційною політикою та ідеологією. Також теоретичні 

питання та практичні завдання комплексного екзамену ґрунтуються на знаннях 

поліжанрової та полістилістичної сутності медіапродукту, журналістської 

діяльності з точки зору її інформативності, доцільності, об’єктивності та 

використання різноманітних зображально-виражальних засобів. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

екзаменів визначити та систематизувати зміст дисциплін, які виносяться на 

іспит, виділити стрижневі питання й акцентувати на них увагу, тим самим 

забезпечити систематизацію матеріалу і можливість самоконтролю. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 

документа до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

На комплексних екзаменах оцінка сформованості вмінь проводиться 

опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про 
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функціональний характер того чи іншого вміння, його роль в організації 

професійної діяльності. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що 

висуваються до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення 

різнобічних та глибоких знань з циклу фахових дисциплін. 

Комплексні екзамени для бакалаврів спеціальності 061 «Журналістика» 

зі спеціалізацій «Фахівець з інтерв’ювання» та «Фотокреспондент» проводяться 

в комбінованій формі (теоретичне питання, практико-орієнтоване завдання та 

тестові питання закритого типу). 

Випускник повинен засвідчити вміння застосовувати набуті знання на 

практиці, розкривати закономірності еволюції основних фахових понять і 

категорій з умінням виокремити етапи тих чи інших наукових парадигм. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація випускників за спеціальністю 061 «Журналістика» 

здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення 

цілей освітньо-професійної підготовки. 

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, 

умінь та навичок випускників, передбачених освітньою програмою підготовки 

бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» (освітня програма 

«Журналістика») з використанням загальнодержавних методів комплексної 

діагностики: написання і захист бакалаврської роботи та складання 

комплексного екзамену зі спеціалізації. 

Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного 

контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, 

є змістовні модулі дисциплін. 

Атестація якості підготовки бакалавра зі спеціальності 061 

«Журналістика» (освітня програма «Журналістика») щодо встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої підгoтовки вимогам ОПП здійснюється 

після виконання студентами навчального плану у повному обсязі 

Екзаменаційною комісією (ЕК) вищого навчального закладу з цього фаху. 

Голову ЕК затверджує Вчена рада Університету. 

Кваліфікаційні роботи виконуються у вигляді бакалаврського проекту. 

Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час державної 

атестації бакалаврів у терміни, що передбачені навчальним планом. 
 

 

ЕТАПИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 

Комплексний екзамен зі спеціалізації, що передбачає виконання певних 

атестаційних кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних 

випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної 

підготовки випускників вищих навчальних закладів, оцінювання ступеня 

досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів 

відповідно до об'єктивних критеріїв. 

Зміст теоретичних і практичних питань і завдань, що виносяться на 

екзамен, орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром 

професійних компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «СВО ОКХ 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика бакалавра». 
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На основі узагальнених завдань випусковою кафедрою журналістики та 

нових медіа за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 

Комплексний екзамен зі спеціалізації бакалаври складають за 

розробленими і затвердженими екзаменаційними білетами, до яких увійшли 

питання, спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань, 

вміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу при вирішенні 

практичних завдань, власної думки та особистісного ставлення. Питання та 

завдання екзаменаційних білетів, що охоплювали увесь зміст програми з 

дисциплін, мають не тільки репродуктивний, а й проблемно-пошуковий 

характер. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним 

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого.  

 

Білет комплексного екзамену зі спеціалізації «Фахівець з 

інтерв’ювання» містить теоретичне питання із фахових дисциплін (1), 

практико-орієнтоване завдання зі спеціалізації «Фахівець з інтерв’ювання» (1), 

тестові питання закритого типу із фахових дисциплін (40).  

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Фахівець з 

інтерв’ювання» 

Зразок білета комплексного кваліфікаційного екзамену  

1. Поясніть специфіку інтерв’ю для радіо. 

2. Визначте, кого Ви запросите для інтерв’ю, з якою метою, які питання 

заплануєте, якщо в країні загострилася епідеміологічна ситуація (коронавірус 

чи туберкульоз). 

3. Дайте відповіді на тестові питання різного рівня складності.  

 
 

Орієнтовні теоретичні питання  

зі спеціалізації «Фахівець з інтерв'ювання» 

1. Зробіть порівняльний аналіз типології іміджів, назвіть фактори, які 

формують імідж. 

2. Проаналізуйте техніки створення габітарного іміджу. 

3. Поясніть зміст поняття «імідж» у сфері журналістики, назвіть типажі й 

типосиндроми журналістів. 

4. Розкрийте технології побудови політичного іміджу.  

5. Підтвердіть прикладами класифікації запитань у інтернет-інтерв’ю. 

6. Розкрийте зміст інтернет-інтерв’ю та означте етичні принципи 

журналіста під час інтернет-інтерв’ювання. 

7. Проілюструйте сучасні стратегії підготовки тексту інтернет-інтерв’ю. 

8. Проаналізуйте стилі  інтернет-інтерв’ю. 

9. Дайте характеристику національним особливостям ділового етикету. 
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10. Охарактеризуйте види ділових прийомів та процедуру їхнього 

проведення. 

11. Проаналізуйте різновиди телевізійного інтерв’ю. 

12. Сформулюйте основні вимоги до етикету телефонної розмови. 

13. Поясніть специфіку інтерв’ю для радіо. 

14. Підтвердіть прикладом як готувати гостя студії до проведення інтерв’ю. 

15. Наведіть приклад тактики «правильної» зупинки співрозмовника. 

16. Проілюструйте способи запису радіоінтерв’ю. 

17. Дайте практичний аналіз тактики й стратегії інтерв’ю для радіо. 

