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ВСТУП
Преса належить до традиційних ЗМІ і ветеранів системи мас-медіа, оскільки газети виникли раніше за радіо, телебачення, і тим більше – за Інтернет. Відповідно, пресову журналістику правомірно вважати класичною та
обов’язковою для опанування майбутніми працівниками інфосфери.
Курс «Газетно-журнальне виробництво» вивчається впродовж третього
семестру студентами-другокурсниками напряму підготовки «Журналістика»
на тому етапі, коли вони ще не обрали дисципліну спеціалізації. Його мета:
по-перше, надати всестороннє уявлення про те, як створюється газета або журнал технічно, з яких матеріалів, яку роль при цьому виконує журналіст; подруге, привити навички макетування, верстання, публікації газетних повідомлень в Інтернеті, опрацювання усіх різновидів надісланих до редакції газети/журналу матеріалів, написання власних журналістських творів.
Курс розвиває комплексне бачення галузі в контексті новітніх змін, продиктованих, насамперед, науково-технічним прогресом, а також допомагає
усвідомити особливості зв’язку роботи журналістського колективу, технічних
працівників видання і типографії, як єдиного механізму.
Курсом передбачені такі завдання:
 ознайомити студентів з обличчям сучасної української преси, процесами, які обумовили стан і характер цього сегменту медіа-ринку;
 показати роботу типографії та зміст дотипографської підготовки видання, здійснити екскурс у минуле газетно-журнальної справи;
 навчити студентів самостійно створювати макети і верстати газетножурнальні сторінки із підготовлених текстів та ілюстрацій;
 досягти усвідомлення студентами необхідності інтеграції преси з
Інтернетом, навчити розміщувати газетні матеріали у вебі, попередньо адаптувавши їх для цього і збагативши гіперлінками та мультимедійними форматами інформації;
 ознайомити студентів із основними підходами до виконання газетярем прямих і другорядних професійних обов’язків;
 навчити студентів професійно опрацьовувати прес-релізи, повідомлення офіційних інстанцій, тексти позаштатних авторів;
 ознайомити студентів із системою газетних жанрів, досягти розуміння ними особливостей і призначення кожного жанру;
 розвинути навички створення інформаційних повідомлень для преси, а також навчити готувати газеті матеріали найпростіших аналітичних і художньо-публіцистичних жанрів;
 розповісти студентам про складові концепції нового друкованого
видання і навчити створювати відповідний (спрощений) проект.
Курс «Газетно-журнальне виробництво» логічно продовжує і доповнює
дисципліни «Вступ до спеціальності», «Теорія журналістики», «Агенційна
журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю». Він готує до сприйняття
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дисциплін, які викладатимуться в подальшому, зокрема, таких предметів за
вибором, як «Специфіка роботи журналіста в пресі: основні підходи і загальні
принципи» та «Професійні обов’язки газетяра, їх характер і виконання».
У результаті вивчення курсу «Газетно-журнальне виробництво» студент
повинен знати: визначення понять «преса», «газета», «журнал»; риси, які
характеризують українську пресу сьогодення; фактори, що обумовили обличчя сучасної преси, зокрема, України; роль і функції типографії в газетножурнальній справі; зміст дотипографської підготовки видання; значення основних термінів, що стосуються редакційно-видавничого процесу; особливості лінотипно-талерної і комп’ютерної верстки; різницю між газетами і журналами щодо структури, підходів до макетування і верстання, змістового наповнення; принципи виготовлення макету газетної або журнальної сторінки; вимоги до набору матеріалів, призначених для верстки; основні прийоми верстання документу газетного/журнального номера; різновиди і призначення
електронних версій газет/журналів; механізми роботи сайту газети/журналу;
роль рядового журналіста в забезпеченні видання матеріалами; як правильно
розпочати свою роботу в редакції газети/журналу; яким чином журналіст забезпечує редакцію видання матеріалами; якими бувають газетно-журнальні
матеріали щодо походження; підходи до опрацювання журналістом сторонньої інформації; основні прийоми створення рекламних матеріалів для газети/журналу; значення жанрової системи для підготовки журналістських матеріалів; перелік газетних жанрів, цілі їх застосування; головні складові концепції нового періодичного видання.
У результаті вивчення курсу «Газетно-журнальне виробництво» студент
повинен уміти: розрізняти періодичні видання різних видів, типів і спрямувань; розрізняти за зовнішнім виглядом сторінок газети/журналу лінотипноталерну і комп’ютерну верстку; визначати модель періодичного видання (повторювану структуру); створювати макет газетної/журнальної сторінки; набирати текст на комп’ютері, оформивши його для подальшого верстання; підготувати для верстки фотоілюстрацію або малюнок; завести документ верстки
для створення газетного/журнального номера; заверстати текст разом із фотографіями та іншими графічними елементами за допомогою відповідних
комп’ютерних програм; адаптувати газетні матеріали для інтернет-версії друкованого видання; розмістити матеріали на сайті газети/журналу; правильно
організувати власну професійну діяльність; складати дайджести новин на
основі матеріалів преси та Інтернету; працювати з матеріалами інформаційних
агентств; опрацьовувати прес-релізи, готові рекламні тексти; готувати для
опублікування в газеті/журналі матеріали різних офіційних інстанцій, листи
читачів, матеріали позаштатних авторів; створювати журналістський матеріал
за правилами найпростіших газетних жанрів; придумати власну концепцію і
створити спрощений проект нового періодичного видання.
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Типологічні та інші характеристики преси
(заняття 1-4)
План
1. Деякі особливості пресової журналістики.
2. Різноманіття періодичних друкованих видань.
3. Українське законодавство про пресу.
4. Критерії, що обумовлюють типи газет/журналів.
5. Риси, притаманні пресі на сьогоднішній день.
6. Преса Запоріжжя і преса України: екскурс у минуле.
7. Актуальні тенденції в розвитку преси.
Література
1. Газетна журналістика : Навчально-методичний посібник для спеціальності 6.030200 – Журналістика / Укл. О. В. Богуславський. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2003. – С. 5-7.
2. Гуревич С. М. Газета : Вчера, сегодня, завтра : Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич.
- М. : Аспект Пресс, 2004. – С. 65-74.
3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92
[Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/2782-12.
4. Потятиник Б. Вимирання традиційних медій скасовується (принаймні до 2015 року) [Електронний ресурс] / Борис Потятиник // Сайт Інституту медіаекології. – Режим доступу :
http://www.lnu.edu.ua/mediaeco/index.htm.
5. Солнцева Т. В. Вторая древнейшая, или Как стать акулой пера / Т. В. Солнцева. – Ростов
н/Д. : Феникс, 2006. – С. 3-12.

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари.
На першій парі студенти знайомляться зі структурою та завданнями курсу, системою розподілу балів, змістом самостійної та індивідуальної роботи,
списком основної літератури. Далі викладач звертає увагу на те, що преса –
найстаріший і добре розвинений сегмент медіа-ринку, наголошує на постійних змінах, що відбуваються з пресою, і пропонує переглянути приклади газет
і журналів сьогодення. Студенти разом із викладачем здійснюють огляд найрізноманітніших періодичних видань, міркуючи над тим, як їх можна поділити на групи за різними ознаками. Необхідно запропонувати відповідні критерії
і подальшу класифікацію, яка може виявитись багаторівневою, після чого
створити таблицю за поданим нижче зразком – на дошці і в зошитах.
КРИТЕРІЇ

1

Тематика

2
3
4

Стиль

Типи видань
На різні теми.
Тематично обмежені: політичні, бізнесові, про моду…
Офіційні, ділові, розважальні…

Якість

Якісні і масові.

Аудиторія

Вік: дитячі, молодіжні, для середнього віку, для пенсіонерів.
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Стать: для чоловіків, жінок.
Професія: для медиків, для вчителів…

5
6
7

Територія висвітлення
і поширення
Приналежність видання

Міжнародні, центральні, регіональні, районні, виробничі…
Державні, корпоративні, незалежні…

…

Домашнє завдання: 1) Продовжити складати таблицю, придумавши нові
критерії. 2) Прочитати і переповідати літературу (1; 3 – 1 ст. І розділу, 29 ст.
ІІ розділу; 3) Переглянути пресу в газетних кіосках. Підготувати аналіз типологічної приналежності одного-двох видань (користуючись таблицею).
Друга пара розпочинається з перевірки домашнього завдання, важливо,
зокрема, показати добре знання загальних положень Закону «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні». Далі студентам буде запропоновано якомога повніше охарактеризувати обласну, регіональну і взагалі українську пресу (спираючись на критерії і типи, про які йшлося на попередньому
занятті) і записати виявлені характеристики на дошці та в зошитах.
Домашнє завдання: 1) Знайти веб-сайт Державного підприємства з розповсюдження періодичних видань «Преса», переглянути каталоги газет і журналів, на які оголошена передплата. Записати кількість видань. Спробувати
визначити, які типи видань переважають. 2) Прочитати літературу (2), бути
готовими переповідати. 3) В бібліотеці університету, в обласній бібліотеці у
відділі періодики або ж в обласному архіві переглянути екземпляри старих
газет (ХХ ст.). Зробити ксерокопії або фотокопії сторінок. Подумати, чим
вони відрізняються від сучасних, підготувати виступ на оцінку.
На третій парі після перевірки домашнього завдання 1 і 2 влаштовується
обговорення особливостей преси минулого в порівнянні з сучасною. Домашнє
завдання: 1) Прочитати матеріал лекції. Знайти в газетах і журналах новітні
тенденції, які можуть обумовити обличчя преси в майбутньому. Переглянути
в Інтернеті веб-сайти американських газет «The Wall Street Journal»
europe.wsj.com/home-page та «Anchorage Daily News» adn.com/, звертаючи
увагу на різновиди цифрових варіантів цих видань і мультимедійність. 2) Почитати літературу (3). 3) Підготуватись до обговорення питань на кшталт: чи
зникне преса взагалі, чи зміниться вона кардинально тощо.
На четвертій парі влаштовується обговорення на тему «Майбутнє преси». Треба звернути увагу не лише на світові тенденції, а й на ті, що притаманні суто Україні. Домашнє завдання: Знайти в Інтернеті новини про стан
сучасних газет і журналів, долю преси; виписати в зошит факти, що доводять
новітні тенденції в цій галузі, сформульовані на парі.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
За якими критеріями можна класифікувати сучасні друковані видання?
Яким законодавчим документом регламентується діяльність преси?
Які явища позначились на розвитку ринку преси протягом останніх двох
десятиліть?
Як можна спрогнозувати розвиток преси в майбутньому, спираючись на
тенденції сьогодення?
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Тема 2. Роль типографії у виготовленні
та випуску газет/журналів
(заняття 5-8)
План
1. Зв’язок «редакція-типографія».
2. Газетно-журнальне виробництво як завдання поліграфії.
3. Лінотипно-талерне верстання.
4. Поліграфія та комп’ютерні технології.
5. Друкарські процеси в сучасній типографії.
6. Види друку та їх застосування.
7. Випуск газети/журналу, кінцевий етап.
Література
1. Энциклопедический словарь юного техника [Серия: Энциклопедический словарь]. – М. :
Педагогика, 1987. – 464 стр.
2. Блинова Н. М. Редакційно-видавнича та комп’ютерна підготовка періодичних видань : Курс
лекцій / Н. М. Блинова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – С. 20-21, 112-114.
3. Гуревич С. М. Газета : Вчера, сегодня, завтра : Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич.
– М. : Аспект Пресс, 2004. – С. 246-249.
Інтернет-джерела
1. Сайт «Полиграфическое оборудование» http://www.poligraf.biz.ua/
2. Сайт «PRINT-PORT» http://www.print-port.com.ua/

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари. На перших двох парах проводиться екскурсія до Видавничого Дому «Кераміст» (або до будь-якої іншої типографії).
Завдання полягає в тому, щоб побачити на власні очі випуск тиражу одного
номера газети або журналу, запам’ятати всі етапи процесу. Перш ніж заходити
до приміщення з увімкненим обладнанням, слід ознайомитись із правилами
безпеки, а також зважено поставитися до того факту, що
це шкідливе виробництво. У типографії може знаходитись куточок історії поліграфії. Якщо такого немає, необхідно переглянути запропоновані викладачем зразки
старовинного обладнання на картинках. Наприклад, лінотип – верстат, призначений для традиційного металевого набору (див. Додаток А). Протягом екскурсії варто
записувати назви цехів, машин, посад працівників типографії тощо, щоб потім було легше розповідати.
Домашнє завдання. 1) Прочитати: в «Енциклопедичному словнику юного техніка» (1) статтю під назвою
«Поліграфічні машини»; з книги «Редакційно-видавнича
та комп’ютерна підготовка періодичних видань» (2) стор. 20-21, 112-114. Вивчити і бути готовими переповідати. 2) Знайти в Інтернеті (див. запропоновані
сайти) та переглянути інформацію про сучасні поліграфічні машини, на
кшталт тих, які можна було побачити під час екскурсії.
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На 3 і 4 парах студенти спочатку обговорюють враження від екскурсії, а
потім переповідають і обговорюють прочитане в запропонованій літературі на
оцінку. Логічним завершенням розмови стане думка про необхідність етапу
дотипографської підготовки. Домашнє завдання: 1) Прочитати і бути готовими переповідати літературу (3). 2) Принести зразки газет і журналів, різноманітних за розміром, обсягом, дизайном, стилем оформлення (домовитись, які
саме, щоб не було збігів). Кожного видання – по 2-3 випуски.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Які функції виконують поліграфічні підприємства?
Які цехи існують в типографії?
Що таке лінотип і талер?
Якими машинами обладнана сучасна типографія?

