Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Приймальної комісії
Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна
_________________ Віль БАКІРОВ
_______________________2020 р.

ПРОГРАМА
фахового випробування для вступу на навчання
за третім освітньо-науковим рівнем на здобуття ступеня
доктора філософії з журналістики
в галузі
06 – «Журналістика»
за спеціальністю
061 – «Журналістика»

Затверджено на засіданнях
Вченої ради філологічного факультету,
протокол № 7 від 14 лютого 2020 року
Вченої ради соціологічного факультету,
протокол № 3 від 18 лютого 2020 року

Харків – 2020

2

Програма фахового випробування для вступу на навчання за третім
освітньо-науковим рівнем на здобуття ступеня доктора філософії з
журналістики в галузі 06 – «Журналістика» за спеціальністю 061 –
«Журналістика». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 19 с.

Розробники:
Хавкіна Л. М., докторка наук із соціальних комунікацій, професорка,
завідувачка кафедри журналістики;
Стародубцева Л. В., докторка
завідувачка кафедри медіакомунікацій.

філософських

наук,

професорка,

3

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………….……….4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН………………………………………………………….......5
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ………………………………………………………...12
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….………13
ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ……………………………………….18

4

ПЕРЕДМОВА
Головна мета фахового випробування на навчання за третім освітньонауковим рівнем на здобуття ступеня доктора філософії з журналістики –
перевірити базові теоретичні знання в галузі журналістики, володіння
методологічним інструментарієм сучасних досліджень з історії та теорії
журналістики та наявність здібностей для проведення наукових досліджень у
цій галузі.
Фахове випробування складається з трьох теоретичних питань. Обсяг
письмової відповіді на кожне з питань – одна-дві сторінки рукописного тексту.
Випробування спрямоване на оцінювання знань майбутніх науковців у
галузі історії та теорії журналістики, дотримання у відповідях на питання правил
і норм академічного дискурсу, навичок самостійного творчого мислення й
письмового послідовного викладу власних думок. Фахове випробування
передбачає наявність у абітурієнта глибоких спеціалізованих знань у галузі
журналістики і націлене на визначення рівня обізнаності абітурієнта щодо
теоретико-методологічних основ журналістики, основних каналів комунікації,
специфіки журналістських жанрів, концептуальних засад медіаграмотності,
механізмів медіавпливу і технологій медіаманіпуляцій, професійних стандартів
журналістики, етико-правових, організаційних і комунікаційних аспектів
діяльності журналіста. Обов’язковим є знання ключових концептів і теорій
журналістики, масових комунікацій та інформаційного суспільства, посилання
на праці провідних дослідників у цих галузях.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1. Основи журналістики
Журналістика як соціальний інститут: варіативність визначень і
тлумачень. Журналістика як різновид неофіційної влади. Журналістика як
різновид бізнесу. Журналістика як форма пропаганди. Журналістика як
комунікативний феномен. Журналістика як система масової інформації.
Поняття про інформацію. Тлумачення терміна «інформація» в різних науках
(соціології, психології, біології, кібернетиці тощо). Доступ до інформації. Види
інформації. Теорії інформаційного суспільства і його головні ознаки. Проблеми
національного інформаційного простору та інформаційна політика держави.
Поняття «засоби масової інформації» (ЗМІ), «засоби масової комунікації»
(ЗМК) та «мас-медіа»: особливості застосування і трактування. Головні
категорії теорії журналістики: масова інформація, комунікація, медіа, цільова