18. Поясніть принципи підготовки, проведення й монтажу Vox Pop. 

19. Розкрийте значення преамбули інтерв’ю (розминки). 

20. Підтвердіть прикладами специфіку зустрічі із співрозмовником і 

знайомства з ним, визначте стилістичний рівень звертання (офіційний, 

напівофіційний, неофіційний, фамільярний). 

21. Сформулюйте практичні поради з підготовки до інтерв’ю в ефірі. 

22. Проаналізуйте основні етапи підготовки до інтерв’ю. 

23. Порівняйте інтерв’ю як метод збору інформації та жанр журналістики 

24. Зробіть аналіз складників успіху інтерв’ю. 

25. Обгрунтуйте значення жестів у мовленнєвій діяльності. 

26. Зробіть характеристику видів сучасного красномовства. 

27. Проаналізуйте психологічну концепцію моделей спілкування Е. Берна.  

28. Визначте бар’єри на шляху до ефективного спілкування та 

проілюструйте напрями їх подолання 

29. Розкрийте значення конфлікти та з’ясуйте шляхи їх розв’язання. 

30. Зробіть аналіз особливостей засобів невербального спілкування. 

 

Зразки практико-орієнтованих завдань  

зі спеціалізації «Фахівець з інтерв'ювання» 

 

1. Визначте, за яких обставин індивідуальне інтерв’ю є виправданим. 

Наведіть приклад з власного досвіду чи досвіду сучасних інтерв’юерів. 

(унікальна особистість, особисті досягнення, інтроверт, життєва криза, 

гучна суперечлива заява) 

2. Визначте, кого Ви запросите для інтерв’ю, з якою метою, які питання 

заплануєте, якщо в країні кризові часи, загострилися соціально-економічні 

проблеми (інфляція, безробіття, зовнішньо-державні борги тощо). 

3. Підготуйте орієнтовні питання до  предметного інтерв’ю у інтернет-

виданні 

4. Запропонуйте шляхи вирішення проблем, які можуть виникнути під час 

інтернет-інтерв’ю. 
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Зразки тестових питань  

зі спеціалізації «Фахівець з інтерв'ювання» 

1.Яка радіостанція фінансується Конгресом США? 

Виберіть одну відповідь: 

а. ВВС 

б. Радіо Свобода 

в. Українське радіо 

г. Люкс ФМ 

2. До аналітичних жанрів журналістики традиційно належать. Оберіть 

правильний варіант: 

а) коментар, огляд, інтерв’ю, звіт, есе, рецензія; 

б) кореспонденція, лист, коментар, огляд преси, репортаж, звіт; 

в) стаття, памфлет, нарис, кореспонденція, повідомлення, лист; 

г) кореспонденція, коментар, огляд преси, лист, стаття, огляд. 

3. До сенсаційних повідомлень належать. Оберіть правильний варіант: 

а) оперативні, актуальні, об’єктивні, лаконічні повідомлення; 

б) ексклюзивні повідомлення, «гарячі» новини, екшн, гучні скандали; 

в) пояснювальні та критичні зауваження, історичні аналогії, прогнози; 

г) інформація має декілька однаково важливих елементів. 

4. Оберіть інструмент для вимірювання рейтингу: 

а) соціологічне опитування; 

б) піплметр; 

в)  сейлз-хауз; 

г) анкетування; 

 

 

Білет комплексного екзамену зі спеціалізації «Фотокореспондент» 

містить теоретичне питання із фахових дисциплін зі спеціалізації (1), практико-

орієнтоване завдання зі спеціалізації (1), тестові питання закритого типу зі 

спеціалізації (40).  

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації 

«Фотокореспондент» 

Зразок білета комплексного кваліфікаційного екзамену  

1. Розкрийте значення поняття «композиція» у контексті створення 

якісної фотоілюстрації 

2. До запропонованої фотографії придумайте оригінальну назву, що 

розкриває сюжетний розвиток події, або відповідає емоційному забарвленню 

ситуації, чи авторському ставленню, а також обгрунтуйте свій вибір. 

3. Дайте відповіді на тестові питання різного рівня складності.  

 

Орієнтовні теоретичні питання  

 зі спеціалізації «Фотокореспондент» 

1. Поясність зміст поняття, особливості, функції фотографії у медіа.  
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2. Розкрийте значення поняття «композиція» у контексті створення 

якісної фотоілюстрації. 

3. Охарактеризуйте види композиції та освітлення. 

4. Дайте практичний аналіз поняття загального, середнього та крупного 

планів у фотозйомці 

5. Розкрийте композиційну роль відстані до об’єкта та висоти точки 

зйомки. 

6. Визначте роль ракурсу як гострого композиційного прийому 

7. Зробіть аналіз форматів фотознімків JPEG, TIFF, RAW та розкрийте 

значення для репортажної фотографії. 

8. Обґрунтуйте морально-етичні засади роботи фотожурналіста. 

9. Обґрунтуйте значення сортування фото та створення редакційного 

портфелю. 

10. Поясніть принцип «золотого перетину» у фотографії. 

11. Проаналізуйте спільне та відмінне між фотомистецтвом та 

фотожурналістикою. 

12. Зробіть аналіз особливостей сучасної фотографії в світі: екстримальні 

теми, антиестетика, сюрреалістичний гламур. 

13. Поясніть зміст поняття «жанр» в зображальній журналістиці, дайте 

характеристику системі фотожанрів. 

14. Сформулюйте основні вимоги до фотокореспонденції як 

інформаційного жанру. 

15. Сформулюйте основні вимоги до фоторепортажу, вкажіть на 

особливості композиції, центральної та бокової сюжетики. 

16. Сформулюйте основні вимоги до фотонарису, визначте його роль в 

осмисленні й розкритті явищ соціальної дійсності. 