Тема 3. Створення чергового номера газети/журналу
в редакції
(заняття 9-12)
План
1. Поняття про модель видання і планування номера.
2. Побудова сторінок відомих періодичних видань.
3. Ознаки якісної дотипографської підготовки видання.
4. Підготовка макету типової газетної сторінки.
5. Якісний набір – основа якісної верстки.
6. Комп’ютерні програми для верстання газет і журналів.
7. Основні прийоми роботи з документом верстки.
8. Верстання фотоматеріалів. Опрацювання графічних елементів.
Література
1. Блинова Н. М. Редакційно-видавнича та комп’ютерна підготовка періодичних видань : Курс
лекцій / Н. М. Блинова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – С. 25-73.
2. Газетна журналістика : Навчально-методичний посібник для спеціальності 6.030200 – Журналістика / Укл. О. В. Богуславський. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2003. – С. 34-38.
3. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети : Курс лекцій / В. Ф. Іванов. – К. : Т-во “Знання”,
КОО, 2000. – С. 21-31, 35-51, 69-93, 157-210.
4. Картер Мишель А. Современный дизайн газет [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://evartist.narod.ru/text4/19.htm.
5. Солнцева Т. В. Вторая древнейшая, или Как стать акулой пера / Т. В. Солнцева. – Ростов
н/Д. : Феникс, 2006. – С. 51-56.
6. QuarkXPress 5. Исскуство допечатной подготовки [Пер. с англ.] /Девид Блатнер. – СПб. :
ООО «ДиаСофтЮП», 2003. – С. 35-63.
Інтернет-джерела
Сайт «Quark» http://www.quark.com/
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Структура занять
Тема розрахована на 4 пари. На першій парі необхідно зосередитись на
тій думці, що перш ніж віддрукувати черговий випуск газети в типографії,
його необхідно створити в електронному вигляді. Сьогодні це здійснюють у
стінах редакції. Потрібен задум, але деякі основні речі повторюються з номера
в номер. Слід переглянути принесену пресу і визначити, які елементи структури й архітектоніки кожного видання постійно залишаються незмінними.
Можна записати їх на дошці: розмір, обсяг, рубрикація, підхід до побудови
першої сторінки тощо. Слід виділити деталі, характерні для більшості газет і
журналів або тільки для найвідоміших.
Із принесених групою видань треба вибрати одне-два і детально розписати
модель номера для кожного з них за таким зразком:
1) Перша сторінка містить шапку, над нею – анонси найважливіших матеріалів. В центрі – початок актуального репортажу, що продовжується на 3
стор. Зліва – колонка реклами. Внизу – дайджест новин світу.
2) Друга сторінка складається з місцевих новин: на чверть сторінки –
огляд подій, ще на чверть – фоторепортаж, решту площі займають замітки,
зверстані добіркою.
3) Третя сторінка містить аналітичну кореспонденцію, коментарі фахівців,
великий рекламний матеріал…
І так всі сторінки видання. Слід визначити постійні рубрики (виписати назви) і тимчасові, звернути увагу на те, яку частку займають останні.
Коли сутність поняття «модель номера» стане зрозумілою, необхідно засвоїти, що кожна сторінка кожного окремого випуску потребує ще більш детального планування відповідальним секретарем. Викладач показує зразки
макетів сторінок, звертаючи увагу на найосновніші позначки, прийняті в цій
справі. Далі пропонує взяти лінійки, олівці і фломастери і відтворити макет
будь-якої сторінки будь-якого видання з принесених на пару.
Для досягнення абсолютної точності при макетуванні, яка є надзвичайно
важливою для верстальника, важливий якісний набір. Необхідно подивитися
зразки так званих «оригіналів» редакційних матеріалів, звертаючи увагу на
інформацію про файл, що зазвичай виводиться вгорі сторінки (час створення,
обсяг тощо), подумати над принципами визначення друкованих знаків або
рядків на шпальті. Домашнє завдання: 1) Прочитати літературу, готуватись
переповідати (1; 2; 3 – 21-93, 191-210, законспектувати); 5). 2) Принести текст,
набраний для верстання, тобто з усіма необхідними даними (створюються у
програмі Word, у вкладці «Автотекст») в роздрукованому на папері вигляді.
Попередньо домовитись із викладачем про зміст матеріалу.
Друга пара проводиться в комп’ютерному класі, де встановлені програми
верстання, зокрема QuarkXPress. Пара починається з переповідання літератури. Далі студенти презентують набрані вдома тексти. Завдання: створити
точно прорахований макет газетної сторінки, на якій центральне місце зайняв
би принесений матеріал. Додаткові матеріали пропонує викладач.
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Після перевірки макетів, викладач повідомляє, що далі студенти спробують почати верстати сторінку за створеними власноруч макетами. На цій парі
відбувається лише перше і дуже поверхове знайомство з програмою верстки
QuarkXPress: студенти сідають за комп’ютери, розкривають програму, заздалегідь заготовлені викладачем файли верстки, пробують користуватися різними інструментами програми.
На цьому етапі вже можна починати виконувати 1 завдання самостійної роботи (детальні
пояснення і зразок є на сайті факультету).
Для прикладу варто переглянути сторінки газети «Легко!» (є на сайті факультету в новинах), яка
була зверстана студентами-третьокурсниками.
Домашнє завдання: 1) Прочитати запропоновану літературу, готуватись переповідати (3 – 181189, законспектувати; 4; 6 – стор. 35-54). 2) Встановити на домашньому комп’ютері програму для верстання QuarkXPress (безкоштовна 30-денна версія є
на сайті quark.com). 3) Прочитати тезаурус і вивчити значення термінів (див. Додаток Б); 4) Знову
принести свій текст, але вже на USB.
На третій парі студенти переповідають літературу і діляться враженнями
щодо власної спроби працювати в програмі QuarkXPress. При виникненні
запитань викладач пропонує роз’яснення. Решта пари минає за версткою сторінок за підготовленими на попередніх парах макетами і запропонованими
викладачем матеріалами. Увага зосереджується лише на роботі з текстом.
Домашнє завдання: 1) Вивчити літературу (3 – С. 157-178, законспектувати),
повторити матеріал лекції. 2) Прочитати в книзі «QuarkXPress 5. Исскуство
допечатной подготовки» стор. 54-63. Підібрати до власноручно зверстаної
сторінки ілюстрації, придумати різні графічні елементи. Принести все це на
заняття, записавши на USB.
На четвертій парі студенти переповідають літературу та завершують роботу над версткою сторінок, додавши ілюстрації та інші графічні елементи. В
кінці необхідно звернути увагу на те, що програма QuarkXPress має також
функцію верстання сайтів. Домашнє завдання: Знайти сайти найвідоміших
українських газет та журналів, виписати їхні веб-адреси, зробити скріншоти і
принести у вигляді окремих файлів на USB. Принести також 1-2 екземпляри
відповідних видань у паперовому варіанті. Бути готовими порівнювати та
аналізувати щодо спільних рис і розбіжностей у підходах до організації матеріалів, способах подачі медіа-повідомлень, формах роботи з аудиторією тощо.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
У чому полягає процес дотипографської підготовки видання?
Що таке модель номера і макет сторінки?
Що необхідно для успішного макетування?
За допомогою яких програм і прийомів відбувається верстання?
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Приклад скріншота головної сторінки газети «Дзеркало тижня».

Тема 4. Оновлення медіа-повідомлень
на веб-сайті газети/журналу
(заняття 13-16)
План
1. Веб-сайт та інші електронні різновиди газети/журналу.
2. Особливості організації матеріалів газети/журналу на сайті.
3. Адаптація матеріалів газети/журналу для вебу.
4. Мультимедійність та інші переваги вебу.
5. Прийоми адміністрування веб-сайту.
6. Публікація в Інтернеті газетних текстів і фотоілюстрацій.
7. Публікація в Інтернеті аудіо- та відеоматеріалів.
8. Робота з аудиторію за допомогою інтерактивного спілкування.
Література
1. Вейлер К., Мауер Р. Сетевые СМИ – другая журналистика [Электронный ресурс] / К. Вейлер, Р. Мауер // Режим доступа : http://www.mediasprut.ru/jour/theorie/online/webjour.shtml
2. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе : Учебное пособие / А. А. Грабельников. –
М. : Изд. РИПхолдинг, 2001. – 274 с.
3. Гуревич С. М. Газета : Вчера, сегодня, завтра : Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич.
- М. : Аспект Пресс, 2004. – С. 76-89, 249-252.
4. Планирование газеты: порядок в работе // Малькольм Ф. Мэллет. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993 // Режим доступа :
http://journalism.narod.ru/pressa/0009.html.
Інтернет-джерела
1. Сайт британської газети «The Guardian» http://www.guardian.co.uk/.
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2. Сайт французької газети «Le Monde» http://www.lemonde.fr/.
3. Сайт німецької «Bild» http://www.bild.de/.
4. Сайт «Joomla! Україна» http://www.joomla-ua.org/.

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари. На першій студенти переглядають скріншоти
веб-сторінок українських газет і журналів або їх справжні сайти, якщо є доступ до Інтернету. Викладач може попросити відкрити для порівняння вебверсії відомих видань інших країн, наприклад, британської газети «The
Guardian» guardian.co.uk/, французької «Le Monde» lemonde.fr/, німецької
«Bild» bild.de/ та ін. Необхідно знати, що сьогодні складно віднайти газету,
навіть провінційну, без власного сайту. Стосовно веб-версії газети/журналу
«виробництво» чи «видавництво» має свою специфіку: сайт створений програмістами один раз, оновлюються лише матеріали – тексти, ілюстрації, реклама, відео, аудіо тощо. Замість випуску чергового номера – нерівномірне
оновлення інформації (з різною частотою в різних рубриках), причому можуть
поміщатись матеріали, яких зовсім немає в газеті.
Завдання: визначити характерні особливості організації матеріалів на сайтах газет/журналів. Перш за все, мова про структуру головної сторінки. Розділи сайту, що є типовими, їх розташування – все це треба занотувати в зошиті.
Викладач запропонує комусь узагальнити цю інформацію на оцінку. Наступне
завдання – порівняти архітектоніку паперової газети та відповідного вебсайту. Порівняння слід продовжити на прикладі окремих матеріалів. Це допоможе дійти висновку, що газетні матеріали необхідно адаптувати до вебу,
оскільки мова про інше інформаційне середовище.
Необхідно звернути увагу на те, що в Інтернеті часто:
 великі газетні статті подають у скороченому вигляді,
 заголовкові комплекси навпаки розширюють,
 матеріали збагачують гіперлінками, аудіо- та відеозаписами,
 фотознімків подають більше, ніж у газеті,
 анонси розміщують у модулях для слайд-шоу тощо.
Наступна вправа: подумати, як переробити для Інтернету простий текст із
фотографією, опублікований у газеті. Матеріали пропонує викладач.
Зразок такого тексту (газета «Запорізька правда»):
НАТАЛЯ КАЛАШНИКОВА ВІДСТОЯЛА ЧЕСТЬ ОБЛАСТІ
Неділя, 10 липня 2011 22:52
У Києві відбувся третій етап всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідних робіт учнів Малої академії наук України за всіма напрямками точних,
природничих, гуманітарних і суспільних наук. У ньому взяла участь Наталя
Калашникова з Куйбишевського району. Дівчина ще з восьмого класу виступає на
різних конференціях і конкурсах МАН України. Вона написала чотири науководослідницькі роботи, що отримали високі оцінки на рівні області.
Зокрема, третє місце Наталі дісталося за дослідження елементів білоруської культури на
землях Запоріжжя, друге - домашніх ремесел і побуту жителів села Гусарка, а також народних
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умільців із села Смирнове Куйбишевського району. Перше - за висвітлення принципів взаємодії
східнослов'янських культур у Приазов'ї в ХІХ-ХХІ століттях.
- У столиці нас зустріли дуже добре. Учасників поселили в приміщенні Центру Малої академії
наук України в Куренівському районі. Там ми і писали контрольні роботи з історії України, - розповіла Наталка. - Завдання з цієї дисципліни включали в себе запитання про різні події та видатних
історичних діячів. На контрольну роботу нам відвели три години. Завдяки автоматизованій комп'ютерній системі вже о п'ятій вечора кожен із нас знав свій результат.
Під час усного захисту науково-дослідницьких робіт їхні юні автори продемонстрували вміння володіти матеріалом, відстоювати власну точку зору і вільно триматися на публіці. Імена
переможців оголосили на закритті всеукраїнського конкурсу. Серед них виявилася і Наталка Калашникова, яка посіла третє місце. Їй вручили диплом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України за підписом міністра Дмитра Табачника, Президента Національної академії наук
України Бориса Патона, а також президента Малої академії наук України Станіслава Довгого.
Після цього юні "манівці" розписалися на великому прапорі Малої академії наук, який вручили Президенту України Віктору Януковичу.
А ще школярі відвідали музей Станіслава Довгого. У його приватній колекції - вишиті картини, гербарії, дорогоцінні камені, вази та морські експозиції. До речі, у цьому музеї наша землячка
Наталя Калашникова побувала вдруге. Вперше вона відвідала його ще перед Новим 2011 роком,
коли брала участь у форумі обдарованої молоді. Разом із іншими учасниками конкурсу Наталка
побувала також на Хрещатику і Майдані Незалежності.
Кількість юних науковців, котрі підключаються до роботи Малої академії наук України, зростає щороку. За словами її президента Сергія Довгого, у 2000-2003 роках їх було близько сорока
тисяч. А в 2010 році стало вшестеро більше - аж 250 тисяч. Для Наталки Калашникової із Куйбишевського району, яка неодноразово відстоювала честь нашого краю на конференціях і конкурсах
МАН України, участь у конкурсі стала черговим тренуванням перед зовнішнім незалежним оцінюванням, яке вона проходить цими днями.
Куйбишевський район
Тетяна Черниш