аудиторія, публіцистика, ефективність і дієвість журналістики, свобода слова,
цензура та ін. Поняття жанру в журналістиці. Три жанрові єдності в
журналістиці: інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні. Жанри і
жанрові модифікації у журналістиці. Функції журналістики. Стан сучасного
журналістикознавства в Україні.
Тема 2. Журналістика як комунікативний феномен
Журналістика в системі соціальних комунікацій. Історичний дискурс
тлумачення поняття комунікації (Дж. Локк – М. Гайдеггер, Р. Якобсон –
Ю. Лотман). Теорії масової комунікації. «Чотири теорії преси» Ф. Сіберта,
Р. Петерсона та І. Шрамма. «Розуміння медіа» та етапи розвитку масових
комунікацій за М. Маклюеном. Теорія маскомунікативної «мозаїчної культури»
А. Моля. Формула масової комунікації Л. Лассуелла: хто говорить?
(комунікатор), що говорить? (зміст повідомлення), через які канали? (друковані
чи аудіовізуальні ЗМІ), кому? (аудиторія), з яким ефектом? (вплив).
Порівняльна характеристика каналів комунікації: газета, радіо, телебачення,
Інтернет. Сучасні інформаційні та комунікативні системи.
Тема 3. Професійні стандарти журналістики
Баланс думок і точок зору, неупередженість у поданні інформації,
врівноважене представлення оцінок незалежних експертів, надання позицій
опонентів. Оперативність подачі інформації: термінове та вчасне її
оприлюднення. Достовірність інформації, посилання на джерела, повага до
права громадськості на повне та об’єктивне знання про факти і події.
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Відокремлення фактів від коментарів, суджень та припущень. Точність подачі
інформації: надання цитат повністю і дослівно; коректне вживання
термінології; необхідність перевірки інформації, як мінімум, у двох
компетентних джерелах; непоширення чуток, уважне ставлення до імен, дат,
назв тощо. Повнота представлення фактів та інформації по проблемі. Надання
відповідей на питання: що сталося, де сталося, коли сталося, як сталося, чому
сталося і до чого це призведе, наведення коментарів експертів. Простота і
доступність у подачі інформації.
Тема 4. Методика журналістської творчості
Журналістика як вид творчої діяльності. Складові журналістської
майстерності. Задум, тема, концепція, ідея твору. Факт і його природа в
журналістиці. Джерела та методи збирання суспільно-значущої інформації.
Композиція, конфлікт, сюжет твору. Структура журналістського тексту. Процес
написання журналістського твору. Аргументація в журналістиці. Інформаційні
та аналітичні методи в журналістиці. Методика створення новинного сюжету,
інтерв’ю та репортажу. Методика журналістського розслідування. Образність
журналістики і природа публіцистичного твору.
Тема 5. Риторика і стилістика
Мовні засоби увиразнення в журналістському дискурсі. Становлення
риторики в контексті суспільної практики. Канони риторичного мовлення. Три
роди красномовства: урочисте, дорадче та судове. Категоріальні якості
риторичного мовлення: правильність, естетичність, доречність, зрозумілість.
Теорія аргументації: аргументи до логосу, етосу, патосу. Задум переконливої
промови: предмет і тема, теза та проблема, мета промови. Стратегії
переконання. Розробка «загальних місць» як загальноприйнятих міркувань та
спосіб винайдення аргументів. Диспозиція як теорія риторичної композиції
усних і письмових текстів. Красномовство консолідації та конфронтації:
журналістський вимір. Риторична організація публіцистичного тексту.
Практична стилістика української та російської мови. Характер стильової
норми в публіцистиці. Відтворення суб’єкта та адресата в публіцистичному
тексті. Експресія і стандарт як стильові категорії публіцистичного тексту.
Основні прийоми майстерності теле- і радіоведучого. Техніка подачі матеріалу
та мовлення в різних жанрах журналістики.