17. Сформулюйте основні вимоги до фотопортрету: види  і форми, правда 

факту й образ. 

18. Проаналізуйте специфіку самостійної та партнерської роботи 

фоторепортера. 

19. Поясніть зміст поняття «рекламна фотографія». 

20. Дайте практичний аналіз основної мети і завдань текстового 

супроводу до фоторепортажу. 

21. Підтвердіть прикладами специфіку підготовки та обробки фотознімків 

до публікації: фоторедактори та формати. 

22. Сформулюйте практичні поради з підготовки нічної фотографії. 

23. Сформулюйте практичні поради з підготовки спортивної фотографії, 

поясніть специфіку передачі динаміки. 

24. Розкрийте значення авторського права і «водяного знаку» у діяльності 

фотокореспондента. 

25. Наведіть приклад правильного  використання фототехніки  

(діафрагма, витримка, ISO) для реалізації ідеї та теми знімка. 

26. Сформулюйте практичні поради з підготовки вуличної фотографії. 

27. Проілюструйте можливості базових програм-редакторів фотографій. 

28. Сформулюйте практичні поради з підготовки пейзажної фотографії. 
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29. Сформулюйте практичні поради з підготовки художньої фотографії. 

30. Зробіть порівняльний аналіз історичних етапів розвитку фотографії. 

 

Зразки практико-орієнтованих завдань  

зі спеціалізації «Фотокореспондент» 

1. До запропонованої фотографії придумайте оригінальну назву, що 

розкриває сюжетний розвиток події, або відповідає емоційному забарвленню 

ситуації, чи авторському ставленню, а також обгрунтуйте свій вибір. 

2. Визначте жанр запропонованої фотографії. 

3. Зробіть текстовий супровід до запропонованого фоторепортажу. 

4. Дайте фахову оцінку якості запропонованої фотороботи. 

 

Зразки тестових питань  

зі спеціалізації «Фотокореспондент» 

1. Формат фотознімків JPEG: 

а) найбільш вдалий формат для зберігання фотофайлів;  

б) зручний для обробки і якісного друку фотознімків ; 

в) формат у якому рекомендується знімати фотожурналістам ; 

г) єдиний формат який можна обробити у фотошопі; 

 

2. Подієвий фоторепортаж – це: 

а) серія знімків з місця події; 

б) знімки, що автор відбирає із свого архіву; 

в) фото відібрані за певною темою, чи датою; 

г) фото про певну людину, відзняті протягом певного часу; 

 

3. Діафрагма – це: 

а) засіб для боротьби з шумами; 

б) програма для обробки фотознімків для професіоналів; 

в) пристрій об'єктива фотокамери; 

г) різновид штативу для репортажної зйомки; 

 

4. Фотожурналіст-фрилансер- це: 

а) фотограф, що працює за контрактом; 

б) фотограф, що працює в творчому тандемі з журналістом; 

в) фотожурналіст, що працює для одного замовника; 

г) фотожурналіст, що працює для невизначеної кількості замовників; 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 

 (ПРОЄКТІВ) 

 

Бакалаврська робота (проєкт) – кваліфікаційна робота, у формі 

авторської розробки інформаційного продукту або проєкту, що виноситься на 

захист перед Екзаменаційною комісією. 
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Бакалаврська робота виконується під керівництвом кваліфікованого 

викладача, який консультує студента, допомагає розробити концепцію проєкту, 

скласти план роботи та скерувати етапи проекту.  

Тематика бакалаврських робіт розробляється щорічно випусковими 

кафедрами й уточнюється в процесі індивідуальної роботи зі студентами. 

Обираючи тему студент керується певними професійними інтересами чи 

опирається на набутий практичний досвід. Найбільш підготовленим студентам 

кафедра може запропонувати розробку наукової теми, що стосується специфіки 

роботи кафедри. 

 

Орієнтовна тематика бакалаврських робіт (проєктів) 

1. Розроблення концепції та створення блогу ... 

2. Авторський відеопроект з проблематики ... 

3. Створення періодичного друкованого урбан-видання ... 

4. Серія матеріалів в інтернет-виданні .... 

5. Документальний біографічний фільм ... 

6. Крос-культурна медіа-платформа .... 

7. Серія портретних інтерв’ю з використанням технології сторітелінгу ... 

9. Відеоблог з елементами дослідження ... 

10. Навчальний відеоблог ... 

 

Тема бакалаврської роботи (проєкту) має відповідати типовим завданням 

виробничої діяльності фахівця з журналістики. 

Студент має право запропонувати на розгляд випускаючої кафедри 

власну тему. 

 

Складові бакалаврської роботи 

Усю прикладну роботу варто поділити на кілька сегментів: 1) 

Пояснювальна записка; 2) Специфікація роботи; 3) Список використаної 

літератури; 4) Документація. 

І.     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (15–20 сторінок):  

1.1. Теоретична база (теорія жанру або формати, який покладено в основу 

бакалаврського проекту);  

1.2. Обґрунтування проєкту;  

1.3. Мета і завдання роботи;  

1.4. Джерела фактів;  

1.5. Технічні і програмні засоби;  

1.6. Сфера застосування;  

1.7. Висновки 

ІІ. СПЕЦИФІКАЦІЯ (опис продукту, який має бути (чи вже) 

виготовлено: серія інтерв’ю, портретний нарис, радіо-, телепрограма, 

документальний фільм, розслідування, проект газети, журналу, інтернет-

видання, тощо): 

 2.1. Ідейно-смисловий задум;  

2.2. Структура (продукту);  
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2.3. Музичний (звуковий) супровід (якщо є);  

2.4. Відеоряд (якщо є);  

2.5. Зображення (якщо є);  

2.6. Підтекст (якщо є);  

2.7. Специфікація аудиторії;  

2.8. [Інші параметри] 

ІІI. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

3.1. Список використаної літератури повинен складатися з переліку 

наукової, науково-популярної літератури, публікацій у періодичній пресі й 

інтернет-джерел, які сприяли підготовці бакалаврської роботи. 