Домашнє завдання: Прочитати і бути готовими переповідати на оцінку
літературу (1; 2; 3 – 249-252). Перше джерело законспектувати.
На другій парі спочатку слід переповісти літературу. Потім викладач вказує на те, що оновлення матеріалів на сайті здійснюється за допомогою панелі
управління, і пропонує переглянути, як вона влаштована. Для цього студенти
відкривають інтернет-видання факультету журналістики ЗНУ journalismznu.org.ua/ та його панель управління на CMS «Joomla!». Слід подивитись
один із матеріалів рубрики новин на сайті і цей же матеріал в панелі управління, в розділі «Статті». Викладач знайомить студентів із роботою в текстовому
редакторі – показує, як форматувати текст, додавати картинки тощо. Потім
студенти розглядають інші розділи панелі управління. Назви різних частин
панелі управління та їх функції слід записати до зошиту.
Домашнє завдання: 1) Переглянути сайт «Joomla! Україна», знайти інформацію про можливості цієї системи управління контентом. 2) Матеріали, з
яких була зверстані газетні сторінки на минулих парах, підготувати для розміщення в Інтернеті – додати гіперпосилання, аудіо або відео (у форматах mp3
і flv) і принести на заняття на USB.
На третій парі студенти самостійно розміщують принесені матеріали на
сайті факультету. Для цього всі відкривають панель управління і працюють із
текстовим редактором і менеджером медіа-галереї. Якщо потрібно розмістити
слайд-шоу, аудіо- чи відеофайл, викладач допомагає це зробити, користуючись менеджером модулів. Домашнє завдання: Переглянути на сайті факуль14

тету журналістики ЗНУ форми інтерактивного спілкування з аудиторією –
форум, коментарі, опитування, перехід до сторінки групи факультету на сайті
«Вконтакте». Пошукати подібні та інші модулі на сайтах відомих газет і журналів, подумати над метою їх застосування.
На четвертій парі студенти вчаться прийомам інтерактивного спілкування з аудиторією в Інтернеті, користуючись панеллю управління сайту факультету. Одна з можливих вправ: придумати опитування аудиторії на соціальнозначущу тему, яка могла б привернути до інтернет-видання додаткову увагу
аудиторії. Домашнє завдання: 1) вивчити й переповідати літературу (3 –
стор. 76-89; 4), 2) пригадати свою практику в редакції газети/журналу, підготуватись розповідати про свої враження.

Вигляд публікації на сайті і того ж матеріалу в панелі управління.
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 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Чим відрізняється веб-версія газети/журналу від паперової?
Яким чином відбувається адміністрування сайту?
У чому полягає адаптація газетних матеріалів для вебу?
Які способи інтерактивного спілкування в Інтернеті ви знаєте?

Тема 5. Прямі та додаткові обов’язки творчого
працівника редакції газети/журналу
(заняття 17-20)
План
1. Початок роботи журналіста в редакції газети/журналу: перші кроки.
2. Зв’язок індивідуального навантаження із завданнями відділу.
3. Правильне планування власної діяльності.
4. Поняття про основні та додаткові обов’язки газетяра.
5. Робота творчого працівника редакції з рекламою.
6. Створення власних публікацій рекламного характеру.
7. Участь у передплатних кампаніях.
Література
1. Блинова Н. М. Редакційно-видавнича та комп’ютерна підготовка періодичних видань : Курс
лекцій / Н. М. Блинова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – C. 100-106.
2. Газетна журналістика : Навчально-методичний посібник для спеціальності 6.030200 – Журналістика / Укл. О. В. Богуславський. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2003. – С. 21-27.
3. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе : Учебное пособие / А. А. Грабельников. –
М. : Изд. РИПхолдинг, 2001. – 274 с.
4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92
[Електронний ресурс] // Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/2782-12.
5. Иванова К. А. Копирайтинг : секреты составления рекламных и PR-текстов /
К. А. Иванова.– СПб. : Питер, 2005. – С. 104-130.
6. Как добиться инициативы : сделать её обыденной [Электронный ресурс] // Малькольм Ф.
Мэллет. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993. – Режим доступа : http://journalism.narod.ru/pressa/0011.html.
7. Солнцева Т. В. Вторая древнейшая, или Как стать акулой пера / Т. В. Солнцева. – Ростов
н/Д. : Феникс, 2006. – С. 57-72, 87-96.

Структура занять
Тема розрахована на 3-4 пари. На першій проводиться модульний контроль засвоєння пройденого матеріалу – тест. Студенти вибирають відповіді на
запропоновані запитання, потім викладач оголошує правильні варіанти відповідей, критерії оцінювання і студенти самі виставляють собі оцінки. Домашнє
завдання: 1) прочитати й вивчити статті 6, 23-26 ІІ розділу Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
Друга пара починається з думки про те, що виробництво газет і журналів
було б неможливим без праці журналістів, які забезпечують видання контен16

том, тому, для вірного розуміння роботи галузі, необхідно розглянути функції
журналіста-газетяра. Студенти переповідають запропоновані статті Закону, 6 і
7 глави ІІ розділу посібника Гуревича (попереднє дом. завдання). Інформацію
з підручника можна доповнювати власними враженнями, отриманими на
практиці, щодо загальної організації праці журналіста, зокрема, друкованого
видання. Далі слід зупинитись на питанні облаштування робочого місця газетяра-початківця, потім – обговорити важливий етап початку роботи. Викладач
пропонує пригадати знання з курсу «Агенційна журналістика» про календарне
планування, систему здобуття інформаційних приводів і налагодження професійних зв’язків і зробити відповідні паралелі.
Завдання: переглянути різні газети і за тематичним наповненням, а також
вихідними даними, визначити, які відділи існують у цих виданнях. Наступне
завдання: спробувати визначити тижневе навантаження певного редакційного
відділу (наприклад, відділу культури або спорту) та кожного його працівника
(звернути увагу на те, скільки журналістів постійно готують матеріали на цю
тему). Пара завершиться думкою про те, що підготовка власних матеріалів –
не вся робота, яку виконує журналіст в редакції газети/журналу: необхідно
опрацьовувати матеріали інших авторів (чому буде присвячена окрема пара)
та виконувати інші додаткові обов’язки.
Домашнє завдання: 1) Переповідати літературу (1; 2; 3; 6; 7). 2) Принести
різні приклади рекламних матеріалів у газетах і журналах, серед яких
обов’язково мають бути текстові.
На третій парі після перевірки домашнього завдання продовжується обговорення організації роботи журналіста друкованого видання. Необхідно
звернути увагу на те, що одним із додаткових обов’язків газетяра є підготовка
рекламних матеріалів, хоча в газетах і журналах, як правило, існують цілі
рекламні відділи. Слід розглянути принесені приклади реклами і вибрати ті,
що в основі становлять журналістські тексти. Завдання: визначити риси рекламних текстів (що відрізняють їх від не рекламних).
Домашнє завдання: 1) Читати і переповідати літературу (5). 2) Скласти
концепцію рекламного матеріалу, для цього знайти новий товар або послугу,
зібрати відповідну інформацію, ілюстрації до неї, подумати над жанром.
Починаючи з цієї пари можна готувати самостійне завдання № 2.
На четвертій парі слід спочатку переповісти вивчену теорію про складання рекламних текстів, потім презентувати свої концепції рекламних матеріалів. Коли всі концепції схвалені викладачем, студенти починають писати
тексти. Завершити матеріал необхідно хвилин за 20 і зачитати на оцінку (показати ілюстрації). Викладач звертає увагу на те, що друковане видання також
вимагає рекламування. Наступне завдання: придумати цікаві заходи в рамках
передплатної кампанії того чи іншого видання. Бажано проявити творчість,
фантазію, але заходи мають бути обґрунтованими.
Домашнє завдання: Знайти і принести приклади дайджестів новин у пресі, а також використання в газетах/журналів інформації з Інтернету.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Яким має бути облаштування робочого місця журналіста-газетяра?
17

Що важливо зробити на початку роботи в редакції для успішного виконання журналістських завдань у подальшому?
Із якими факторами пов’язане індивідуальне навантаження журналіста?
Як правильно готувати рекламні тексти для газети/журналу?

Тема 6. Опрацювання чужих повідомлень, зокрема,
наданих інформагентствами та прес-службами
(заняття 21-24)
План
1. Підготовка дайджестів новин із інших періодичних видань.
2. Використання в пресі матеріалів інтернет-ЗМІ.
3. Опрацювання матеріалів, наданих інформаційними агентствами.
4. Підготовка до публікації в газеті матеріалів офіційних інстанцій.
5. Правильне використання прес-релізів.
6. Робота творчого працівника газети/журналу з листами читачів.
7. Редагування матеріалів позаштатних авторів.
Література
1. Блинова Н. М. Редакційно-видавнича та комп’ютерна підготовка періодичних видань : Курс
лекцій / Н. М. Блинова. – Д. : РВВ ДНУ, 2007. – С. 100-104.
2. Вуароль Мішель. Гід газетяра / М. Вуароль. – Пер. з франц. – К., 2003. – С. 22-30.
3. Гуревич С. М. Газета : Вчера, сегодня, завтра : Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич.
- М. : Аспект Пресс, 2004. – С. 151-160, 178-212.
4. Подготовка материала: ремесло и процесс [Электронный ресурс] / Малькольм Ф. Мэллет.
Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993 // Режим доступа : http://journalism.narod.ru/pressa/0002.html.
Інтернет-джерела
Сайт УНІАН http://www.unian.net/
Сайт Укрінформу http://www.ukrinform.ua/ukr/
Сайт Інтерфакс-Україна http://www.interfax.com.ua/
Сайт РБК-Україна http://www.rbc.ua/
Сайт ИТАР ТАСС http://www.itar-tass.com/
Сайт The Associated Press http://www.ap.org/
Сайт Reuters http://www.reuters.com/
Сайт ГУ МНС Запоріжжя http://www.zp.mns.gov.ua/
Сайт Запорізької обласної СЕС http://www.oblses.zp.ua/
Сайт МОЗ України http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
Сайт «Press Release» http://www.press-release.com.ua/

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари.
На першій парі продовжується розгляд додаткових обов’язків творчого
працівника редакції, значну частку діяльності якого становить опрацювання
не власних текстів. Це може бути підготовка дайджестів новин із інших видань або використання матеріалів Інтернету. Студенти демонструють і зачитують принесені ними на заняття приклади. Бажано обговорити питання правильного оформлення подібних публікацій (вказівка на джерело). Потім ви18