7

Тема 6. Журналістська етика та медіаправо
Етико-правові основи діяльності мас-медіа. Особливості регулювання
діяльності ЗМК в українському законодавстві. Етичний кодекс як основа
професійної діяльності журналіста. Історичний та сучасний аспекти
формування етико-правових норм діяльності журналіста. Аксіологічний та
нормативний аспекти професійної етичної культури журналіста. Цензура та
самоцензура в медіа. Свобода слова як предмет журналістської рефлексії.
Правова основа свободи ЗМК та зловживання «свободою слова». Медіаетика та
медіаекологія. Професійні обов'язки журналіста. Соціальна відповідальність
діяльності журналіста. Повага до суспільних моральних цінностей. Відмова від
плагіату, «джинси», незаконних методів збору та купівлі інформації, захист
анонімних джерел як норми професійної етики.
Тема 7. Медіавплив і медіаграмотність
Принципи пропаганди та інформаційних маніпуляцій. Механізми впливу
пропаганди на масову свідомість. Прямі та непрямі стратегії впливу на
споживача. Дезінформація та інформаційний хаос. Психологічні особливості
сприйняття маніпулятивного контенту. Базові соціальні умови ефективної
пропаганди. Медіасимулякри та медіафейки. Історія та технології політичної
пропаганди. Тоталітаризм та медіапропаганда. Ідеологія і цензура як основа
інформаційної політики тоталітарного суспільства. Інформаційні війни
ХХ та ХХІ ст. Маніпулятивні технології та основні теми сучасної пропаганди.
«Гібридна війна» як складова державної ідеології. Ефективність пропаганди.
Питання довіри до джерел інформації. Схожість та різниця у методах впливу
між рекламою, агітацією та пропагандою. Методи протидії медіаманіпуляціям в
умовах інформаційних війн та світі «постправди». Демаскування та
знешкодження пропаганди в інформаційних повідомленнях. Контрпропаганда
за допомогою соціальних мереж. Вміння виділяти приховані елементи
пропаганди та реклами із загального контексту. Аналіз маніпулятивних
технологій та прийомів. Вміння виділяти завдання та функції маніпуляцій як
один з критеріїв медіаграмотності. Формування медіакомпетентності і навичок
використання засобів протидії інформаційним загрозам. Сучасні виміри теорії
медійної грамотності. Фактчекінг та критичний аналіз медіатекстів.
Тема 8. Реклама і паблік рилейшнз в медіа
Використання медіа у рекламних та PR-цілях. Поняття реклами та її місце
в системі масових комунікацій. Реклама як феномен сфери мас-медіа. Реклама і
журналістика. Історія та основні етапи розвитку реклами. Реклама як
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соціальний інститут. Види та функції реклами. Структура, форма та стиль
рекламного звернення. Канали поширення рекламної інформації: основні типи,
їх переваги та обмеження. Реклама в засобах масової комунікації: в пресі, на
радіо, на телебаченні, в комп’ютерних мережах тощо. Product Placement.
Основні методи впливу в рекламній діяльності. Інформаційно-рекламні
матеріали. Рекламні digital-повідомлення. Поняття «зв’язки з громадськістю»
(англ. «паблік рилейшнз», скороч. PR). PR як комунікативна діяльність.
Громадська думка як об‘єкт діяльності у галузі PR. Використання різних форм
PR-звернення
у
засобах
масової
комунікації.
Прес-конференція:
журналістський і PR виміри. Специфіка використання основних засобів масової
комунікації під час реалізації PR-кампанії. Основні правила побудови PRтекстів, призначених для передачі засобами масової комунікації.
Тема 9. Медіапланування, медіаекономіка і медіаменеджмент
Базові елементи журналістського менеджменту. Медіапланування,
медіаекономіка і організація ЗМК. Поняття та види сучасних медіаринків.
Особливості медіапродукту. Попит та пропозиція в медіаекономіці.
Сегментація аудиторії масмедіа; кількісні та якісні методи вивчення аудиторії.
Фокус-група як один з основних методів вивчення аудиторії. Типи ринкових
структур в медіаіндустрії. Витрати медіавиробництва та ринкові стратегії
медіапідприємств. Принципи менеджменту в медіаіндустрії. Основні
положення медіамаркетингу. Креативний менеджмент у ЗМК. Теорія потреб
А. Маслоу, її сучасне трактування у медіа. Бізнесова діяльність редакції ЗМК.
Джерела фінансування медіа в ринкових умовах; редакційні комерційні
структури. Форми державної підтримки медіа. Економічні особливості роботи
радіо- та кабельної індустрії, функціонування телебачення, друкованих та
онлайнових ЗМК. Основи бізнес-планування на медіапідприємствах.
Тема 10. Історія української журналістики