IV. ДОКУМЕНТАЦІЯ  

4.1. Після теоретичної частини автор проекту долучає матеріали, які 

супроводжували виготовлення продукту, наприклад: сценарний план, оригінал-

макет номера журналу, тексти власних публікацій  і т.п.). 

V. АНОТАЦІЯ 

5.1. Наприкінці роботи останнім аркушем додаємо V. АНОТАЦІЯ двома 

мовами: українською та англійською із ключовими словами (обсяг: 1200 знаків 

з пробілами.  Додаток 4) 

Додатки (за необхідністю, відео та аудіо подаються на електронному 

носії). 

Проведення кваліфікаційного екзамену передує виконанню і захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Для розгляду і захисту бакалаврської роботи в ЕК подаються документи: 

− відомість складання комплексного екзамену, екзаменів і заліків з 

теоретичних дисциплін, практик; 

− залікова книжка; 

− бакалаврська робота; 

− відгук керівника про бакалаврську роботу; 

− рецензія фахівця з галузі, або викладача іншої кафедри Інституту 

журналістики, чи випускової кафедри за спеціальністю 061 «Журналістика» 

іншого ЗВО м. Києва та України. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

 

Порядок створення і робота екзаменаційної комісії. 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – 

комплексних екзаменів і захисту бакалаврських робіт та діє протягом 

календарного року як єдина для денної, заочної форм навчання з кожної 

спеціальності.  

До складу комісії входять викладачі випускових та профільних кафедр, 

провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше 

ніж за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за 

участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови.  
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Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку бакалаврської роботи, а також про присвоєння 

випускнику освітнього рівня та кваліфікації, видачу йому документа про освіту 

і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос 

голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

 оцінки складання комплексного кваліфікаційного екзамену; 

 запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

 окремі думки членів ЕК; 

 здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

 назва документа про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без 

відзнаки), який видається випускнику; 

 інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні.  

У випадках, коли захист бакалаврської роботи визначається 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену випускаючою кафедрою. 

Студент, який не захистив бакалаврську роботу, допускається до 

повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років. 

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до 

навчального відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість 

виконання кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання при 

вирішенні виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, 

рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні ради Інституту. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, компетентної, 

здатної швидко адаптуватися до динамічних умов діяльності особистості на 

основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. На комплексну 

атестацію винесено основні питання з фахових дисциплін, що дасть змогу 

перевірити стан підготовки майбутніх журналістів, виявити їхнє вміння 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці 

інформації з теорії масової інформації, комунікації, журналістики, методики 

журналістської творчості, історії української та зарубіжної журналістики, 

агенційної журналістики, інтернет-журналістики, газетно-журнального, радіо-, 

телевиробництва та спеціалізації. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені зі спеціалізації та 

оцінюванні бакалаврської роботи члени комісії  користуються такими вимогами 

й критеріями: 

 

Оцінка Кількість балів  

Відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

незадовільно 0-59 

 

 

Набуті знання та вміння на комплексному екзамені зі спеціалізації 

«Фахівець з інтерв’ювання» оцінюються за критеріями: за відповідь на 

екзамені за теоретичне питання із фахових дисциплін відводиться 30 балів, за 

практико-орієнтоване завдання – 30 балів, за виконання тестів закритого типу – 

40 балів. 

Теоретичне питання стосується журналістики як системи ЗМІ, масової 

інформації як основи масово-комунікативного процесу, теорії журналістики або 

журналістської творчості, її засобів і прийомів, типології іміджів, специфіки 

інтервю для різних видів ЗМІ, сучасних стратегій підготовки текстів інтернет-

інтерв’ю, класифікації запитань, методики та способів проведення інтерв’ю,  

принципів підготовки, проведення й монтажу Vox Pop; розглядаються питання 

національних особливостей ділового етикету, специфіки, способів заспису, 

тактики і стратегії інтерв’ю для радіо, телебачення, види ораторського 

мистецтва та сучасного красномовства. 
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Оцінка знань випускників з дисциплін є комплексною, становить 

еквівалент усієї сукупності теоретичних відомостей, умінь і навичок, набутих у 

процесі вивчення зазначених курсів. 

25-30 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної теми, демонструє знання 

специфічних особливостей термінологічного апарату, структуру 

журналістського тексту та творчі прийоми його формування, вільно володіє 

знаннями з методики проведення інтерв’ю в різних видах ЗМІ, вміє аналізувати 

різновиди інтерв’ю, розкриває технології і техніки створення іміджу, а також 

спроможний мислити нестандартно, використовувати адекватні технології та 

моделі для створення комунікативних дискурсів, давати оригінальне 

тлумачення проблем, здатний самостійно інтерпретувати, узагальнювати, 

робити висновки на основі конкретного матеріалу, аналізувати глобальні 

комунікативні процеси з точки зору їх ефективності, якості, суспільної 

значимості, давати об’єктивну оцінку впливовим ЗМІ та творчим здобуткам 

діячів вітчизняної та світової журналістики. Випускник вільно оперує 

журналістикознавчою термінологією, характеризуючи функції, структуру 

різних типів видань, формує цілісні концепції осмислення явищ 

інформаційного простору. 

20-24 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння специфічної структури журналістських 

текстів, знає етичні принципи журналіста під час інтерв’ю, жанрові 

особливості, основні етапи підготовки та проведення інтерв’ю, володіє 

термінологічним та понятійним апаратом теорії журналістської творчості. 