кладач наголошує на тому, що такі матеріали зазвичай слугують доповненнями до власних журналістських. Студентам роздають вирізки з аналітичними
або художньо-публіцистичними матеріалами, що займають половину газетної
сторінки, і пропонують придумати, якою довідковою чи іншою інформацією
можна було б їх доповнити, використавши Інтернет. Далі студенти отримують
набір повідомлень Укрінформу, УНІАН та інших інформагентств. Завдання:
написати добірку новин, тексти скоротити, придумати інші назви, додати вказівки на джерела. Домашнє завдання: 1) Читати і переповідати літературу (4).
2) Підготувати дайджест за матеріалами запорізьких газет (не менше 8-10
заміток). 3) Написати огляд актуальної події за матеріалами різних інформаційних агентств, зокрема, західних.
Друга пара присвячена роботі з матеріалами різних офіційних інстанцій,
повідомлень відомчих прес-служб. Викладач роздає зразки таких повідомлень
і пропонує опрацювати. Зверніть увагу, що подібні тексти потребують редагування не лише у мовному плані: інформацію часто необхідно вибудувати у
відповідності до інформаційних жанрів, скоротити, «підігнати» під стиль газети, створити новий заголовок.
Приклад матеріалу для опрацювання – повідомлення, що було опубліковане на сайті ГУ МНС Запоріжжя:
Пройшов другий день чемпіонату області з ППС
1 липня пройшов другий завершальний день обласного етапу чемпіонату з пожежноприкладного спорту. Але до визначення команди-переможця учасники повинні пройти ще через два
останніх змагання. Результати, які команди покажуть під час підйому по висувній триколінний
драбині та проведення бойового розгортання можуть вплинути на загальний рейтинг команд.
Спортсмени знову готові до старту. Двоє учасників знімають 3-колінну драбину, вага якої
перевищує 50 кг, з пожежного автомобіля, розташованого на лінії старту, і долають дистанцію
до навчальної башти. Потім один з них висуває драбину до рівня третього поверху, а інший піднімається нею і фінішує, наступивши двома ногами на контактні пластини, розташовані на підлозі.
Третє місце в цьому змаганні дісталось команді з міста Мелітополь, друге місце отримали учасники команди ДПЧ-9, а перше місце посіла команда міста Енергодар. Святкувати перемогу ще
зарано, адже попереду останній вид змагань – бойове розгортання. Саме цей етап потребує від
спортсменів найбільшої уваги та вміння працювати в команді.
Знову команди вистроїлись на старті біля пожежного автомобіля. Пролунав сигнальний постріл. Спортсмени швидко провели бойове розгортання та проклали магістральну рукавну лінію.
Поки частина команди приєднувала рукави до розгалуження, інші учасники за допомогою штурмової драбини піднімались на навчальну башту. Коли один з учасників діставався до четвертого
поверху, а інший вже був на третьому, розпочиналось найцікавіше видовище. Саме тоді в рукави
подавалась вода, а учасники, які знаходили у вежі, тримали стволи та поливали спортивні доріжки
так, наче гасили умовну пожежу. За результатами останнього змагання третіми прийшли
спортсмени команди СДПЧ-6, друге місце отримала команда міста Бердянськ, а першість посіли
учасники з міста Енергодар. В переважній більшості, останній вид змагань є вирішальним у визначенні переможця. Коли судді підрахували бали, виявилось, що сьогодні ця закономірність підтвердилась на сто відсотків. Місця серед переможців обласного етапу розподілились так само, як і
бали за бойове розгортання.
Заступник начальника МНС регіону полковник служби цивільного захисту Едуард Боярчуков
та начальник відділу організації служби і підготовки пожежно-рятувальних служб та спец підрозділів підполковник служби цивільного захисту Андрій Прокопенко особисто вручали переможцям грамоти, медалі та цінні подарунки. А переможцями обласного етапу змагань виявились на-
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ступні команди. Третє місце отримали учасники СДПЧ-6 по охороні заводського району, друге
посіла команда міста Бердянськ, а перше завоювали спортсмени з міста Енергодар, які забрали з
собою і кубок переможця.
Запекла боротьба учасників за звання кращого не проходила в тиші. Всі дії та досягнення учасників відстежував та коментував тренер збірної команди Головного управління МНС області
Олександр Тарасенко. «Ці змагання є гарним прикладом того, що перспектива розвитку пожежноприкладного спорту дуже велика. Протягом двох днів спортсмени зі всієї області демонстрували
гарні результати. Команда міста Енергодар святкує свою перемогу не перший раз. У минулому
році вони також завоювали перше місце, а в цьому році лише підтвердили свої лідерські позиції», сказав Олександр Олександрович.
На завершення чемпіонату команді-переможцю випала честь спустити Державний прапор.
Після чого обласний етап змагань з пожежно-прикладного спорту об'явили закритим.

Завдання: скоротити текст і перетворити його в замітку, придумати новий
заголовок, додати посилання на джерело, опрацювати стилістично.
Домашнє завдання: 1) Опрацювати будь-яке повідомлення прес-служби
Запорізької обласної санепідстанції. 2) Підготувати дайджест новин за повідомленнями прес-служби Міністерства охорони здоров’я України.
Третя пара починається з перевірки домашнього завдання, та в цілому
вона спрямована на розвиток навиків роботи з прес-релізами. Викладач пояснює, як їх опрацьовують, після чого роздає приклади прес-релізів (можна взяти на сайті press-release.com.ua) і пропонує створити на їх основі замітки.
Приклад:
AutoPROm.UA 2011: настав час говорити про майбутнє
«Дорожню карту» галузі на найближчий час, стратегії виходу на якісно новий рівень розвитку автомобільного ринку, загрози та перспективи створення зони вільної торгівлі з ЄС для
індустрії, а також фактори, що сприяють інвестиційній привабливості автопрому України, у
тому числі в контексті ЄВРО-2012, будуть обговорювати професіонали автомобільного бізнесу на
Третій міжнародній конференції з розвитку автомобільної індустрії України «AutoPROm.UA
2011», що відбудеться 25 жовтня у готелі Hyatt Regency Kyiv.
«Розвиток власного виробництва – це важлива складова незалежності країни. Сьогодні необхідно визначити шлях розвитку автомобільної індустрії в цілому», – говорить президент Асоціації
автовиробників України Михайло Резнік.
Почесний гість конференції – Генеральний секретар Міжнародної асоціації автовиробників
OICA пан Ван дер Страатен розкаже про сучасні тенденції світового автовиробництва і поділиться своїм баченням шляху розвитку України як автомобільної держави.
Традиційно захід відвідують регулятори, що робить діалог влади і бізнесу ще більш конструктивним і цікавим. До обговорення організатори, як і завжди, пропонують «живі», актуальні
теми. Вплив законодавчих ініціатив на автомобільний ринок України та реалізація державної
промислової політики стосується кожного, чия діяльність пов’язана з автомобільною галуззю.
Конференція AutoPROm.UA – це єдиний в Україні спеціалізований захід, що є унікальною платформою для переговорів з питань інвестування, створення спільних підприємств, обміну досвідом
у сфері виробництва та продажу автомобілів, а також традиційним місцем зустрічі українських і
міжнародних виробників автомобілів та автокомпонентів, імпортерів і дилерів, експертів автомобільного ринку.
Інформаційний центр конференції:
Тел.: +38 044 237 5554
Факс: +38 044 483 6554
E-mail: info@autoprom.kiev.ua
Веб: www.autoprom.kiev.ua
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Домашнє завдання: 1) Читати і переповідати літературу (1; 2; 3 – 151160). 2) Знайти в пресі публікації, в яких згадані листи читачів. Принести на
заняття, бути готовими аналізувати щодо способів висвітлення листів. 3) Принести будь-який власний матеріал, написаний під час практики.
На четвертій парі обговорюється зміст роботи газетяра з читачами, зокрема з листами читачів. Студенти переповідають матеріали підручників про
це й аналізують приклади з газет і журналів. Необхідно знати, що журналісти
часто опрацьовують матеріали позаштатних авторів. Для тренування викладач
пропонує студентам обмінятися власними матеріалами і відредагувати, орієнтуючись на стиль і вимоги того чи іншого видання (можна уявного).
Домашнє завдання: 1) Принести на заняття газети і журнали, яким притаманна багата жанрова палітра. Спробувати визначити жанри всіх матеріалів
одного номера. 2) Прочитати літературу (3 – 178-212).

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Як правильно використовувати тексти інших друкованих видань та інтернет- видань?
Як правильно працювати з матеріалами інформаційних агентств?
Як редагувати повідомлення офіційних інстанцій?
Для чого слугують прес-релізи?
Як опрацьовувати листи читачів і тексти позаштатних авторів?

Тема 7. Застосування системи газетних жанрів
на практиці
(заняття 25-28)
План
1. Жанр як один із інструментів підготовки газетної публікації.
2. Принципова різниця між трьома основними групами жанрів.
3. Проблема правильного вибору жанру.
4. Призначення інформаційних жанрів.
5. Роль аналітичних публікацій, зокрема, статей.
6. Різновиди художньо-публіцистичних творів.
7. Жанрові сполучення, типові для різних тем.
Література
1. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе : Учебное пособие / А. А. Грабельников. –
М. : Изд. РИПхолдинг, 2001. – С. 213-238.
2. Мастер-класс с Александром Рожковым. Урок 1. Что такое «аналитическая журналистика»,
ее место и роль в современных СМИ [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.caoasis.info/analitic/?p=4&id=4.
3. Редакционная статья : в ней проводится линия [Электронный ресурс] / Малькольм Ф. Мэллет. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993 // Режим
доступа : http://journalism.narod.ru/pressa/0015.html
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4. Репортаж : с чего начинается журналистика [Электронный ресурс] / Малькольм Ф. Мэллет.
Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993 // Режим доступа : http://journalism.narod.ru/pressa/0001.html.
5. Техніка репортажу. – К., 2003. – 64 с.
Інтернет-джерела
1. Сайт газети «Дзеркало тижня» http://dt.ua/
2. Сайт газети «День» http://www.day.kiev.ua/
3. Сайт газети «Комментарии» http://comments.ua/

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари. На першій парі студенти переповідають матеріал із посібника Гуревича про жанри, потім аналізують пресу, намагаючись
визначити жанри публікацій. Відповідаючи, варто пояснювати, за якими критеріями публікація віднесена до того чи іншого жанру. Необхідно уявити мету, яку ставив перед собою автор і пов’язати це з вибором жанру. Наступне
завдання: зробити колективний аналіз одного номера відомої газети, розподіливши публікації за трьома групами.
Домашнє завдання: Прочитати і переповідати літературу (1; 2; 3).
На другій, третій і четвертій парах студенти переповідають теорію та
продовжують аналізувати газетні публікації. Необхідно робити акцент на аналітичних і художньо-публіцистичних матеріалах, яких порівняно багато в
газетах «Дзеркало тижня», «День» і «Комментарии».
Завдання: поміркувати про зв’язок теми і жанру (які жанри характерні для
тих чи інших тематичних добірок у газетах/журналах).
Домашнє завдання: Прочитати і переповідати літературу (4). Переглянути книгу «Техніка репортажу», дуже коротко законспектувати.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
У чому полягає різниця між інформаційною, аналітичною та художньопубліцистичною групами жанрів?
Від чого залежить вибір жанру?
Які аналітичні та художньо-публіцистичні жанри застосовують у пресі?
Які жанрові сполучення є типовими для основних тем, що знаходять висвітлення в пресі?

Тема 8. Створення матеріалів різних жанрів
для тематичних добірок
(заняття 29-32)
План
1. Добірки новин у газеті/журналі.
2. Інформаційний репортаж у пресі.
3. Написання аналітичного огляду новин та кореспонденції.
4. Художньо-публіцистичне інтерв’ю в пресі.
5. Нариси та есе в гуманітарній тематиці.
22

6. Фейлетон на актуальну для суспільства тему.
7. Мистецтво мініатюрних жанрів: замальовка, текстівка.
Література
1. Буше Жан-Домінік. Репортаж у друкованій пресі [Пер. з франц.] / Ж.-Д. Буше. – К. : 2003. –
104 с.
2. Мастер-класс с Александром Рожковым. Урок 4. Аналитическая статья – наиболее распространенный видовой жанр аналитической журналистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.ca-oasis.info/analitic/?p=4&id=8.
3. Постоянное тематическое задание: как с ним справляться [Электронный ресурс] / Малькольм Ф. Мэллет. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. – М.,
1993. – Режим доступа : http://journalism.narod.ru/pressa/0013.html.
4. Тертычный А. А. Жанры периодической печати : Учебное пособие для студентов вузов /
А. А. Тертычный. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2006. – С. 85-88, 100-107, 179-194,
212-221, 249-273 (Або http://www.newsman.tsu.ru/library/main/, www.evartist.narod.ru)
5. Техніка інтерв’ю. – К., 2006. – 144 с.
6. Ярмиш Ю. Актуальність класичного фейлетону : образи та форми [Електронний документ] /
Ю. Ярмиш // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу :
http://journlib.univ.kiev.ua/.

