
ДеньДень журналістажурналіста вв УкраїніУкраїні



ІсторіяІсторія святасвята

ДеньДень журналістажурналіста щорічнощорічно відзначаєтьсявідзначається вв УкраїніУкраїні 6 6 
червнячервня -- вв деньдень прийняттяприйняття СпілкиСпілки журналістівжурналістів
УкраїниУкраїни вв 1992 1992 роціроці додо МіжнародноїМіжнародної федераціїфедерації

журналістівжурналістів. . 
ВідповіднийВідповідний УказУказ ПрезидентаПрезидента УкраїниУкраїни №№ 251/94 251/94 бувбув

підписанийпідписаний 25 25 травнятравня 1994 1994 рокуроку. . 
ДеньДень журналістажурналіста –– цеце нене тількитільки професійнепрофесійне святосвято
працівниківпрацівників засобівзасобів масовоїмасової інформаціїінформації. . ЦеЦе святосвято
загальнонароднезагальнонародне, , томутому щощо важковажко уявитиуявити сучаснесучасне
суспільствосуспільство безбез інформаціїінформації, , безбез засобівзасобів їїїї передачіпередачі, , 

безбез професійногопрофесійного поглядупогляду нана подіїподії тата фактифакти
нашогонашого життяжиття..



НаціональнаНаціональна спілкаспілка журналістівжурналістів

УкраїниУкраїни

�� НаціональнаНаціональна спілкаспілка журналістівжурналістів УкраїниУкраїни ((НСЖУНСЖУ) ) –– незалежнанезалежна, , 
громадськагромадська, , позапартійнапозапартійна організаціяорганізація, , щощо обоб’’єднуєєднує професійнихпрофесійних
творчихтворчих працівниківпрацівників –– журналістівжурналістів тата іншихінших працівниківпрацівників засобівзасобів
масовоїмасової інформаціїінформації. . 

�� СтворенаСтворена 1959 1959 рокуроку постановоюпостановою РадиРади МіністрівМіністрів УРСРУРСР. . СтатусСтатус
національноїнаціональної наданонадано 1998 1998 рокуроку. . НайвищийНайвищий керівнийкерівний органорган НСЖУНСЖУ ––
зз’’ їздїзд, , якийякий скликаєтьсяскликається одинодин разраз нана пп’’ятьять роківроків, , вінвін обираєобирає головуголову, , 
правлінняправління тата ревізійнуревізійну комісіюкомісію, , затверджуєзатверджує КодексКодекс професійноїпрофесійної
етикиетики українськогоукраїнського журналістажурналіста. . 

�� НСЖУНСЖУ співпрацюєспівпрацює зз міжнароднимиміжнародними організаціямиорганізаціями йй установамиустановами
ООНООН, , ЄСЄС, , РадиРади ЄвропиЄвропи, , зз МіжнародноюМіжнародною федерацієюфедерацією журналістівжурналістів, , 
РБКРБК ((РепортериРепортери безбез кордонівкордонів).).

�� НСЖУНСЖУ єє засновникомзасновником премійпремій іі творчихтворчих конкурсівконкурсів, , середсеред нихних: : 
““ЖурналістЖурналіст рокуроку”” , , ““КращаКраща районнарайонна газетагазета”” , , ““КращаКраща регіональнарегіональна, , 
обласнаобласна газетагазета”” , , ““КращийКращий регіональнийрегіональний телеканалтелеканал”” , , ““КращеКраще
регіональнерегіональне радіорадіо”” , , ““ЗолотеЗолоте пероперо”” , , ““ФотожурналістФотожурналіст рокуроку”” , , 
““НайкращийНайкращий футбольнийфутбольний оглядачоглядач”” ((імім. . ПП. . РимаренкаРимаренка), ), ““КращийКращий
журналістськийжурналістський матеріалматеріал ((фоторепортажфоторепортаж, , серіясерія) ) пропро подіїподії нана сходісході
УкраїниУкраїни ((вв зонізоні АТОАТО))”” тата іншіінші..



““ВартоВарто подуматиподумати: : аа щощо яя самсам зробивзробив, , 

щобщоб влитисявлитися вв новенове суспільствосуспільство””

ВойцехівськаВойцехівська, , ОО. . 
““ВартоВарто подуматиподумати: : аа щощо яя самсам
зробивзробив, , щобщоб влитисявлитися вв новенове
суспільствосуспільство??”” –– журналісткажурналістка --

переселенкапереселенка АннаАнна КурцановськаКурцановська // // 
ЖурналістЖурналіст УкраїниУкраїни. . –– 2017. 2017. –– №№ 10. 10. ––

СС. 6. 6––10.10.