Особливості становлення української преси в Росії та Австро-Угорщині.
Основні цензурні документи та їх вплив на розвиток української преси. Роль
Харківського університету в становленні української журналістики І половини
ХІХ ст. Роль альманахової журналістики у формуванні національної ідеї.
Особливості становлення та розвитку суспільно-політичної журналістики в
ХІХ ст. Публіцистика М. Костомарова на сторінках української преси І пол.
ХІХ ст. П. Куліш – журналіст, публіцист, редактор. Журналістська діяльність
І. Франка та тогочасний політичний контекст. «Чудацькі думки про українську
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національну справу» М. Драгоманова як спроба критичного переосмислення
національної ідеї. Українська журналістика ХХ ст.: основні персоналії.
Тема 11. Історія зарубіжної журналістики
Поняття про пражурналістику й журналістику. Системи масової
комунікації античності й Відродження: порівняльна характеристика. Перші
газети й журнали Європи й США. Особливості зародження журналістики в
США й Англії. «Ареопагітика» Дж. Мільтона та її роль у становленні
ліберальної теорії преси. Журналістська діяльність Д. Дефо і Д. Свіфта.
Журналістська діяльність Д. Аддісона і Р. Стіля. Бостон як осередок перших
американських періодичних видань. Роль Б. Франкліна в розвитку
американської журналістики. Основні засади концепції «нового журналізму».
Видавнича діяльність Д. Пулітцера. Видавнича діяльність У. Герста. Поняття
penny press: особливості, найяскравіші представники (на прикладі США).
Формування нової системи масової комунікації у ХХ столітті. Система масової
комунікації XVII–XX ст.: порівняльна характеристика. Таблоїд як різновид
масової преси. Найбільші світові медіакорпорації: загальна характеристика.
Розвиток журнальної періодики у ХХ столітті. Журнал «Time» як представник
щотижневих журналів новин. Журнал «Rider's Digest» як представник
дайджестової періодики. Особливості розвитку інформаційного простору
ХХ ст. CNN – перша глобальна телемережа новин. Інформаційна політика BBC.
Euronews як найбільша міжнародна регіональна телемережа. Характеристика
телекомпанії Al-Jazeera. Особливості розвитку системи масової комунікації на
межі ХХ–ХХІ ст.
Тема 12. Радіожурналістика
Специфіка радіо як засобу масової комунікації. Основні функції
радіомовлення: інформаційна, громадське обговорення, функція спілкування,
рекламна, мистецько-естетична, просвітницька, рекреативна. Виражальні
звукові радіозасоби, їх структура, основні принципи та головні ознаки.
Інформаційні
та
аналітичні
радіожанри.
Документально-художні
радіопрограми: фічер, радіонарис, радіозамальовка, радіопортрет, радіооповідь,
радіокомпозиція,
радіовистава.
Винайдення
радіо
та
становлення
радіомовлення. Перші радіопередачі за винаходом О. Попова (Росія),
Г. Марконі (Європа). Радіопередачі в Америці та Європі на початку 1920-х рр.
Етапи становлення радіожурналістики в Україні. Відомі українські
радіожурналісти. Вихід в ефір Української радіомовної станції з Харкова. Радіо
тоталітарної епохи періоду існування Радянського Союзу. Іномовлення Європи
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та Америки. Радіо як інформаційна зброя в роки Холодної війни. Радіо років
незалежності України. Створення перших комерційних радіостанцій. Поява
FM-радіостанцій. Нові можливості інтернет-радіо. Виникнення явища
аудіоподкастингу. Звуковий монтаж подкастів. Радіодраматургія
і
радіорежисура. Проблема автора в сучасній радіожурналістиці. Тенденції
розвитку сучасного радіомовлення.
Тема 13. Телевізійна журналістика
Феномен телебачення у системі сучасних ЗМК. Сутність телебачення як
аудіовізуального медійного засобу. Історія виникнення телебачення. Етапи
становлення української тележурналістики. Основні національні мовники в
Україні. Види й типологія телебачення на сучасному етапі. Функції
телебачення. Програмування телевізійного мовлення та вимірювання
телеаудиторії. Телеметрія. Жанри телевізійної журналістики. Інформаційні
жанри: інформаційне повідомлення (відеосюжет), звіт, виступ (монолог у
кадрі), інтерв’ю, репортаж. Аналітичні жанри: коментар, огляд, бесіда,
дискусія, ток-шоу, прес-конференція, кореспонденція (передача). Художньодокументальні жанри: нарис, замальовка, есе, сатиричні жанри (фейлетон і
памфлет). Телевізійні новини як основа інформаційної програми. Методи
створення телевізійних новин. Мовностильові особливості повідомлень
інформаційних програм. Текст і візуальний образ у телевізійному повідомленні.