Структура занять
Тема розрахована на 4 пари. На першій парі слід колективно відвідати
якийсь захід (виставку, концерт, презентацію) і потренуватись у створенні
інформаційного фоторепортажу (взяти фотоапарати і диктофони), який часто
є центральним жанром у новинах. Домашнє завдання: 1) Визначити, як поєднуються жанри на сторінках, присвячених новинам, в запорізьких газетах
(проаналізувати два-три видання). 2) Прочитати і переповідати літературу (1;
3; 4 – 85-88, 100-107, 179-194). 3) Принести написаний репортаж.
Друга пара присвячена створенню аналітичного огляду новин або кореспонденції. Для написання студентам пропонують набір заміток з поточними
новинами. Це завдання може бути замінене написанням кореспонденції. В
такому випадку на парі обговорюють інформаційні приводи.
Домашнє завдання: 1) Принести готову кореспонденцію. 2) Переглянути
і коротко законспектувати книгу «Техніка інтерв’ю» (5).
На третій парі студенти отримують завдання створити задум художньопубліцистичного інтерв’ю, який вони потім повинні реалізувати. Можна колективно порадитися щодо теми, особистостей, організації зустрічі, запитань.
Потім викладач пропонує студентам детально розглянути приклади нарисів та есе. Працюючи над цими жанрами, варто не випускати з уваги, що журналістський твір відрізняється від шкільних творів глибиною, актуальністю,
смисловими «прив’язками» до реального життя.
Приклад нарису з «Дзеркала тижня»:
Одержимий «Овід» з херсонського степу
Світлана Орел «Дзеркало тижня. Україна» №32
Улітку виповнилося 160 років з дня народження Сергія Степняка-Кравчинського. Це надзвичайно цікавий історичний і літературний персонаж, якого вважають прототипом головного героя
знаменитого роману Етель Ліліан Войнич.
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Степняк-Кравчинський - народоволець, публіцист, письменник, одержимий революціонер - народився у селі Новий Стародуб Херсонської губернії (нині Петрівського району Кіровоградської
області).
Доля цього чоловіка дуже цікава і водночас суперечлива. Як у сина військового лікаря, його
життєва дорога була визначена з дитинства - так само, як і культурна належність. Нащадок
білоруса та українки міг мати більш-менш певне майбутнє тільки душею і тілом служачи Російській імперії. Тож навчався спершу в Орловській військовій гімназії, потім у Петербурзькому артилерійському військовому училищі. Після його закінчення двадцятирічний підпоручик їде до Харківської резервної артилерійської бригади, де встигає здобути нетривалий досвід викладача у військовій школі. Та, очевидно, військова кар’єра не видається Кравчинському (тоді він ще не мав псевдоніма - Степняк) цікавою, і він вирішує вчитися на агронома.
Але... не склалося - Сергій пішов по селах Тверської губернії: розповідав селянам про незавидність їхнього становища, закликав відбирати в поміщиків землю.
Люди слухали з недовірою, і невдовзі волосний старшина затримав народолюбця. Сергієві вдалося втекти. Тоді вперше він фактично перейшов на нелегальне становище.
Статки дозволяли йому подорожувати Європою, знайомитися зі світовою соціалістичною
думкою. Там він зустрічається з російськими інакодумцями, зокрема із земляком Сергієм Подолинським.
Події 1875 року на Балканах застали Кравчинського в Женеві. Серце веде народовольця в лави
повсталих слов’ян. Ідеї соціальної справедливості настільки володіли ним, що й у Герцеговині він
бачить насамперед ці мотиви. Захоплюючись тамтешнім народом, Сергій Михайлович радіє передусім тому, що соціальна пропаганда матиме на тих теренах величезний успіх. Він ніби й не помічає національно-визвольного характеру повстання проти турецького гноблення.
Врешті Сергій опиняється в Італії, де в провінції Беневенто намагається посприяти анархістському повстанню. Повстання було придушене, а наш земляк опинився в італійській тюрмі.
Його мали стратити, але врятувала амністія, оголошена новим королем Італії Умберто I. Саме в
італійських газетах уперше з’явився псевдонім Степняк. До Петербурга він повертається вже
помітною постаттю в народовольчому русі. Стає редактором газети «Земля і воля». А вже через
кілька місяців після повернення здійснює вчинок, який у різні часи оцінювали по-різному: одні називали його героєм, інші - убивцею.
Серпневого дня на багатолюдній Михайлівській площі в Петербурзі до шефа поліції Миколи
Мезенцева підійшов молодий темно-русявий чоловік і встромив йому в груди кинджал, після чого
зник у натовпі.
Кравчинського оголошують державним злочинцем, найнебезпечнішим керівником революціонерів. Проте деякий час йому вдається нелегально жити в Росії, він навіть пише памфлет
«Смерть за смерть», де пояснює мотиви свого вчинку.
Звісно, йому таки довелося емігрувати. Жив у Швейцарії, в Італії, пізніше в Лондоні. Був знайомий і спілкувався з багатьма тогочасними визначними інтелектуалами - Ф. Енгельсом,
Г.Плехановим, Б.Шоу, І. Франком.
Вважається, що прототипом легендарного Овода з однойменного твору Етель Ліліан Войнич
є саме Степняк-Кравчинський!
Мало того, відомий факт, що в помешканні Кравчинських Етель Ліліан Буль познайомилася зі
своїм чоловіком - польським революціонером Михайлом Войничем. Сергій Михайлович навчав письменницю української мови, і вона в 1911 році переклала англійською шість поем Тараса Шевченка.
До речі, твори Шевченка Степняк-Кравчинський розповсюджував і через заснований ним
фонд вільної російської преси. Зрозуміло, що для фонду основною була література революційного
змісту, зокрема й твори самого Степняка-Кравчинського - збірки нарисів «Підпільна Росія», «Російські грозові хмари», «Росія під владою царів», художні твори - «Життя нігіліста», «Андрій
Кожухов», «Будиночок на Волзі». Цих творів могло бути набагато більше, якби не трагічний
випадок - переходячи залізничну колію в Лондоні, 23 грудня 1895 року Степняк-Кравчинський потрапив під поїзд.
***
Відкриття музею Сергія Степняка-Кравчинського в його рідному селі Новий Стародуб ініціювала літературознавець Євгенія Таратута. Відкрили його в липні 1976 року. Як пише Григорій
Гусейнов у своїй книжці «Незаймані сніги», на той час це була подія всеукраїнського масштабу, на
яку навіть завітав Павло Загребельний. Євгенія Олександрівна свого часу спілкувалася з Войнич, а
тому надала музею чимало цікавих експонатів, подарувала місцевій бібліотеці чимало книжок...
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Із часом приміщення з колонами передали церкві, експонати - школі, де їх мало хто бачить.
Шкода, що так сталося, адже долі таких людей - це частинки вітчизняної історії. Хоч би як
оцінювали вчинки Сергія Кравчинського (про це, до речі, можна і треба говорити), але світогляд і
душа його формувались у наших степах, тому й присутність його в українському духовному просторі має бути повнокровною…

Домашнє завдання: 1) Принести готове інтерв’ю. 2) Прочитати і переповідати літературу (4 – 212-221, 249-273; 6).
На четвертій парі студенти переповідають теорію, потім розглядають
приклади фейлетонів. Завдання: придумати якомога більше інформаційних
приводів для фейлетонів на гострі соціально значущі теми.
Наступне завдання: написати спочатку текстівку, а потім замальовку до
фотознімків. Для цього викладач пропонує професійно виконані фотознімки
репортажного або заставочного характеру.
Домашнє завдання: Принести виконану самостійну роботу й підготуватись до її презентації.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
Якою є типова жанрова структура рубрики новин у газеті?
Для яких інформаційних приводів буде доречним жанр аналітичної кореспонденції і чому (назвати типові)?
У чому полягають особливості художньо-публіцистичного інтерв’ю?
Чим принципово відрізняються нариси, замальовки і есе від довільних аматорських творів?

Тема 9. Складові концепції нової газети/журналу
(заняття 33-34)
План
1. Причини виникнення потреби в новому друкованому виданні.
2. Умови успішності проекту: над чим слід подумати.
3. Поняття про цільову аудиторію.
4. Врахування умов конкуренції.
5. Передбачення шляхів реалізації проекту.
Література
1. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе : Учебное пособие / А. А. Грабельников. –
М. : Изд. РИПхолдинг, 2001. – 274 с.
2. Гуревич С. М. Газета : Вчера, сегодня, завтра : Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич.
- М. : Аспект Пресс, 2004. – С. 253-255.
3. Структура газеты : кто чем заведует // Малькольм Ф. Мэллет. Справочник для журналистов
стран Центральной и Восточной Европы. – М., 1993 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://journalism.narod.ru/pressa/0008.html.
4. Чабаненко М. В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації
України : монографія / Мирослава Вікторівна Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 43. (Або на
сайті http://journalism-znu.org.ua/)
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Структура занять
Тема розрахована на 1-2 пари.
На першій парі рекомендується провести другий модульний контроль у
формі захисту самостійних робіт (2 і 3 завдання).
Домашнє завдання: Прочитати і переповідати літературу (1; 2; 3).
На другій парі студенти отримують колективне завдання придумати і обговорити проект нового друкованого видання. В ході його виконання можна
користуватися поданою нижче таблицею:
Типологічні ознаки
періодичного видання
за О. І. Акоповим

Запитання

Типологічні ознаки
будь-якого ЗМІ

1. Видавець.

Хто придумав?

2. Читач.
3. Цілі та задачі.

Для кого?
Для чого?

1. Замовник роботи
(засновник, видавець).
2. Цільова аудиторія.
3. Мета проекту.

4. Авторський склад.

Хто конкретно працює над створенням?

4. Виконавець роботи
(структура та склад колективу).

5. Внутрішня структура.
6. Жанри.
7. Оформлення.

Що саме
створюється?

5. Якісні характеристики медіапродукту:
- в цілому (тематика, структура);
- жанри, підходи, прийоми, формати подачі інформації;
- зовнішній вигляд.

8. Періодичність.

Як часто
створюється?

6. Періодичність оновлення
медіа-продукту (появи нової
інформації).

9. Обсяг.
10. Тираж.

Якого розміру?
В якій кількості?

7. Кількісні характеристики
медіа-продукту:
- розміри;
- яка кількість людей отримує.

Необхідно обов’язково придумати назву видання і дати відповіді на всі
запитання, вказані в таблиці.

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:
У яких напрямках може розвиватися видання?
Які ви знаєте складові концепції нового друкованого видання?
Що означає поняття «цільова аудиторія»?
Які заходи необхідні для успішної конкурентної боротьби з іншими друкованими виданнями?
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САМОСТІЙНА РОБОТА
№
теми

3

5

8

ЗАВДАННЯ

Література

Форма
контролю

1) Виготовлення макету і верстання на
його основі газетної шпальти або журнального розвороту.
2) Створення ілюстрованої газетної
замітки рекламного змісту (повинна
містити новину).
3) Верстання газетної шпальти (або
журнального розвороту) із самостійно
підготовлених матеріалів.

3 – 95-150;
20 – С. 35-63
(додаткова)

поточний

2 – С. 104-130
(додаткова)

підсумковий

3 – 95-150;
20 – С. 35-63
(додаткова)

підсумковий

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ
1. Виготовлення макету і верстання на його основі газетної шпальти або
журнального розвороту.
Етапи роботи
1) Прочитати запропоновану літературу.
2) Створити в програмі QuarkXPress документ однієї газетної шпальти
формату А 3. Розбити сторінку на 3-4 колонки, ввести в них будь-який текст зі
стандартним розміром шрифту, заповнивши сторінку приблизно на три чверті.
Визначити кількість друкованих знаків, які вмістились на цій площі.
3) Знайти в Інтернеті тематично пов’язані між собою матеріали соціальнозначущого характеру (рекомендоване джерело – сайт журналу «Кореспондент»). Їх загальний обсяг повинен дорівнювати тій кількості друкованих знаків із пробілами, які необхідні для заповнення газетної сторінки.
4) Знайти ілюстрації до відібраних матеріалів.
5) Виготовити макет газетної сторінки (або журнального розвороту).
6) Зверстати текст та ілюстрації, користуючись навичками і знаннями,
отриманими під час лекції, практичних занять та в результаті ознайомлення із
запропонованою літературою.
7) Готову сторінку роздрукувати на принтері, зменшивши масштаб до А 4.
Принести на заняття для поточного контролю виконаного завдання.
2. Створення ілюстрованої газетної замітки рекламного змісту.
Газетну замітку для цього завдання слід створити за правилами, що відповідають цьому жанру (вчили на 1 курсі, дисципліна «Агенційна журналістика»). Текст обов’язково має містити новину, при цьому водночас – рекламну
інформацію. Це може бути реклама будь-якого товару чи послуги, або реклама факультету журналістики ЗНУ. Матеріал можна проілюструвати.
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Приклад:
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Графік роботи факультету в цьому навчальному році дещо нестандартний. Перший семестр стартує,
як завжди, 1 вересня. Після новорічних канікул відбудеться сесія і потім відразу розпочнеться другий семестр, який триватиме з 30 січня по 19 травня. 5 червня мають завершитись екзамени. На практиці студенти будуть по 3 липня. У четвертокурсників-спеціалістів державні екзамени мають завершитись до 25
травня. ДЕКи триватимуть з 2 квітня по 25 травня.
Незважаючи на те, що число бюджетних місць цього року було
значно скорочене, вдалось набрати дві групи журналістів і одну групу
рекламістів-піарників. На спеціальність "Видавнича справа і редагування" вступило так мало студентів, що стоїть питання про переведення
їх на інші спеціальності.
Сьогодні на факультеті відбулось засідання вченої ради, на якій
викладачі і співробітники обговорили плани на найближче майбутнє.
Його вів декан - професор Володимир Миколайович Манакін.
Нагадаємо, що крім викладачів ЗНУ (кандидатів та докторів наук), навчальний процес забезпечують
кращі фахівці-практики України та зарубіжжя, які проводять медіа-тренінги для студентів факультету
(газета «День» (м. Київ), «ТРК Ера», «1+1», «Тоніс», «ICTV» (м. Київ), телеканали «Запоріжжя», «Алекс»,
«ТВ-5», «ТВ-5 - спорт» (м. Запоріжжя), радіо «Ностальжі», «Великий луг», рекламна агенція «Zercalo» та
ін.). Базою для практики студентів слугують студентське інтернет-агентство «Пороги», прес-центр ЗНУ,
редакції газети “Запорізький університет”, перша в Україні FM радіостанція “Юніверс” та студентська
телестудія «Юніверс-TV»; видавництво ЗНУ; навчальні лабораторії з мультимедійним обладнанням, супутниковим телебаченням, єдиною в Запоріжжі системою для проведення прес-конференцій та телемостів
«Tайден».