УУ КиєвіКиєві вонавона відкрилавідкрила кавкав’’ярнюярню, , сталастала
волонтеромволонтером іі продовжуєпродовжує писатиписати пропро
цікавихцікавих людейлюдей. . УУ ДеньДень журналістажурналіста вв
2012 2012 роціроці АннаАнна КурцановськаКурцановська булабула
відзначенавідзначена ““СрібноюСрібною стрілоюстрілою”” заза

індивідуальнііндивідуальні досягненнядосягнення вв номінаціїномінації
““КращийКращий журналістжурналіст регіональногорегіонального

друкованогодрукованого виданнявидання”” ..
ВідВід січнясічня 1975 1975 рр. . СЖУСЖУ видаєвидає
журналжурнал ““ЖурналістЖурналіст УкраїниУкраїни””..



““ЯкщоЯкщо людиналюдина плачеплаче черезчерез чужучужу бідубіду, , 

вонавона стаєстає кращоюкращою””

КарловаКарлова, , ЛЛ. . ““ЯкщоЯкщо людиналюдина плачеплаче черезчерез
чужучужу бідубіду, , вонавона стаєстає кращоюкращою””, , --
ОлександрОлександр ШвецьШвець ““ФактФактыы ии

комментариикомментарии”” / / ЛЛ. . КарловаКарлова // // 
ЖурналістЖурналіст УкраїниУкраїни. . –– 2017. 2017. –– №№ 9. 9. 

–– СС. 10. 10--14. 14. 

ПублікаціїПублікації уу газетігазеті ““ФактФактыы”” можутьможуть
викликативикликати сльозисльози нене лишелише вв читачівчитачів, , аа
йй уу головногоголовного редактораредактора. . ІІ вінвін нене
соромитьсясоромиться пропро цеце говоритиговорити..

ОлександрОлександр ШвецьШвець розповідаєрозповідає пропро
професійніпрофесійні підходипідходи, , волонтерськіволонтерські

проектипроекти йй найрезонанснішінайрезонансніші матеріалиматеріали
газетигазети ““ФактиФакти””..



““МаємоМаємо відгородитисявідгородитися відвід тихтих, , хтохто

поширюєпоширює казкиказки тата торгуєторгує пропагандоюпропагандою””

ЕндіЕнді КейтКейт. . ““МаємоМаємо відгородитисявідгородитися відвід
тихтих, , хтохто поширюєпоширює казкиказки тата торгуєторгує

пропагандоюпропагандою”” / / КейтКейт ЕндіЕнді // // 
ЖурналістЖурналіст УкраїниУкраїни. . –– 2017. 2017. –– №№ 77--8. 8. 

–– СС. 32. 32--37.37.

ВисвітлюватиВисвітлювати подіїподії чесночесно іі показуватипоказувати якяк
хорошіхороші, , тактак іі поганіпогані новининовини, , -- такимтаким єє
головнеголовне завданнязавдання журналістівжурналістів, , котрікотрі
працюютьпрацюють уу зонізоні військовихвійськових конфліктівконфліктів. . 

ПроПро свійсвій досвіддосвід іі викликивиклики передперед
сучаснимисучасними військовимивійськовими

кореспондентамикореспондентами говоритьговорить відомавідома
британськабританська журналісткажурналістка військовийвійськовий
кореспонденткореспондент новинновин ВВСВВС, , підпід часчас
міжнародноїміжнародної конференціїконференції ОБСЄОБСЄ

““СвободаСвобода ЗМІЗМІ вв умовахумовах нестабільностінестабільності””..



““ ЗнімаюЗнімаю тете, , щощо іншіінші нене знімаютьзнімають…”…”
((ОО. . КромплясКромпляс))

ВойцехівськаВойцехівська, , ОО. . ““ ЗнімаюЗнімаю тете, , щощо
іншіінші нене знімаютьзнімають, , іі нене знімаюзнімаю
тоготого, , щощо знімаютьзнімають іншіінші”” / / ОО. . 
ВойцехівськаВойцехівська // // ЖурналістЖурналіст

УкраїниУкраїни. . –– 2017. 2017. –– №№ 11. 11. –– СС. 24. 24--30.30.

ПораненняПоранення нана майданімайдані, , полонполон уу
захопленомузахопленому КримуКриму, , війнавійна нана СходіСході, , 

всевсе цеце довелосядовелося пережитипережити
добровольцюдобровольцю, , журналістужурналісту, , 
військовомувійськовому кореспондентукореспонденту, , 
фотографуфотографу ОлесюОлесю КромплясуКромплясу. . 

СьогодніСьогодні вінвін залишаєтьсязалишається однимодним зз
небагатьохнебагатьох, , хтохто постійнопостійно знімаєзнімає вв

АТОАТО..