15-19 балів – випускник недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово 

сприймає структуру комунікативних процесів, зміст та жанрову специфіку, 

стилі інтерв’ю, не чітко формулює практичні поради з підготовки до інтерв’ю в 

ефірі, не завжди може самостійно виявити специфіку інтерв’ю для різних видів 

ЗМІ. 

1-14 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному матеріалі, категоріях журналістики, не вміє 

пояснити зміст понять «імідж», «жанр», не може пояснити специфіки інтерв’ю 

для різних видів ЗМІ, не вміє на належному рівні оперувати термінологічним та 

понятійним апаратом; відсутні приклади, допускаються грубі фактичні 

помилки. Висловлювання студента «бідне», спрощене, містить 7 мовленнєвих 

огріхів. 

Практико-орієнтоване завдання стосується методики та практики 

підготовки та проведення інтерв’ю.   

25-30 балів – студент вільно і повно володіє фактичним матеріалом, 

грунтовно виконує поставлене завдання і виявляє при цьому глибокі знання з 

певної теми, демонструє комунікативні навички, знання з техніки, способів 

інтерв’ювання, вміння класифікувати запитання,   знає етичні принципи під час 

проведення інтерв’ю, ілюструє вдалі приклади з власного досвіду та практики 

інтерв’ювання в ЗМІ; спроможний мислити нестандартно, використовувати 
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адекватні технології та моделі для створення комунікативних дискурсів, давати 

оригінальне тлумачення проблем, здатний самостійно інтерпретувати, 

узагальнювати, робити висновки на основі конкретного матеріалу. Під час 

обгрунтування письмової відповіді студент не допускає фактичних, 

граматичних, стилістичних, інших мовленнєвих помилок. 

20-24 бали – студент засвідчує високий рівень осмислення вивченого, 

спроможний логічно, аргументовано, чітко, точно і вільно висловлювати власні 

думки, демонструє знання з технології інтерв’ювання, вміння класифікувати 

запитання, знає етичні принципи під час проведення інтерв’ю, приклади з 

практики інтерв’ювання в ЗМІ, а не власного досвіду. Під час обгрунтування 

письмової відповіді студент допускає 2-3 незначних фактичних, граматичних, 

стилістичних, інших мовленнєвих помилок. 

15-19 балів – студент досить послідовно і логічно відтворює матеріал, 

проте не може обґрунтувати висловлені думки з методики підготовки і 

технології проведення інтервю для різних ЗМІ, проявляє поверховість суджень, 

не вміє класифікувати запитання, не може самостійно визначити жанрові 

особливості інтерв’ю, неточно визначає, за яких обставин різні види інтерв’ю є 

виправданими, може навести окремі завчені приклади, проте не завжди точно. 

У відповіді допускає до 4-х фактичних, 5-ти мовленнєвих помилок. 

1-14 балів – відповідь характеризується низьким рівнем знань з методики 

підготовки та проведення інтерв’ю, студент допускає істотні помилки у 

виконанні завдання, не володіє знаннями з технології інтерв’ювання, не знає 

способів, видів інтерв’ю, погано класифікує запитання, не знає етичних 

принципів під час проведення інтерв’ю, приклади з практики інтерв’ювання в 

ЗМІ не коректні, приклади з власного досвіду відсутні, аналізує на 

елементарному рівні. Допускаються грубі фактичні помилки. Висловлювання 

студента «бідне», спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

Третє питання – 40 тестових питань закритого типу, сформованих із 

блоку фахових дисциплін, передбачених навчальним планом для забезпечення 

підготовки бакалаврів зі спеціалізації «Фахівець з інтерв'ювання». 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал, максимальна 

кількість балів – 40.  

  

Набуті знання та вміння на комплексному екзамені зі спеціалізації 

«Фотокореспондент» оцінюються за критеріями: за відповідь на екзамені за 

теоретичне питання із фахових дисциплін відводиться 30 балів, за практико-

орієнтоване завдання – 30 балів, за виконання тестів закритого типу – 40 балів. 

 

Теоретичне питання стосується специфіки фотографії у медіа, поняття 

«композиція» у контексті створення якісної фотоілюстрації, види композиції та 

освітлення, поняття загального, середнього та крупного планів у фотозйомці, 

композиційна роль відстані до об’єкта та висоти точки зйомки, роль ракурсу як 

гострого композиційного прийому, формати фотознімків JPEG, TIFF, RAW та 

їх значення для репортажної фотографії, морально-етичні засади роботи 

фотожурналіста тощо. 
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Оцінка знань випускників з дисциплін є комплексною, становить 

еквівалент усієї сукупності теоретичних відомостей, умінь і навичок, набутих у 

процесі вивчення зазначених курсів. 

 

25-30 балів – випускник дає вичерпну відповідь на поставлене питання і 

виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної теми, демонструє знання 

специфічних особливостей термінологічного апарату, вільно володіє знаннями 

історичних етапів розвитку фотографії, вміє аналізувати особливості сучасної 

фотографії в світі; знає основні вимоги до жанрів фотожурналістики, формати 

фотознімків, видити композиції та освітлення, розкриває технології і техніки 

проведення фотозйомки, а також спроможний мислити нестандартно, здатний 

самостійно інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на основі 

конкретного матеріалу, аналізувати глобальні комунікативні процеси з точки 

зору їх ефективності, якості, суспільної значимості, давати об’єктивну оцінку 

прикладам фотозображень у ЗМІ та творчим здобуткам діячів вітчизняного та 

світового фотомистецтва. Студент вільно оперує професійною термінологією, 

розуміється на специфіці самостійної та партнерської роботи фоторепортера. 