Готову замітку використати для виконання наступного самостійного завдання, тобто заверстати на полосу з іншими власними матеріалами.
3. Верстання газетної шпальти (або журнального розвороту) із самостійно
підготовлених матеріалів.
Це завдання слід виконувати, як і перше, з тією різницею, що замість матеріалів із Інтернету студенти використовують власні, включно із рекламною
заміткою. Тексти повинні бути взаємопов’язаними тематично, проілюстрованими власними фотознімками.
Готову, роздруковану на принтері сторінку необхідно вкласти в папку разом із супровідним текстом, у якому дати пояснення:
 Щодо виготовлення макету і верстки.
 Щодо концепції змісту сторінки і створення власних матеріалів.
Наприклад:
1. Верстка
Газетна сторінка зверстана в програмі QuarkXPress, версія 8.1.6.
Формат – А 3 (роздруковано у форматі А4).
Містить дві публікації. Перша – 4 колонки, друга – 2.
Основний шрифт тексту – Arial, 9 pt, світлий. Запитання інтерв’ю та лід
замітки виділені bold. Підзаголовок – Arial, 18 pt .
Для заголовків використаний шрифт Arial Narrow, 43 і 38 pt.
28

Для рубрик використаний шрифт Georgia, 17 pt, підкреслений.
Перша публікація відділена від другої фігурною лінійкою All Dots 4 pt,
колір – Magenta 100%.
У першій публікації використаний інструмент Starburst для фігурного вікна з цитатою. Фон кольору – Yellow 54%.
На сторінці 5 кольорових фотоілюстрацій шириною 2,5 і 4 дюйми.
Сторінка має верхній колонтитул із назвою видання, датою, номером сторінки і назвою загальної рубрики. Для фону використаний градієнт Linear
Blend з двох кольорів – Cyan 100% і Magenta 50%.
2. Матеріали
Сторінка належить виданню «Вісник юнжура». Це газета для студентів
факультетів журналістики, має професійну спрямованість.
Сторінка складається з двох публікацій.
Перша публікація. Жанр – інтерв’ю. Обсяг – 5 380 друкованих знаків із
пробілами. Містить елементи аналітики.
Друга публікація. Жанр – замітка. Обсяг – 1 800 друкованих знаків із пробілами. Має рекламний характер.
Загальний обсяг тексту – 7 180 друкованих знаків із пробілами.
Матеріали об’єднані спільною рубрикою, що відображає мету публікацій.
Добірка присвячена висвітленню шляхів удосконалення журналістської майстерності.
ЗРАЗОК оформлення готового самостійного завдання № 3 можна подивитись на кафедрі журналістської творчості, реклами та зв’язків із
громадськістю.
Захист цього самостійного завдання замінює другий модульний контроль і
проводиться на одній із останніх пар курсу.
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

1. Написати нарис про професію газетяра з ілюстраціями. Обсяг – до 4 тис.
друкованих знаків із пробілами.
2. Підготувати інтерв’ю з газетярем-практиком про його роботу обсягом не
менше 5,5 тис. друкованих знаків із пробілами. З фотографіями.
3. Підготувати докладну розповідь про будь-яку редакцію газети з фотографіями, не менше 5 тис. друкованих знаків із пробілами. Матеріал, зокрема,
повинен містити міні-інтерв’ю з редактором, логотип редакції, згадування
імен усіх журналістів.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ
Для виконання індивідуального завдання студент обирає героїв інтерв’ю
та редакції друкованих видань на власний розсуд, самостійно домовляється
про зустрічі тощо. Матеріали, створені в результаті, покликані збагатити рубрику «Скринька профдосвіду» на сайті факультету журналістики, тому необхідно зважати на те, що їх читатимуть майбутні покоління студентів. Факти
мають бути максимально вивіреними, відповідати дійсності та слугувати розширенню уявлення майбутніх газетярів про професію.
Для правильного виконання завдань № 1 і 2 слід пригадати ознаки таких
жанрів, як нарис та інтерв’ю, особливу увагу слід звернути на портретний
нарис та інтерв’ю-портрет.
Тексти, а також фотоілюстрації до них, обов’язково мають бути погодженими з людьми, яких вони стосуються.
При використанні різноманітних сторонніх джерел, необхідно вказувати
назви відповідних документів.
Підготовлені матеріали слід записати на USB і передати викладачеві або
надіслати електронною поштою.
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ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Обведіть кружечок із правильною, на ваш погляд, відповіддю.

1. Які соціально-політичні фактори найдужче вплинули на обличчя сучасної
української преси?
o Розвал Радянського Союзу і оголошення Незалежності.
o Утворення Європейського Союзу.
o Помаранчева революція.
2. Які науково-технічні фактори найдужче вплинули на обличчя сучасної
української преси?
o Поява цифрових диктофонів.
o Поява комп’ютерів та Інтернету.
o Поява мобільних телефонів
3. Кінцевий етап випуску чергового номера газети/журналу відбувається…
o В редакції видання.
o В типографії.
o На пошті.
4. Який формат газет переважає на сьогодні?
o А 5.
o А 4.
o А 3.
5. Яка верстка є найсучаснішою?
o Комп’ютерна.
o Лінотипно-талерна.
o Ручна.
6. Лінотип – це…
o Вид сканера.
o Особливий принтер.
o Верстат для набору.
7. Дотипографською підготовкою номера займаються…
o Працівники типографії.
o Репортер і фотокореспондент.
o Працівники секретаріату.
8. Запорука якісного макету газетно-журнальної сторінки – це…
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o Якісний набір.
o Цікаві матеріали.
o Наявність кліпарту.
9. Архітектоніка видання – це:
o Тип оформлення першої сторінки.
o Тематичні додатки.
o Типова побудова номера.
10. Інтернет-версія потрібна газеті/журналу насамперед для…
o Престижу.
o Самореклами.
o Розширення поля діяльності.
11. Чи повинна інтернет-версія газети відрізнятися від паперової?
o Обов’язково. Значно.
o Обов’язково, але так, щоб зберігався єдиний стиль.
o Ні, вона має бути абсолютною копією.
12. За рахунок чого газета може реалізувати мультимедійність?
o Подати рекламу на радіо.
o Розвивати інтернет-версію.
o Друкувати програму телепередач.

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Преса як частина системи мас-медіа.
Газети і журнали на сучасному медіа-ринку.
Фактори, що обумовили обличчя української преси.
Преса майбутнього: футурологічні прогнози.
Деякі особливості пресової журналістики.
Різноманіття періодичних друкованих видань.
Критерії, за якими визначають типи газет/журналів.
Класифікація газет/журналів.
Преса Запоріжжя і преса України: екскурс у минуле.
Риси, притаманні пресі на сьогоднішній день.
Актуальні тенденції в пресі.
Співробітництво редакції періодичного видання і типографії.
Типографські цехи та їх призначення.
Старовинне та сучасне поліграфічне обладнання.
Друкарські процеси.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Зв'язок «редакція-типографія».
Газетно-журнальне виробництво як завдання поліграфії.
Лінотипно-талерна верстка.
Поліграфія та комп’ютерні технології.
Друкарські процеси в сучасній типографії.
Види друку та їх застосування.
Випуск газети/журналу, кінцевий етап.
Зміст дотипографської підготовки друкованого видання.
Послідовність етапів набору, макетування та верстання.
Професійні обов’язки працівників секретаріату.
Поняття про модель видання і планування номера.
Побудова сторінок відомих періодичних видань.
Ознаки якісної дотипографської підготовки видання.
Підготовка макету типової газетної сторінки.
Якісний набір – основа якісної верстки.
Комп’ютерні програми для верстання газет і журналів.
Основні прийоми роботи з документом верстки.
Верстання фотоматеріалів. Опрацювання графічних елементів.
Електронні варіанти газети/журналу.
Застосування пресою можливостей Інтернету.
Веб-сайт газети/журналу як самодостатній ЗМІ.
Веб-сайт та інші електронні різновиди газети/журналу.
Особливості організації матеріалів газети/журналу на сайті.
Адаптація матеріалів газети/журналу для вебу.
Мультимедійність та інші переваги вебу.
Прийоми адміністрування веб-сайту.
Публікація в Інтернеті газетних текстів і фотоілюстрацій.
Публікація в Інтернеті аудіо- та відеоматеріалів.
Робота з аудиторію за допомогою інтерактивного спілкування.
Необхідність самоорганізації професійної діяльності газетяра.
Облаштування робочого місця.
Налагодження системи забезпечення видання матеріалами.
Сутність додаткових обов’язків творчого працівника редакції.
Початок роботи журналіста в редакції газети/журналу: перші кроки.
Зв’язок індивідуального навантаження із завданнями відділу.
Правильне планування власної діяльності.
Поняття про основні та додаткові обов’язки газетяра.
Робота творчого працівника редакції з рекламою.
Створення власних публікацій рекламного характеру.
Участь у передплатних кампаніях.
Повідомлення інформагентств у пресі.
Правильне використання прес-релізів.
Підготовка до друку матеріалів позаштатних авторів.
Підготовка дайджестів новин із інших періодичних видань.
Використання в пресі матеріалів інтернет-ЗМІ.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Опрацювання матеріалів, наданих інформаційними агентствами
Підготовка до публікації в газеті матеріалів офіційних інстанцій.
Робота творчого працівника газети/журналу з листами читачів.
Класична система газетних жанрів.
Особливості застосування жанрів у сучасній пресі.
Популярні та «забуті» жанри на шпальтах сучасних газет.
Жанр як один із інструментів підготовки газетної публікації.
Принципова різниця між трьома основними групами жанрів.
Вміння визначати жанри матеріалів за характерними ознаками.
Призначення інформаційних жанрів.
Роль аналітичних публікацій, зокрема, статей.
Різновиди художньо-публіцистичних творів.
Публікації, характерні для перших шпальт: способи подання новин
Матеріали тематичних сторінок: аналітика, художня публіцистика.
Змістове наповнення останніх сторінок – замальовки, текстівки тощо.
Жанрові сполучення, типові для різних тем.
Добірки новин у газеті/журналі.
Інформаційний репортаж у пресі.
Написання аналітичного огляду новин та кореспонденції.
Художньо-публіцистичне інтерв’ю в пресі.
Нариси та есе в гуманітарній тематиці.
Фейлетон про актуальне для суспільства питання.
Мистецтво мініатюрних жанрів: замальовка, текстівка.
Напрямки вдосконалення друкованого видання.
Додатки до основного видання: призначення, різновиди.
Створення або вдосконалення веб-версії газети/журналу.
Причини потреби в новому друкованому виданні.
Поняття про цільову аудиторію.
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ДОДАТКИ
Додаток А. Ілюстрації до теми № 21

Рис. 1. Лінотип – верстат для традиційного металевого набору – сьогодні
слугує лише музейним експонатом у куточку історії ВД «Кераміст».

1

Знімки зроблені у Видавничому домі «Кераміст» із люб’язного дозволу його керівництва.
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Рис. 2. Машина CTP (абревіатура з англійської – Computer to Plate)
для експонування офсетних пластин.
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Рис. 3-4. Цех аркушевого друку.
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Рис. 5. Паперорізальна машина «Polar 92».