““НеНе пропадупропаду ніколиніколи іі ніденіде. . 
ДоведеноДоведено життямжиттям іі війноювійною””

КарловаКарлова, , ЛЛ. . МаринаМарина КурапцеваКурапцева ““НеНе
пропадупропаду ніколиніколи іі ніденіде. . ДоведеноДоведено
життямжиттям іі війноювійною”” / / ЛЛ. . КарловаКарлова // // 

ЖурналістЖурналіст УкраїниУкраїни. . –– 2017. 2017. –– №№ 12. 12. ––
СС. 6. 6--10.10.

ПрацюватиПрацювати підпід тискомтиском вв окупованомуокупованому
містімісті йй боятисябоятися заза своєсвоє життяжиття , , 

згоджуватисязгоджуватися нана роботуроботу
прибиральницеюприбиральницею іі перукаркоюперукаркою, , щобщоб
заробитизаробити бодайбодай якусьякусь копійкукопійку –– всевсе
цеце довелосядовелося пережитипережити журналістціжурналістці ізіз
ДонеччиниДонеччини МариніМарині КурапцевійКурапцевій.. ЗаразЗараз
вонавона працюєпрацює редакторомредактором стрічкистрічки

новинновин інтернетінтернет--виданнявидання
Informator.mediaInformator.media, , дописуєдописує додо
виданнявидання DonPressDonPress іі пишепише віршівірші..



ЛьвівськаЛьвівська школашкола журналістикижурналістики

УкраїнськаУкраїнська журналістикажурналістика
формуваласяформувалася, , 

утверджуваласяутверджувалася, , набуваланабувала
творчоготворчого обличчяобличчя уу складнійскладній

боротьбіборотьбі, , маламала своїхсвоїх
подвижниківподвижників іі героївгероїв. . ІсторіяІсторія
українськоїукраїнської пресипреси починаєтьсяпочинається
нана західнихзахідних земляхземлях.. ПершоюПершою
ластівкоюластівкою булабула ““РусалкаРусалка

ДністроваяДністровая”” , , віддрукованавіддрукована уу
1837 1837 роціроці уу БудапештіБудапешті. . ІзІз
ЛьвовомЛьвовом повпов’’язанеязане йй іншеінше

важливеважливе явищеявище –– виникненнявиникнення уу
1847 1847 роціроці газетигазети ““ЗоряЗоря
ГалицькаГалицька”” . . ЦеЦе бувбув, , якяк

наголошувавнаголошував ІванІван ФранкоФранко, , 
першийперший руськийруський політичнийполітичний

часописчасопис..

ЗдоровегаЗдоровега, , ВВ. . ЛьвівськаЛьвівська школашкола

журналістикижурналістики / / ВВ. . ЗдоровегаЗдоровега // // ПамПам’’ятьять

столітьстоліть. . –– 2004. 2004. –– №№ 33--4. 4. –– СС. 32. 32--4545



ЖурналістськаЖурналістська науканаука

ТрадиціїТрадиції українськоїукраїнської журналістикижурналістики вв
КиївськомуКиївському університетіуніверситеті –– довгідовгі, , 
випробуванівипробувані часомчасом тата історієюісторією, , 
започаткованізапочатковані вжевже зз першихперших
кроківкроків твореннятворення цьогоцього закладузакладу. . 

ВидатнийВидатний мислительмислитель іі
науковецьнауковець МихайлоМихайло МаксимовичМаксимович
журналістикужурналістику вважаввважав ““рідноюрідною
сестроюсестрою”” історіїісторії, , щощо дозволяєдозволяє
поєднатипоєднати силисили вченихвчених різнихрізних

галузейгалузей знаннязнання тата зорганізуватизорганізувати
їхїх длядля загальноїзагальної справисправи просвітипросвіти
йй подвигненняподвигнення народународу. . СтаттяСтаття
присвяченаприсвячена історіїісторії кафедрикафедри
історіїісторії тата журналістикижурналістики
КиївськогоКиївського національногонаціонального

університетууніверситету імім. . ТТ. . ШевченкаШевченка. . 
ВисвітленоВисвітлено розвитокрозвиток

українськогоукраїнського
журналістикознавстважурналістикознавства..

СидоренкоСидоренко, , НН. . ЖурналістськаЖурналістська науканаука ––
працяпраця, , якаяка ніколиніколи нене припиняєтьсяприпиняється…… / / 
НН. . СидоренкоСидоренко // // ПамПам’’ятьять столітьстоліть. . –– 2007. 2007. 

–– №№ 3. 3. –– СС. 69. 69--78.78.