20-24 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі дає 

відповідь на поставлене питання, що підтверджує його глибокі знання з 

дисциплін, демонструє розуміння змісту поняття, особливостей, функцій 

фотографії у медіа, знає етичні принципи фотожурналіста, жанрові особливості 

фотографії, композиційні прийоми, принципи, основні етапи підготовки та 

проведення фотозйомки, редагування світлин, формати знімків, з деякими 

помилками наводить приклади правильного використання фототехніки для 

реалізації ідеї та теми знімка. 

15-19 балів – студент недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово 

розуміє зміст поняття, особливостей, функцій фотографії у медіа, не знає етичні 

принципи фотожурналіста, не чітко розрізняє жанрові особливості фотографії, 

не володіє композиційними прийомами, знає не всі етапи підготовки та 

проведення фотозйомки, нездатний якісно редагувати світлини, з помилками 

наводить приклади правильного використання фототехніки для реалізації ідеї 

та теми знімка. У відповіді студент допускає до 4-х фактичних, 5-ти 

мовленнєвих помилок. 

1-14 балів – випускник не може викласти зміст питання, погано 

орієнтується у навчальному матеріалі, особливостях фотожурналістики, не 

може пояснити зміст понять «композиція», «жанр», «формат знімка», не 

розуміє специфіки самостійної та партнерської роботи фоторепортера, не вміє 

на належному рівні здійснювати практичний аналіз основної мети і завдань 

текстового супроводу до фотожанрів; відсутні приклади правильного  

використання фототехніки, допускаються грубі фактичні помилки. 

Висловлювання студента «бідне», спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

 

Практико-орієнтоване завдання стосується методики та практики 

підготовки та проведення фотозйомки. Студенту буде запропоновано до 
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фотографії придумати оригінальну назву, що розкриває сюжетний розвиток 

події, або відповідає емоційному забарвленню ситуації, чи авторському 

ставленню, а також обгрунтувати свій вибір; визначите жанр запропонованої 

фотографії, зробити текстовий супровід до запропонованого фоторепортажу чи 

дати фахову оцінку якості запропонованої фотороботи. 

 

25-30 балів – студент вміє аналізувати особливості сучасної фотографії; 

знає основні вимоги до жанрів фотожурналістики, формати фотознімків, 

видити композиції та освітлення, розкриває технології і техніки проведення 

фотозйомки, а також спроможний мислити нестандартно, давати об’єктивну 

оцінку прикладам фотозображень у ЗМІ та творчим здобуткам діячів 

вітчизняного та світового фотомистецтва. Студент вільно оперує професійною 

термінологією, вміє визначити жанр запропонованої фотографії, зробити 

оригінальний текстовий супровід до фоторепортажу, правильно розкриває 

композиційну роль відстані до об’єкта та висоти точки зйомки, роль ракурсу, 

формати фотознімків, безпомилково аналізує поняття загального, середнього та 

крупного планів у фотозйомці. 

20-24 бали – випускник правильно і майже в достатньому обсязі знає 

жанрові особливості фотографії, композиційні прийоми, принципи, основні 

етапи підготовки та проведення фотозйомки, редагування світлин, формати 

знімків, з деякими помилками наводить приклади правильного використання 

фототехніки для реалізації ідеї та теми знімка, дає фахову оцінку прикладам 

пропонованих фотозображень. 

15-19 балів – студент поверхово розуміє зміст поняття, особливостей, 

функцій фотографії у медіа, не чітко розрізняє жанрові особливості фотографії, 

не володіє композиційними прийомами, не знає етапи підготовки та проведення 

фотозйомки, з помилками аналізує приклади використання фототехніки для 

реалізації ідеї та теми запропонованого знімка, робить штампований текстовий 

супровід до запропонованого фото. У відповіді студент допускає до 4-х 

фактичних, 5-ти мовленнєвих помилок. 

1-14 балів – не розуміє змісту понять «композиція», «жанр», «формат 

знімка», не знає форматів фотографій, основних вимог до оцінювання 

запропонованого у певному жанрі знімка, не здатний пояснити принципу 

«золотого перетину» у фотографії, не вміє на належному рівні зробити 

текстового супроводу до світлини; відсутні приклади правильного  

використання фототехніки для реалізації ідеї та теми запропонованого знімка, 

допускаються грубі фактичні помилки. Висловлювання студента «бідне», 

спрощене, містить 7 мовленнєвих огріхів. 

 

Третє питання – 40 тестових питань закритого типу, сформаних із блоку 

фахових дисциплін, передбачених навчальним планом для забезпечення 

підготовки бакалаврів зі спеціалізації «Фотокреспондент». 

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал, максимальна 

кількість балів – 40.  
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При оцінюванні відповіді студента члени екзаменаційної комісії 

керуються такими критеріями: 

− правильність, змістовність, аргументованість відповідей; 

− уміння проілюструвати теоретичний матеріал власними прикладами; 

− уміння застосувати теоретичні знання з різних дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; 

− уміння самостійно зробити висновки з наведених фактів; 

− володіння нормами літературної мови і культури усної відповіді. 