Рис. 6. Вкладочно-швейно-різальний агрегат на ділянці
післядрукарських робіт.
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Рис. 7. Цех ролевого друку.

Рис. 8. Газетна друкарська машина «Solna».
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Рис. 9. Лічильно-комплектуючий пристрій – стекер
(за тиражем стежить друкар В. А. Плющій).

Рис. 10. Пакувальна машина (працює Є. А. Юхнік).
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Додаток Б. Тезаурус
Верстання (комп’ютерне) – виготовлення електронного документу сторінки в спеціальній програмі (наприклад, у QuarkXPress) для подальшої передачі в типографію. Один із
етапів дотипографської підготовки видання.
Верстка – результат верстання.
Вивороток – світлий текст на темному тлі.
Вихідні дані – інформація, що обов’язково подається, в кожному номері видання (переважно на останній сторінці). Вміст: назва видання; засновник (співзасновники); прізвище
та ініціали головного редактора (іноді також інших членів редколегії); порядковий номер
випуску і дата його виходу в світ; індекс видання, якщо воно розповсюджується за передплатою; тираж; ціна або помітка «Безкоштовно»; адреси редакції, видавця, друкарні; серія,
номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію; видавець (співвидавці).
Жирний шрифт (bold) – одна з градацій насиченості шрифту. Загалом вирізняють
надсвітлий, світлий, нормальний, напівжирний, жирний, наджирний шрифти.
Інтерліньяж – міжрядковий пробіл, тобто відстань між нижньою та верхньою лініями
двох сусідніх рядків тексту.
Капітель – шрифт, при якому рядкові за висотою літери мають вигляд прописних.
Кегль шрифту – розмір шрифту, що відповідає відстані між верхнім і нижнім рівнями
літери. Вимірюється в пунктах. Назви найбільш поширених кеглів: нонпарель – 6 пт, міньйон – 7 пт, петіт – 8 пт, боргес – 9 пт, корпус – 10 пт, ціцеро – 12 пт, мітель – 14 пт, терція –
16 пт, текст – 20 пт.
Коректура – вичитка редакційних матеріалів, призначених для верстання, та документів верстки коректорами для подальшого усунення орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, неточностей верстання тощо.
Кернінг – зменшення відстані між буквами в процесі верстання.
Колонтитул – елемент сторінки у вигляді вузької горизонтальної стрічки (буває верхній і нижній). Може містити назву видання, дату виходу, номер сторінки, назву рубрики.
Кольоровий друк – друк, при якому застосовується один не чорний колір або кілька
різних кольорів.
Курсив (italic) – виділення тексту шляхом нахилу літер вправо.
Лінійка – елемент графічного оформлення, що має вигляд простої або фігурної лінії.
Макет – графічний план газетної сторінки, створений за прийнятими в редакції правилами з використанням певних позначок для тексту, ілюстрацій та інших деталей верстки.
Виготовляється відповідальним секретарем для операторів комп’ютерної верстки.
Піксель – найдрібніша частка зображення на екрані монітора.
Пункт – одиниця виміру в поліграфії. Застосовується, насамперед, для шрифтів.
Розрядка – особливе виділення тексту шляхом збільшення відстаней між буквами.
Рублені шрифти – шрифти без зарубок. Наприклад, Arial, Tahoma, Verdana.
Складний колір – колір, отриманий в результаті змішування основних поліграфічних
кольорів, тобто чорного, малинового, блакитного і жовтого.
Трекінг – пропорційна зміна пробілів між словами і буквами при верстці.
Растр – неповна заливка. Вимірюється у відсотках, де 100% – нерозріджений колір.
Фрейм – рамка, що створюється в процесі верстання для розміщення тексту, ілюстрації тощо.
Шапка – крупний заголовок, розташований у верхній частині шпальти.
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Додаток В. Закон України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні»

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1)
{Вводиться в дію Постановою ВР
N 2783-XII ( 2783-12 ) від 16.11.92, ВВР, 1993, N 1, ст. 2}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3582-XII ( 3582-12 ) від 11.11.93, ВВР, 1993, N 46, ст.427
N 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115
N 744-IV ( 744-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.234
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1107-IV ( 1107-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.51
N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141
N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394
N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313}

Цей Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в
Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції України (254к/96-ВР),
Закону України «Про інформацію» (2657-12) та інших актів чинного законодавства і визнаних
Україною міжнародно-правових документів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні
В цьому Законі під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються
періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю
один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального
типу є окремими періодичними і такими, що продовжуються, друкованими виданнями і підлягають
реєстрації на загальних підставах. Зазначені в частинах першій та другій цієї статті Закону друковані видання можуть включати до свого складу інші носії інформації (платівки, дискети, магнітофонні
та відеокасети тощо), розповсюдження яких не заборонено чинним законодавством України.
Друкований засіб масової інформації вважається виданим, якщо він підписаний до виходу в
світ і видрукований будь-яким тиражем. Сфера розповсюдження друкованого засобу масової інформації не обмежується.
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Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації
Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право кожного громадянина
вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати
будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих засобів масової
інформації.
(Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV (1703-15) від
11.05.2004)
Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється створення та фінансування
державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової інформації.
Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються
друкованими засобами масової інформації, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з
боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або об'єднань громадян,
крім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю.
Держава гарантує економічну самостійність тазабезпечує економічну підтримку діяльності
друкованих засобів масової інформації, запобігає зловживанню монопольним становищем на ринку
з боку видавців і розповсюджувачів друкованої продукції. Заходи, спрямовані на забезпечення
економічної підтримки діяльності друкованих засобів масової інформації, та органидержавної
виконавчої влади, які здійснюють цю підтримку, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації
Друковані засоби масової інформації в Україні не можуть бути використані для:
поширення відомостей, розголошення яких забороняється статтею 46 Закону України «Про
інформацію» (2657-12);
закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної
цілісності України;
пропаганди війни, насильства та жорстокості;
розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі;
розповсюдження порнографії, атакож з метою вчинення терористичних актів та інших кримінально караних діянь. (Абзац шостий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1268-IV (1268-15) від 18.11.2003)
Забороняється використання друкованих засобів масової інформації для:
втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність;
розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання на особу неповнолітнього
правопорушника без його згоди і згоди його представника.
Стаття 4. Мова друкованих засобів масової інформації
Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими
мовами.
Стиль і лексика друкованих засобів масової інформації мусять відповідати загальновизнаним
етично-моральним нормам. Вживання лайливих і брутальних слів не допускається.
Стаття 5. Законодавство про друковані засоби масової інформації
Відносини, пов'язані з діяльністю друкованих засобів масової інформаціїв Україні, регулюються Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України «Про інформацію», цим Законом та
іншими законодавчими актами України.
Дія цього Закону поширюється на друковані засоби масової інформації, засновані в Україні, а
також на друковані засоби масової інформації інших держав, які розповсюджуються в Україні.

45

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації
Діяльність друкованих засобів масової інформації - це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення
серед читачів.
Діяльність друкованих засобів масової інформації, спрямована на отримання прибутку, є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється на основі цього Закону, ЗаконуУкраїни «Про
підприємництво» (698-12) та інших актів чинного законодавства України.
Діяльність друкованих засобів масової інформації забезпечується самостійністю її суб'єктів у
всіх видах відносин, пов'язаних із здійсненням їх прав і обов'язків. Втручання в діяльність друкованих засобів масової інформації поза межами, визначеними цим Законом, забороняється.
Діяльність друкованих засобів масової інформації у сфері виробництва та розповсюдження реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу» (270/96-ВР). (Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 70/97-ВР від 14.02.97)
Діяльність друкованих засобів масової інформації, пов'язана з передвиборною агітацією чи
політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадиться з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдуми. (Статтю 6 доповнено частиною п'ятою
згідно із Законом N 744-IV (744-15) від 15.05.2003)
Стаття 7. Суб'єкти діяльності друкованих засобів масової інформації
До суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації належать засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна
колегія, редакція, трудовий колектив редакції, журналістський колектив, журналіст, автор, видавець, розповсюджувач.
Засновник (співзасновники) може об'єднувати в одній особі редакцію, видавця, розповсюджувача.
Редакція має право виступати засновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем.
Стаття 8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації
Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:
громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у
цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
юридичним особам України та інших держав;трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).
Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником.
Особи, які об'єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.
Стаття 9. Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації
Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації, а також співзасновниками-підприємцями щодо його заснування та діяльності визначаються установчим договором,
який укладається між ними відповідно до чинного законодавства України.
Установчим договором передбачається розподіл між співзасновниками обов'язків щодо виробничого, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності створюваного ними друкованого засобу масової інформації.
Якщо одним із співзасновників є фізична особа, установчий договір засвідчується в нотаріальному порядку.
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Спори, що виникають між співзасновниками друкованого засобу масової інформації при укладанні, виконанні та розірванні установчого договору, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Стаття 10. Гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації
Монополізація загальнодержавних і регіональних громадсько-політичних друкованих засобів
масової інформації в Україні не допускається.
Фізична або юридична особа не може бути засновником (співзасновником) чи контролювати
більше 5 відсотків таких видань.
Під контролем у цьому Законі розуміється можливість такої особи здійснювати матеріальними
чи фінансовими засобами вплив на діяльність друкованого засобу масової інформації.
Контроль за додержанням вимог цієї статті покладається на органи державної виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації
Друкований засіб масової інформації може видаватися після його державної реєстрації (z017306).
Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової інформації, що видаються на
території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення.
Заяви про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації подаються засновником (співзасновниками) до органів державної виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 12. Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинні бути вказані:
1) засновник (співзасновники) видання;
2) вид видання;
3) назва видання;
4) мова видання;
5) сфера розповсюдження(місцева,регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів;
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість;
7) передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;
8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити;
9) місцезнаходження редакції.
Реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів,
якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт, статут,
договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).
При проведенні державної реєстрації забороняється вимагати від засновника (співзасновників)
подання інших відомостейі документів.
Про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження
редакції засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації зобов'язаний (зобов'язані) відповідно повідомити реєструючий орган у місячний термін. (Статтю 12 доповнено частиною
згідно із Законом N 1107-IV (1107-15) від 10.07.2003)
Стаття 13. Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації
Реєструючий орган зобов'язаний в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновників) про
результат розгляду.
В межах цього строку реєструючий орган приймає рішення про:
а) державну реєстрацію видання;
б) відмову у державній реєстрації;
в) зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію.
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Зупинення цього строку здійснюється реєструючим органом, якщо:
1) засновник (співзасновники) не подав документи, якими підтверджується його (їх) цивільна
правоздатність та цивільна дієздатність;
2) між співзасновниками не укладено установчий договір, передбачений статтею 9 цього Закону;
3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе.
Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.
Стаття 14. Розповсюдження друкованої інформації без державної реєстрації видань
Державній реєстрації не підлягають:
1) законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються
органами законодавчої, судової та виконавчої влади; (Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 762-IV (762-15) від 15.05.2003)
2) інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою використання їх у своїй діяльності;
3) видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для публічного
розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.
Стаття 15. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації
Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива тільки з таких
підстав:
1) якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи)
або тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;
2) якщо реєструючим органом уже раніше видано свідоцтво друкованому засобу масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
3) якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації.
У письмовому повідомленні про відмову в державній реєстрації зазначаються підстави, передбачені цією статтею Закону.
Стаття 16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати ним реєстраційного збору.
Засновник (співзасновники) зберігає право розпочати випуск друкованого засобу масової інформації протягом одного року з дня одержання свідоцтва. В разі пропуску цього строку без поважних причин свідоцтво про державну реєстрацію втрачає чинність.
Дублікат свідоцтва видається на підставі письмової заяви засновника (співзасновників) до реєструючого органу.
Зразок свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Реєстраційний збір
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації справляється збір у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей, інвалідів розмір реєстраційного збору зменшується на 50 відсотків. Від сплати реєстраційного
збору звільняються видання, які засновуються з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження.
Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення реєструючого органу про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.
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За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання
справляється збір у розмірі 20 відсотків від встановленого реєстраційного збору.
Друковані засоби масової інформації, що видаються та розповсюджуються в Україні, але зареєстровані в інших державах, підлягають державній реєстраціївУкраїні із сплатою реєстраційного
збору в половинному розмірі.
Стаття 18. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації
Випуск друкованого засобу масової інформації може бути припинено за рішенням засновника
(співзасновників) або суду.
Засновник (співзасновники) має право припинити випуск видання у випадках і порядку, передбачених установчим договором або статутом редакції чи іншим договором, укладеним між
засновником (співзасновниками) і редакцією.
Суд припиняє випуск видання у разі порушення частини першої статті 3 цього Закону або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання. Про своє рішення суд повідомляє відповідний
реєструючий орган. (Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3582-12 від
11.11.93)
На підставі письмового повідомлення засновника (співзасновників), погодженого з редакцією,
або рішення суду про припинення випуску друкованого засобу масової інформації реєструючий
орган визнає свідоцтво про його державну реєстрацію недійсним.
Вилучення тиражу чи окремої його частини допускається тільки за рішенням або вироком суду, які набрали чинності.
Стаття 19. Порядок оскарження відмови в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або рішення про припинення його випуску
Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або порушення встановленого статтею 13 цього Закону порядку державної реєстрації, а також рішення про припинення
випуску видання можуть бути оскаржені засновником (співзасновниками) у судовому порядку.
Скасування рішення про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації тягне
за собою відшкодування збитків, заподіяних засновнику (співзасновникам), включаючи неодержані
доходи.
Стаття 20. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації
Друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації в разі зміни засновника (складу
співзасновників), назви, мови, сфери розповсюдження видання.
Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником
(співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в
порядку, передбаченому статтями 11 і 12 цього Закону.
Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються судом в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.
При перереєстрації друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у
половинному розмірі.
Стаття 21. Редакція друкованого засобу масової інформації
Підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації за дорученням засновника
(співзасновників) здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції.
Редакція діє на підставі свого статуту та реалізує програму друкованого засобу масової інформації, затверджену засновником (співзасновниками).
Редакція друкованого засобу масової інформації набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
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Стаття 22. Статут редакції друкованого засобу масової інформації
Статут редакції друкованого засобу масової інформації визначає виробничі, майнові, фінансові
та інші умови її діяльності.
Статут редакції затверджується засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства України.
Статут редакції може передбачати будь-які види господарської діяльності, які не заборонені
законом і відповідають цілям її діяльності.
У статуті редакції визначаються: засновник (співзасновники) та назва друкованого засобу масової інформації, місцезнаходження його редакції, предмет і цілі діяльності, її органи управління,
порядок їх формування, компетенція та повноваження журналістського і трудового колективів та їх
виборних органів, порядок утворення майна редакції, положення щодо вирішення питань виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності видання та його редакції, умови
її реорганізації, припинення діяльності, інші положення.
Стаття 23. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації
Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації є керівником редакції,
уповноваженим на те засновником (співзасновниками).
Редактор (головний редактор) призначається (обирається) на посаду і звільняється з посади
впорядку, встановленому засновником (співзасновниками) у статуті редакції відповідно до чинного
законодавства України про працю.
Редактор (головний редактор), обраний на посаду трудовим колективом редакції, не може бути
звільнений з посади без згоди трудового колективу редакції.
Редактор (головний редактор) керує діяльністю редакції в межах повноважень, визначених її
статутом, представляє редакцію у відносинах із засновником (співзасновниками), видавцем, авторами, державними органами, об'єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у суді і
третейському суді та несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться до діяльності друкованого засобу масової інформації, його редакції відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України. (Частина четверта статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
(762-15) від 15.05.2003)
Стаття 24. Редакційна колегія друкованого засобу масової інформації
Редакційна колегія - дорадчий орган управління діяльністю редакції друкованого засобу масової інформації - створюється, діє та припиняє свою діяльність відповідно до статуту редакції і
очолюється її редактором (головним редактором).
Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження редактором (головним
редактором).
Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації
Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є
творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації
для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.
Належність журналіста до друкованого засобу масової інформації підтверджується редакційним посвідченням чиіншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.
На особу, якій видано редакційне посвідчення чиінший документ, що засвідчує її належність
до друкованого засобу масової інформації, поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26
цього Закону.
Стаття 26. Права та обов'язки журналіста редакції
Здійснюючи своюдіяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує
права та виконує обов'язки, передбачені Законом України «Про інформацію» (2657-12) та цим
Законом.
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Журналіст має право:
1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації; (Пункт 1 частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV (1703-15 ) від 11.05.2004)
2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;
3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за
винятком випадків, передбачених законом;
4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються
чинним законодавством України;
5) переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;
6) на безкоштовне задоволення запиту щодо доступудо офіційних документів;
7) по пред'явленні редакційного посвідчення чиіншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в
місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено
надзвичайний стан;
8) звертатися до спеціалістів при перевірціодержаних інформаційних матеріалів;
9) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за
власним підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);
10) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;
11) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.
Журналіст зобов'язаний:
1) дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією
якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями статуту
редакції;
2) подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;
3) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства;
4) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;
5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації;
6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;
7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон,
банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.
Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і
невиконання обов'язків.
{Статтю 27 виключено на підставі Закону N 2938-VI (2938-17) від 13.01.2011}

