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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

з курсу: «Практика редагування та журналістики.  

Модуль2.Практика журналістики», VI семестр  

для студентів III курсу факультету Історії та теорії культури 

(за розкладом: понеділок 14.15-15.50 ) 

викладач – канд. мистецтв., доцент О.А.Д’ячкова 

 

 

I. Аналітична діяльність:  

1.1. Прочитати та проаналізувати 10 публіцистичних текстів із медіа-джерел: 

 Газета «День»// https://day.kyiv.ua/uk 

 Газета «Дзеркало тижня»// http://dt.ua/ 

 Інтернет - видання «Українська правда» // http://www.pravda.com.ua/ 

 «Левий берег»// https://lb.ua/ 

 BBC Ukraine// https://www.bbc.com/ukrainian 

 Радіо Свобода// https://www.radiosvoboda.org/ 

1.2. Усі спостереження узагальнити за планом (письмово): 

1.Інформаційна нагода публікації. 

2.Тема публікації. 

3. Жанр публікації. 

4. Композиція (структура) публіцистичного висловлювання: (кореляція 

назви та теми, кількість розділів, особливості ліду, дислокація головної 

думки, ключові слова, ключові дієслова, особливості використання 

прикметників). 

 

II. Робота над стилем письма: 

2.1. Прочитати:  

1. Ів Аньє Підручник із журналістики: пишемо для газет. / Переклад з 

французької А.Андрусяка. -  К.: Видавничий дім «Києво-Могілянська 

академія», 2013. – 544 с. 
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2. Крейг Ричард Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у 

нових ЗМІ / Переклад з англійської А.Іщенка. - К. Видавничий дім 

«Києво-Могілянська академія», 2007. – 324 с. 

3. Рус-Мольб Штефан. Журналістика: Посібник. / Переклад з німецької 

В.Клименко, В.Олійник; наук. ред.. В.Іванов. --  К.: Академія 

української преси, Центр вільної преси, 2013. – 343 c. 

 

2.2. За книгою Рене Каппон  Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс – 

Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. –158. Е-book: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Cappon_Rene/Nastanovy_zhurnalistam_Assoshieit

ed_Press/  виконати наступні завдання:  

 проаналізувати розділ 10,  

 та скласти до кожного його підрозділу приклади обсягом до 500 

знаків до кожного підрозділу. Базою роботи можуть бути 

публікації пункту 1.1.  

Письмові роботи надіслати за адресою: anylen@ukr.net  

Останній термін подачі робіт до 10 квітня 2020 року 

Для перевірки отриманих знань згодом будуть запропоновані тести.  

Подальші завдання та оновлення інформації на telegram-каналі: 

t.me/writing_with_anylen 

Контакти з викладачем: 

Е-mail: anylen@ukr.net 

Facebook: https://www.facebook.com/Olena.Dyachkova 

Academia: https://knmau.academia.edu/OlenaDyachkova 
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