Під час екзамену студент повинен продемонструвати такі знання й 

уміння: 

Випускник повинен знати: 

− історію і тенденції розвитку комунікації, формування її науково-

теоретичних та критичних засад; 

− особливості природи і структури комунікативного процесу; 

− теорії масової інформації, комунікації, моделі комунікації, 

комунікативні стратегії та комунікативні дискурси; 

− методи комунікативного аналізу; 

− засоби і методи впливу на маси; 

− методи журналістської творчості; 

− підходи до тлумачення й визначення поняття інформації; 

− загальні характеристики методів журналістської творчості; 

− структуру журналістського тексту та творчі прийоми її формування; 

− систему жанрів та жанрово-формуючі чинники у журналістському 

творі; 

− досвід провідних вітчизняних та світових медаінституцій у формуванні 

нових творчих прийомів, здобутки видатних персоналії журналістики; 

− телевізійні жанри та визначати жанрово-формуючі чинники 

телепроцесу; 

− основні поняття у галузі агенційної журналістики, фото-, радіо- та 

тележурналістики; 

− особливості ділового етикету; 

− культуру ділового листування; 

− жести, їхнє значення в мовленнєвій діяльності; 

− тактики та стратегії інтерв’ю для різних видів ЗМІ; 

− основні етапи розвитку української та світової фотожурналістики. 

Випускник повинен вміти: 

− володіти формами і методами наукового пізнання, вміти аналізувати 

сучасні соціальні та етичні проблеми, напрямки, концепції, джерела 

журналістського знання; 

− володіти основними поняттями, термінами, положеннями теорії 

журналістики, мосової комунікації та інформації, журналістської майстерності, 

орієнтуватися на здобутки сучасної української і світової журналістської науки; 

− розрізняти учасників масового спілкування за функціями, завданнями, 

методами, засобами праці тощо; 

− відрізняти себе, фахівця, від представників суміжних професій; 
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− використовувати адекватні технології та моделі для створення 

комунікативних дискурсів; 

− визначати спрямування і тенденції новинних потоків; 

− здійснювати аналіз інформаційних матеріалів з точки зору дотримання 

них професійних стандартів журналістики; 

− редагувати інформаційні матеріали, прогнозувати наслідки їхнього 

впливу; 

− створювати власні інформаційні повідомлення із застосуванням різних 

жанрів 

− на основі набутих знань формувати цілісні концепції осмислення явищ 

інформаційного простору; 

− практично застосовувати методи журналістської творчості для освоєння 

дійсності з метою формування телепродуктів; 

− володіти виражальними засобами журналістики; 

− володіти основними жанрами журналістики – інформаційне 

повідомлення; репортаж, стаття з профільної тематики (освіта, 

літературознавство, культурологія) здійснювати жанрову диференціацію 

матеріалу; 

− аналізувати й оцінювати проблеми, які порушувала українські та 

зарубіжні ЗМІ у конкретний історичний період. 

 

Оцінювання виконання кваліфікаційної роботи 

Деякі вимоги, виконання яких забезпечує максимальну оцінку 

кваліфікаційній роботі: 

− об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням 

сучасних джерел інформації; 

− практичне значення результатів; 

− наявність посилань на джерела інформації; 

− відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, 

що не впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

− використання прикладних пакетів комп’ютерних програм; 

− оформлення відповідно до чинних стандартів; 

− загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність 

викладу матеріалу; 

− якість оформлення; 

− самостійність виконання. 

Оцінювання кваліфікаційної роботи СВО бакалавра здійснюється за 

такими критеріями: 

– відповідність змісту роботи обраній темі, її актуальність (10 б.); 

– логічність структури роботи та чітка програма роботи (10 б.); 

– ґрунтовність, повнота і критичний аналіз літератури з проблеми (20 б); 

– рівень реалізації авторського задуму (10 б.); 

– літературне, технічне й естетичне оформлення роботи (10 б.); 
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– публічний захист роботи (аргументованість, переконливість, вільне 

володіння матеріалом, культура мовлення, із врахуванням відгуку та рецензії на 

роботу) (40 б.). 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до комплексної атестації. 

Методичні матеріали розробляються випускаючою кафедрою, 

розглядаються і затверджуються вченою радою інституту. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента до 

підсумкової атестації подаються за такою структурою: 

– методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт; 

– методичні рекомендації до складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену зі спеціалізації. 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 

Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра, які успішно пройшли 

атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої освіти за 

відповідним напрямом підготовки та кваліфікацію бакалавра журналістики. 

Студентам, які мають не менше 75% оцінок «А» з усіх навчальних 

дисциплін і практичної підготовки, оцінки «В», «С» з інших дисциплін  та 

оцінки «А» за результатами атестації, видається диплом з відзнакою. 

Студенти, які отримали оцінку «FX» чи «F» при складанні комплексного 

екзамену або при захисті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 



22 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Березин В.М. Фотожурналистика : учеб. пособие / В.М. Березин. – М., 

2016. 

2. Биржаков Н. Цифровое фото в простых примерах / Н. Биржаков. – М., 

2016. 

3. Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ. – М.; С.-

П.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2014. 

4. Бугрим В.В., Мащенко І.Г. Телебачення прямого ефіру. К.: Либідь, 2012. 

5. Буш Д. Цифоровая фотография и работа с изображением / Д. Буш. – М., 

2013. 

6. Васильева Л.А. Делаем новости. – М., 2013. 

7. Владимиров В. Комерційна журналістика як галузь інформаційного 

бізнесу. – Луганськ, 1995. 

8. Ворошилов В.В. Журналистика. – СПб., 2000. 

9. Головко Б.Н. Фотореклама: искусство возможного  / Б.Н. Головко. – М., 

2009 

10. Горохов В. Основы журналистского мастерства. – М., 2009. 

11. Гоян В.В. Формування візуального мислення як один із сегментів 

професійної підготовки тележурналіста: сучасні тенденції і перспектви. – К., 

2010. 

12. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. 

– К., 2010. 

13. Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. Учебное пособие. – М., 2014. 

14. Журналист в поисках информации. – М., 2016. 

15. Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навчальний 

посібник / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко та ін. ; за ред. В. В. 

Різуна.– К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 

287 с. 

16. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі 

норми: наук.видання / Укл.: Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О., – 

К.: Ніч лава, 2016. – 100 с. 

