Питання на державний іспит зі спеціальності «Журналістика»
для бакалаврів 2018/2019 н. р.

Соціально-правові аспекти рекламної діяльності в традиційних ЗМК
	 Реклама як комунікативний процес. Дизайн у рекламі як засіб комунікації
	 Класифікація рекламних засобів. Методика підготовки рекламного повідомлення для преси
	 Стратегія просування і розроблення рекламної продукції в друкованих ЗМІ
	 Взаємозв'язок новин і аналітики в різних типах ЗМІ
	 Коментар: цілі, структура, його особливості в друкованих ЗМІ
	 Стаття як жанр. Проблемна стаття: завдання, широта аналізу теми, шляхи вирішення певної проблеми
 Жанр «огляд» в інтернет-виданнях: особливості структури і методика підготовки
	 Моніторинг ЗМІ: структура і його типи
	 Суть поняття «журналістська майстерність». Які чинники на неї впливають?
	 Аргументація в журналістиці та її різновиди
	 Структура журналістського тексту: заголовок, лід, кульмінація, кінцівка
 Заголовок як важливий структурний елемент журналістського тексту. Його різновиди в друкованих ЗМІ
	Особливості блогу в українських ЗМІ
	 Особливості журналістського розслідування в пресі та інтернет-виданнях
	 Види рецензій та їх характеристика
	 Специфіка подієвої телеінформації
 Різновиди телевізійного інтерв’ю
	 Редактор – головна особа в телевізійному творчому процесі
	 Загальна характеристика інформаційно-аналітичних журналів («Український тиждень», «Країна» та ін.)
	Вплив Інтернету на кількість публіцистичних матеріалів у ЗМК
	Значення термінів «соціальний простір» та «соціальний час»
	Інтеграційна функція Інтернету щодо традиційних ЗМІ
Інтернет як «середовище» або «дім», у якому «мешкає» сучасна журналістика
Історична ретроспектива формування західних моделей журналістики: від 4 теорій Сіберта, Пітерсона і Шрамма до 3 моделей медіасистем Галліна та Манчіні
	Комунікативні засади інтернет-телебачення та інтернет-радіо                          
Критерії для визначення типу медіасистеми (за Галліним і Манчіні): медіасистеми та держави, що до них належать
Моделі комунікації за Пітерсом, їх особливості та приклади функціонування в сучасному суспільстві                                                                                        
Особливості застосування інформаційної графіки в нових медіях
 Особливості критики традиційного використання фактів з погляду нових медій (за Джоном Павліком)
	Подкасти у нових медіях
  Принципи комунікації у соціальній мережі Twitter                                             
	 Роль Інтернету в розвитку демократичної концепції вільної преси
	Cучасні тенденції розвитку електронних засобів масової інформації                
	Що таке лонгрід? Які жанри журналістських матеріалів  можна подавати в такому форматі? Які плафторми використовують для верстки лонгрідів?
	 «Моральні листи до Луцілія» Сенеки як приклад морально-етичної публіцистики давнини.