Специфіка роботи інформаційної служби телевізійних новин. Структура
інформаційної редакції. Сутність інформаційного телевиробнцтва. Алгоритм
створення телевізійного сюжету. Телеведучий як ключова фігура в телевізійній
програмі. Вимоги до професії телеведучого. Журналістські професії та амплуа
на телебаченні. Інфотейнмент на телебаченні. Особливості розважального
телеконтенту. Основні тенденції розвитку телебачення в сучасному світі.
Інтерактивність у сучасному телебаченні. Інтернет-телебачення. Громадське
телебачення: сучасний стан і тенденції розвитку.
Тема 14. Фотожурналістика
Фотожурналістка в системі масових комунікацій. Поява і розвиток
фотографії як історичного документа, наукового доказу і художнього твору.
Фотомистецтво та фотожурналістика: загальне і особливе. Фотографічна
творчість як процес соціально-естетичної комунікації (об'єкт – фотограф –
фототекст – канал передачі – глядач). Принципи зображення простору і часу в
фотожурналістиці. Поєднання слова і зображення в фотожурналістиці. Жанрова
система фотожурналістики: епічні і лірико-драматичні, інформаційно-
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публіцистичні, художньо-публіцистичні та декоративно-прикладні жанри.
Етапи підготовки фоторепортажу. Основні закони побудови фотокомпозиції.
Поняття картинної площини і «рамки» кадру. Можливості кадрування. Поняття
загального, середнього та великого плану. Роль точки зйомки і ракурсу.
Способи використання світла при фотозйомці. Специфіка самостійної та
партнерської роботи фоторепортера. Перспективи розвитку фотожурналістики
як однієї з гілок сучасної візуальної медіакультури.
Тема 15. Інтернет-журналістика та блоґосфера
Інтернет-журналістика в контексті конвергенції засобів масової
комунікації. Мультимедіа і гіпертекст як основа мови нових медіа.
Конвергентний ньюзрум і концепція «універсального журналіста». Історія
виникнення і розвитку Інтернету. Роль соціальних мереж у масовій комунікації.
Особливості блоґосфери як соціокультурного явища. Точки дотику блоґосфери
з традиційними ЗМК: конкуренція чи конвергенція? Характерні особливості
журналістських явищ в Інтернеті (онлайн-журнали, інтернет-газети, новинарні
сайти, блоґи). Інтерактивність як принцип інтернет-журналістики. Пошук і
опрацювання інформації в інтернет-журналістиці. Аудиторія інтернет-ЗМК.
Методи і прийоми збору інформації та підготовки матеріалів для інтернетаудиторії. Розвиток інтернет-журналістики. Інтернет-лінгвістика. Специфіка
інтернет-видань. Мультимедійні стилі та жанри інтернет-журналістики. Фото-,
аудіо- і відеоформати представлення інтернет-повідомлень. Інтернет-стандарти
проти журналістських стандартів. Свобода інформації та авторське право в
Інтернеті. Правові аспекти інтернет-журналістики. Етика в кіберпросторі.
Кібержурналіст ХХІ ст.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Аналізує результати іспиту фахова комісія методом експертної оцінки й
колегіального прийняття рішення. Максимальна кількість балів, яку може
отримати абітурієнт за результатами фахового випробування, – 100 балів
(перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє питання – 30 балів).
Відповідаючи на питання, абітурієнт повинен показати вміння чітко,
логічно й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, точно і
повно відтворювати факти, прізвища, назви праць теоретиків, конкретні
концепції та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати
поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.
Кількість балів за відповідь на перше та друге питання розподіляється
таким чином:
Критерій оцінювання

Оцінка

Повнота, логічність і послідовність розкриття теми
Самостійність відповіді та її відповідність темі
Знання теоретичного матеріалу, вміння його
аналізувати, виділяти причинно-наслідкові зв’язки
Аргументованість висновків, вміння відрізняти
головне від другорядного
Грамотність, охайність оформлення роботи
Усього

10 балів
7 балів
10 балів
5 балів
3 бали
35 балів

Кількість балів за відповідь на третє питання розподіляється таким
чином:
Критерій оцінювання

Оцінка

Повнота, логічність і послідовність розкриття теми
Самостійність відповіді та її відповідність темі
Знання теоретичного матеріалу, вміння його
аналізувати, виділяти причинно-наслідкові зв’язки
Аргументованість висновків, вміння відрізняти
головне від другорядного
Грамотність, охайність оформлення роботи
Усього

9 балів
5 балів
9 балів
4 бали
3 бали
30 балів
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