17. Засоби масової інформації: Українське законодавство. – К.: IREX, 2014. 

18. Здоровега В.Й. Вступ до журналістики. – Львів, 1998. 

19. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 

2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2014. – 268 с. 

20. Іванов В. В. Техніка оформлення газети : курс лекцій / В. В. Іванов. – К., 

2010 

21. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний 

посібник / За наук. ред. В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2010. 

22. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп`ютерні технології і засоби 

масової інформації: аспекти застосування. – К., 2018. 

23. Калиберда Е.Г. Связи с общественностью: вводный курс : учебное пособие 

/ Е.Г. Калиберда. – М. : Логос, 2013. 

24. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації / А. О. 

Капелюшний. – Львів, 2019. 



23 
 

25. Карась М.А. Журналістський фах: організація творчо-виробничого 

процесу: Навч. Посібник. – К.: Видавництво Інституту журналістики, 2009.  

26. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации: учеб. пособие / В. Б. 

Кашкин. – Воронеж, 2010. 

27. Квіт С. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет. – К., 2000. 

28. Квіт С.М. Масові комунікації. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 

29. Клейнс В. Фотография и журналистика / В. Клейнс. – Рига., 1998. 

30. Коммуникация: теория, методы исследования, технологии: учеб. пособие. 

Минск, 2004. 

31. Коновець О. Теорія масової комунікації. – К., 2009. 

32. Коновець О.Ф. Масова комунікація: теорії моделі технології: Навч. 

посібник. – К.: ЛГУ, 2009. 

33. Коппервуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить новости. – М., 1998. 

34. Кузнецова О. Аналітичні методи в журналістиці. – Львів, 1997. 

35. Кузнєцова О.Д. Основи масової комунікації. – Львів, 1997. 

36. Ладутько В.Н. Основы фотографии / В.Н. Ладутько. – Минск., 2004. 

37. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: 

Статьи. Исследования. Заметки. – СПб.: «Исскусство – СПб», 2000. 

38. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губернський, В. 

Ф. Іванов, В. А. Вергун. – К.: Либідь, 1997.  

39. Мащенко І.Г. Телебачення України. Том перший. К., 1998. 

40. Мелещенко O.K. Сенсація в газеті // Журналістика. Преса, телебачення, 

радіо. – К., 2003. – Вин. 25. – С. 144-145. 

41. Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення України. – К., 2006. 

42. Москаленко А.З. Вступ до журналістики : підручник. – К., 1997. 

43. Москаленко А.З. Теорія журналістики: Підручник. – К.: Експрес-об’ява, 

2002. 

44. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-

інформаційної діяльності. – Київ, 2009. 

45. Музыкант В.Л. Заголовок в газете. – М., 2002. 

46. Основы творческой деятельности журналиста. Ред.-сост. 

С.Г.Корконосенко. СПб.,2000. 

47. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М. Василика. М., 

2005. 

48. Палієнко М.Г. Повернення із забуття: Портрет вченого, журналіста, 

видавця Володимира Науменка. – К., 1998. 

49. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: навч. посібник. — 

Л.: Афіша, 2008.  

50. Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов – М.-К., 2001. 

51. Приступенко Т.О. Теорія журналістики: етичні та правові засади 

діяльності засобів масової інформації / Т.О. Приступенко. – Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2004. 

52. Про інформаційні агентства. – Закон України вiд 28.02.1995 № 74/95-ВР // 

zakon.rada.gov. ua 



24 
 

53. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2012. 

54. Путівник ретельного журналіста. – К., 2017. 

55. Різун В.В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 

“журналістика та інформація”. – К.: Просвіта, 2018. – 260 с. 

(http://journlib.univ.kiev.ua/Teoriya_mas_com.pdf) 

56. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – СПб.,1999. 

57. Сидорская, И. В. Введение в теорию информации и коммуникации: 

пособие для студентов факультета журналистики / И. В. Сидорская. – Минск, 

2000. 

58. Срібняк І.В. Зарубіжні мас-медіа: виникнення, особливості 

функціонування, основні тенденції розвитку (ХVІІ-ХХ ст.). Навч. посібник для 

студентів Могилянської школи журналістики. – К.: Науково-дослідний центр 

орієнталістики імені Омеляна Пріцака НаУКМА. – 2011.  

59. Сучасна агенційна журналістика. Довідкове видання для студентів 

Інституту, факультетів, відділень та кафедр журналістики. (За загальною 

редакцією В.В.Різуна) К: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 

2019. 

60. Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат / За ред. 

А.З.Москаленка. – К., 1997. 

61. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика. – М., 2008. 

62. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

63. Тертычный А.А. Журналистское расследование. – М., 2000. 

64. Хавкіна Л.М. Функціонування традиційних образів і сюжетів у сучасному 

українському рекламному міфі // Verba magistri. – Х., 2009. 

65. Халер М. Пошук і збір інформації. – К.: Арт-Аз, 2006. – 180 с. 

66. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – М., 2002. 

67. Чамара В.Ф. Зародження та розвиток агенційної журналістики в Україні // 

Сучасна агенційна журналістика : довідкове видання для студенів Інституту, 

факультетів та кафедр журналістики/ за заг. Ред. В.Різуна. – К.:І-т журналітики 

КНУ імені Т.Шевченка., 2018. 

68. Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія практика 

новинної журналістики: Підручник-практикум. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет», 2014. – 130 с. 

69. Черняков Б.И. Рождения фотожурналистики / Б.И. Черняков. – Киев, 2006. 

70. Шарков Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс) : учебник / Ф. И. 

Шарков. – М., 2014. 

71. Яковлев И. П. Основы теории коммуникаций / И. П. Яковлев. – СПб., 2011. 
 