Памфлети Джона Лільберна: сучасне прочитання
Памфлет Джона Мільтона «Ареопагітика»: обгрунтування концепції свободи преси
Фундатор англійської журналістики – Даніель Дефо
Обґрунтування ідеї незалежності американських колоній у памфлетах Д. Отіса, Т. Джеферсона, Д. Медісона
 Публіцистика Томаса Пейна
Концепція Т. Ренодо: писати історію сучасності
Видання Жана Поля Марата «Друг народу»
Концептуальна публіцистика фундатора консерватизму Едмунда Берка
Зародження масових видань на Заході (Вільям Херст, Джозеф Пулітцер)
Дослідницька журналістика (Астольф де Кюстін, Алексіс де Токвіль)
Світоглядні аспекти  есеїстики Ральфа Емерсона
Есеїстика Томаса Карлейля
Пропаганда Авраама Лінкольна
Книга Уолтера Ліпмана «Громадська думка»: сучасне прочитання
Публіцистичний збірник «Вехи»: автори, ідейне спрямування
Книга есеїв Шрі Ауробіндо «Людський цикл»: концептуальні особливості
	Пропаганда під час Першої світової війни
Більшовицькі, фашистські, нацистські методи впливу на масову свідомість
 Тижневик «Time» Генрі Люса
Пропаганда напередодні і під час Другої світової війни
Світоглядна концепція Радіо «Свобода»
Аргументаційні ресурси газети «New York Times»
	Просвітницька і маніпулятивна пропаганда в електронних ЗМІ
	Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми
Стандарти журналістської професії в умовах гібридної війни Росії проти України
Суть доктрини інформаційної безпеки України
Основні засади Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»
Бінарна функція теле- і радіомовлення
Інформація – найголовніший стратегічний товар медіасередовища
Свобода слова і журналістська відповідальність в умовах російсько-української війни
Виражальні засоби радіо і телебачення: порівняльний аспект
 Функціонування електронних ЗМІ в умовах гібридної війни Російської Федерації проти України
Інформаційні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект
Методика підготовки аналітичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект
Методика підготовки інформаційних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект
Методика підготовки художньо-публіцистичних радіо- і телевізійних жанрів: порівняльний аспект
Основні засади формування української національної історичної пам’яті засобами радіо і телебачення
Інтеграційна функція радіомовлення і телебачення в Україні
	Мовна культура радіо- і тележурналіста
Принципи і функції діяльності телевізійних і радіоорганізацій
Радіомовлення і телебачення в контексті формування національно-патріотичних переконань молоді
Радіомовлення і телебачення в контексті формування української національної ідентичності
Художньо-публіцистичні радіо- і телевізійні жанри: порівняльний аспект
Чинники впливу радіомовлення і телебачення на створення й утвердження українського національного інформаційного простору
Специфіка подієвої телеінформації
Особливості журналістської роботи на телебаченні
Основні етапи роботи над публіцистичною телепрограмою
Електронні ЗМІ в контексті формування індивідуальної і громадської думки
Маніпулятивна пропаганда в електронних ЗМІ Російської Федерації
Виражальні засоби радіо- і телевізійного нарису
Критерії поділу радіо- і телевізійних творів на жанри
Антиукраїнська інформаційно-психологічна агресія в теле- і радіоефірі
Публіцистичність теле і радіожурналістських творів 
Різновиди телевізійних шоу в Україні
Ведучий інформаційних випусків на радіо і телебаченні: порівняльний аспект
Публіцистика І. Франка: основні ідеї та проблеми (за працею «Поза межами можливого»)
Публіцистика Д. Донцова 20–30-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми)
Публіцистика С. Бандери 50-х років ХХ ст. (основні ідеї та проблеми)
Відродження української преси у Наддніпрянській Україні (1905–1914 рр.)
Загальна характеристика західноукраїнської преси 20–30-х років ХХ ст. (структура, ідейно-концептуальні засади)
С. Петлюра – публіцист: сучасне прочитання
М. Грушевський – публіцист: сучасне прочитання
	Публіцистика в українських інтернет-виданнях: персоналії, проблеми
	Сучасна українська публіцистика 
	Роль української публіцистики в сучасній інформаційній війні
	Зміст поняття «публіцистика»
	Загальна характеристика аналітичних жанрів
	Аргументація як чинник ефективності публіцистики
	Методи збору інформації
	Парламентська журналістика та її особливості
	Кримінальна тематика в українських ЗМІ: основні тенденції
	Масова культура і ЗМІ
	Економічний аспект свободи преси в Україні.
	Поєднання особистих і громадських інтересів у редакційному колективі
	Способи уникнення конфлікту у журналістському спілкуванні
	Відмінності між масовою комунікацією і міжособистісним спілкуванням
	Загрози маніпулятивного спілкування в масовій комунікації.
	Публіцистика українського збройного підпілля (40-і роки ХХ ст.)
	Зміст поняття «українська преса»
	Ідея державності як методологічна засада української преси
	Українська військова преса (становлення, основні періоди і структура)


*У кожному білеті будуть практичні завдання з української мови в ЗМІ.



