ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Журналістський практикум

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Навчальна дисципліна
Журналістська майстерність
Курс

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ
ПРАКТИКУМ
Викладачка
Наталія ДРОЗД
Творчі завдання
протягом семестру
ПРАКТИЧНА
ЖУРНАЛІСТИКА
Серія робіт із аналізу випуску новин,
написання новинного тексту
та розробки телевізійного сюжету

Завдання № 1
АНАЛІЗ ВИПУСКУ НОВИН
Короткий опис
Проаналізувати один випуск новин будь-якого харківського телеканалу на предмет його відповідності
журналістським стандартам
Вимоги
 Проаналізувати випуск новин на наявність джинси та презентувати свої здобутки
 Кожне порушення повинно бути доказаним
 Обсяг тексту: до 3 тисяч знаків
Оцінювання
Max 5 балів
Дедлайн
 17.09.2021 – денна форма навчання
 27.09.2021 – заочна форма навчання
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Завдання № 2
НАПИСАННЯ
НОВИННОГО ТЕКСТУ
Короткий опис
Відвідати будь-який культурний захід
(екскурсію, відкриття виставки, прем'єру вистави та ін.)
і написати про нього новинний текст
Вимоги
У новинному тексті мають бути:
 Цитати учасників дійства: організаторів, експертів, гостей заходу і т. д.
 Ілюстрація заходу фото- та/або відеоматеріалами (ОБОВ'ЯЗКОВО!)
 Обсяг тексту: до 3,5 тисяч знаків
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
 14.10.2021 – денна форма навчання
 24.10.2021 – заочна форма навчання

Завдання № 3
РОЗРОБКА
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЮЖЕТУ
Короткий опис
Написати власний текст новини та трансформувати його в телевізійний сюжет, що відповідає стандартам
журналістики
Вимоги





Сформувати монтажний лист телевізійного сюжету
Підготувати титри до синхронів
Робота в кадрі та стендап (за необхідністю)
Обсяг тексту: до 3,5 тисяч знаків

Оцінювання
Max 5 балів
Дедлайн
 10.11.2021 – денна форма навчання
 20.11.2021 – заочна форма навчання
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Додаткове
завдання
(бонус) *
ЕСЕ
Завдання
НЕ є обов’язковим
і виконується
за бажанням студента

Короткий опис
Написати есе про себе з точки зору вашого мобільного телефону
Оцінювання
Max 3 бали
Дедлайн
 13.12.2021 – денна форма навчання
 20.12.2021 – заочна форма навчання

* Примітка. Під час сесії студенти мають можливість отримати бонусні бали
за творчу активність під час семестру та підготовку додаткових матеріалів,
опублікованих на сторінці катедри у соціальних мережах
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Контрольна робота
НОВИННИЙ
ВІДЕОСЮЖЕТ
Підсумкове творче завдання
з практичної журналістики

Короткий опис
Створити новинний відеосюжет за вільною темою
Етапи
 Самостійно розробити тему сюжету новин
 Написати синопсис
 Зняти та змонтувати відеосюжет
Вимоги





Тривалість відео: не більше 1,5 хвилин
Формати відео: *.mp4, *.avi
За необхідністю в сюжеті може бути стендап
Синхрони обов'язкові

Приклади
Новинні сюжети, створені студентами минулих років:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17pzBnmCMPCiH7AsqM1cjJmm9jeogYeJs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xxLKL65X6xdVkTr8vf7_i88SK108gQo0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15Q7qiEtaqHoWRUsm2ykWsWxq3rx_jPpz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NuoHOq0yTACIhWG18Yiv3EGMmoXGiAp7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vo3MchVngzR3-SVcurKCrel0PAnLMaG7
Оцінювання
Max 15 балів
Дедлайн
 13.12.2021 – денна форма навчання
 20.12.2021 – заочна форма навчання

Натхнення та успіхів!
Журналістка
Наталія ДРОЗД
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