Стаття 28. Видавець друкованого засобу масової інформації
Видавцем друкованого засобу масової інформації може виступати суб'єкт підприємницької діяльності, якийздійснює функції матеріально-технічного забезпечення видання друкованого засобу
масової інформації, на підставі пред'явлення засновником (співзасновниками) свідоцтва про його
державну реєстрацію і укладеного між ними договору.
Стаття 29. Продукція друкованого засобу масової інформації
Виготовлений видавцем тираж окремоговипускувидання, підписаний редактором (головним
редактором) на вихід у світ, є продукцією друкованого засобу масової інформації.
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Стаття 30. Розповсюджувач продукції друкованого засобу масової інформації
Суб'єкт підприємницької діяльності, який продає, надсилає за передплатою чи іншим способом розповсюджує виданий тираж періодичного ітакого, що продовжується, видання, є розповсюджувачем продукції друкованого засобу масової інформації.
Чинити перешкоди розповсюджувачу у здійсненні його діяльності на законних підставах забороняється.
Стаття 31. Виробничі, майнові та фінансові відносини між суб'єктами діяльності друкованих засобів масової інформації
Виробничі, майнові та фінансові відносини засновника (співзасновників), редакції, видавця,
розповсюджувача друкованого засобу масової інформації будуються на основі чинного законодавства і договору.
Договором визначаються:
кошти на утримання редакції;
частини доходу (прибутку) від діяльності редакції, що розподіляються і надходять у розпорядження засновника (співзасновників), редакції, видавця та розповсюджувача;
зобов'язання засновника і видавця щодо забезпечення виробничих та соціально-побутових
умов життя та праці співробітників редакції відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством;
інші положення.
Стаття 32. Вихідні дані
У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні
дані:
1) назва видання;
2) засновник (співзасновники);
3) прізвище та ініціали редактора (головного редактора);
4) порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;
5) індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;
6) тираж;
7) ціна або помітка «Безкоштовно»;
8) адреси редакції, видавця, друкарні;
9) серія, номер і дата видачі свідоцтва продержавну реєстрацію;
10) видавець (співвидавці).
Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється.
Стаття 33. Контрольні примірники
Контрольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань відразу після надрукування безоплатно надсилаються редакцією засновникові (співзасновникам) і реєструючому
органу.

Розділ III
ВІДНОСИНИ МІЖ РЕДАКЦІЯМИ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
І ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 34. Право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України «Про інформацію» (2657-12) мають право на оперативне одержання через друковані засоби
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масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і організацій, об'єднань громадян та їх посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації
ними своїх прав, свободі законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
Стаття 35. Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації для друкованих засобів масової інформації
Порядок і форма запиту щодо доступу до офіційних документів і запиту щодо надання письмової або усної інформації для друкованих засобів масової інформації, строки їх розгляду, відмовата відстрочка задоволення, порядок відшкодування витрат, пов'язаних із задоволенням запитів, а
також характер документів та інформації, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитом,
визначаються Законом України «Про інформацію».
Стаття 36. Авторські твори і листи
Редакція зобов'язана використовувати авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності. (Частина перша статті 36 в
редакції Закону N 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004)
Ніхто не має права зобов'язати редакцію опублікувати відхилений нею твір, лист, інший матеріал або повідомлення, якщо інше не передбачено цим Законом або статутом редакції.
Лист, адресований редакції, може бути використаний у повідомленнях і матеріалах, якщо при
цьому не змінюється зміст листа і не порушуються положення цього Закону.
Редакція не зобов'язана відповідати на листи чи пересилати їх до інших інстанцій.
Стаття 37. Спростування інформації
Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні представники мають право
вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування
поширених про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона зобов'язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому
випуску друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною ініціативою.
Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком «Спростування» на тому ж місці шпальти, де містилося повідомлення, яке спростовується.
Обсяг спростування не може більше ніж удвічі перевищувати обсяг спростовуваного фрагменту опублікованого повідомлення або матеріалу. Забороняється вимагати, щоб спростування було
меншим, ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.
Спростування може бути підготовленим у формі відповіді, обсяг якої не перевищує спростовуваного матеріалу.
Скорочення чи інші зміни в тексті спростування заявника без його згоди не допускаються.
Редакція відмовляє в публікації спростування, якщо спростування:
1) порушує положення статті 3 цього Закону;
2) суперечить рішенню або вироку суду, які набрали чинності;
3) є анонімним.
Редакція може відмовити в публікації спростування, якщо спростування:
1) стосується відомостей, які нею вже спростовано;
2) надійшло з вимогою заявника опублікувати його пізніше, ніж через рік з дня публікації відомостей, що спростовуються.
Редакція зобов'язана в строк, що не перевищує одного місяця з дня надходження вимоги, опублікувати спростування іписьмово повідомити заявника про строк і час публікації спростування у
разі затримки або про відмову в його публікації, зазначивши підстави відмови.
Заявник має право оскаржити відмову в публікації спростування або порушення порядку його
публікації до суду, який приймає скаргу до розгляду протягом року з дня публікації спростовуваних
відомостей.
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Розділ IV
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 38. Міжнародна діяльність друкованих засобів масової інформації та співробітництво у цій сфері
Міжнародна діяльність друкованих засобів масової інформації та співробітництво у цій сфері
здійснюються на основі міжнародних договорів, укладених Україною, Закону України «Про інформацію» (2657-12), цього Закону та інших актів чинного законодавства України.
Редакції, журналісти та їх професійні об'єднання беруть участь у міжнародному співробітництві усфері діяльності друкованих засобів масової інформації на основі угод з громадянами і організаціями інших держав, а також з міжнародними організаціями.
Стаття 39. Розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації
Для розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації в Україні необхідно
одержати дозвіл відповідного державного органу, якщо порядок розповсюдження не встановлено
міжнародним договором.
Митний збір за ввезення в Україну продукції зарубіжних засобів масової інформації сплачується в порядку і розмірах, встановлених митним законодавством України.
Міжнародними договорами регулюються порядок виготовлення продукції зарубіжних друкованих засобів масової інформації, а також їх розповсюдження в Україні.
Стаття 40. Створення представництв зарубіжних друкованих засобів масової інформації
{Назва статті 40 в редакції Закону N 2938-VI (2938-17) від 13.01.2011}
Представництва зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні створюються за
погодженням з Міністерством закордонних справ України, якщо інше не передбачено міжнародним
договором.
Зарубіжні представництва українських друкованих засобів масової інформації створюються в
порядку, передбаченому законодавчими актами країни перебування, якщо інше не передбачено
міжнародним договором.
{Частину третю статті 40 виключено на підставі Закону N 2938-VI (2938-17) від 13.01.2011}

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 41. Підстави відповідальності
Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи, організації та об'єднання
громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.
Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової інформації є:
1) порушення, передбачені статтею 47 Закону України «Про інформацію» (2657-12);
2) незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
3) порушення прав журналіста, встановлених цим Законом;
4) порушення положень статті 3 цього Закону;
5) зловживання правами журналіста;
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6) одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
7) виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його
реєстрації або після припинення його діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення
реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників),
місцезнаходження редакції; (Пункт 7 частини другої статті 41 в редакції Закону N 1107-IV (1107-15)
від 10.07.2003)
8) порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних примірників;
9) порушення права вимоги щодо публікації спростування та порядку його публікації, передбачених статтею 37 цього Закону;
10) порушення законодавства з питань інтелектуальної власності. (Частину другу статті 41 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004)
За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації на рівні з авторами інформаційних матеріалів, що порушують цей Закон, притягаються журналіст редакції, її редактор (головний редактор) або інші особи, з дозволу яких ці матеріали було
поширено.
Стаття 42. Звільнення від відповідальності
Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають
дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні інтереси
громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника (співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і
запит щодо надання письмової або усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України
«Про інформацію»;
3) вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб державних органів, організацій і об'єднань громадян;
4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється законом, проте ці відомості не
було отримано журналістом незаконним шляхом.
Стаття 43. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов'язків
Професійний журналіст редакції при виконанні службових обов'язків перебуває під її правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняються законом.

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ, 16 листопада 1992 року
N 2782-XII
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