ДеньДень пампам’’ятіяті

українськихукраїнських журналістівжурналістів

�� 16 16 вереснявересня вв УкраїніУкраїні відзначаютьвідзначають ДеньДень пампам’’ятіяті українськихукраїнських
журналістівжурналістів, , аа такожтакож –– ДеньДень пампам’’ятіяті ГеоргіяГеоргія ГонгадзеГонгадзе, , засновниказасновника
««УкраїнськоїУкраїнської правдиправди»», , якогоякого викраливикрали 16 16 вереснявересня 2000 2000 рокуроку..

�� ЖурналістськийЖурналістський мартирологмартиролог булобуло створеностворено одразуодразу післяпісля
незалежностінезалежності нашоїнашої країникраїни, , відтодівідтоді вв УкраїніУкраїні загинулозагинуло понадпонад 70 70 
журналістівжурналістів. . АджеАдже багатобагато хтохто померпомер заза незнез’’ясованихясованих обставинобставин, , аа
дехтодехто покінчивпокінчив життяжиття самогубствомсамогубством самесаме черезчерез своїсвої політичніполітичні
поглядипогляди, , щощо нене подобалисяподобалися впливовимвпливовим людямлюдям. . НайчастішеНайчастіше
журналістжурналіст ризикуєризикує своїмсвоїм життямжиттям черезчерез інформаціюінформацію, , якуяку вінвін
намагаєтьсянамагається донестидонести людямлюдям. . ЦеЦе вказуєвказує нана тете, , щощо професіяпрофесія
журналістажурналіста єє дужедуже важливоюважливою длядля суспільствасуспільства, , хочахоча іі небезпечноюнебезпечною..

�� ДеякіДеякі іменаімена відомівідомі широкомуширокому загалузагалу, , аджеадже вбивствовбивство ГеоргіяГеоргія ГонгадзеГонгадзе, , 
ВВ’’ячеславаячеслава ВереміяВеремія, , ТарасаТараса ПроцюкаПроцюка, , БорисаБориса ДеревДерев''янкаянка, , ІгораІгора
АлександроваАлександрова, , ВасиляВасиля СергієнкаСергієнка, , ПавлаПавла ШереметаШеремета тата іншихінших
журналістівжурналістів викликаловикликало величезнийвеличезний резонансрезонанс нене лишелише вв УкраїніУкраїні, , аа іі
позапоза їїїї межамимежами..



ГонгадзеГонгадзе ГеоргійГеоргій РуслановичРусланович
(1969 (1969 –– 2000)2000)

ЖурналістЖурналіст, , засновникзасновник

інтернетінтернет--газетигазети

““ УкраїнськаУкраїнська правдаправда””

ГонгадзеГонгадзе ГеоргійГеоргій РуслановичРусланович ––
українськийукраїнський опозиційнийопозиційний
журналістжурналіст, , відомийвідомий своїмисвоїми
критичнимикритичними антидержавнимиантидержавними
публікаціямипублікаціями. . ЗасновникЗасновник іі
першийперший головнийголовний редакторредактор
інтернетінтернет--газетигазети ““УкраїнськаУкраїнська
правдаправда””. 16 . 16 вереснявересня 2000 2000 рр. . 

бувбув викраденийвикрадений, , аа 2 2 
листопадалистопада вв лісілісі знайшлизнайшли

йогойого тілотіло..



ПавлоПавло ШереметШеремет

(1971 (1971 –– 2016)2016)

КореспондентКореспондент
““УкраїнськоїУкраїнської правдиправди”” іі
ведучийведучий радіорадіо ““ВестиВести””
загинувзагинув 20 20 липнялипня 2016 2016 

рокуроку відвід вибухувибуху
автомобіляавтомобіля..

ПавлоПавло ШереметШеремет займавсязаймався розслідуваннямрозслідуванням
офшорногоофшорного скандалускандалу, , відомийвідомий своєюсвоєю жорсткоюжорсткою
позицієюпозицією попо корупціїкорупції. . НеНе бувбув наближенийнаближений ніні додо

одногоодного зз відомихвідомих політиківполітиків..



ДеревДерев’’янкоянко БорисБорис ФедоровичФедорович

(1938 (1938 –– 1997)1997)

ВінВін живжив ПравдоюПравдою

ЗЗ 1973 1973 рр. . бувбув редакторомредактором
газетигазети ““ВечерняяВечерняя ОдессаОдесса”” . . 
ЧленЧлен СпілкиСпілки журналістівжурналістів
УкраїниУкраїни. . ЗаслуженийЗаслужений

журналістжурналіст УкраїниУкраїни.  .  ЗЗ 1986 1986 рр. . 
членчлен СпілкиСпілки письменниківписьменників

УкраїниУкраїни. . 

Журналіст, політик, 
публіцист, людина.



КнигиКниги БорисаБориса ДеревДерев’’янкоянко

ББ. . ДеревДерев’’янкоянко писавписав
українськоюукраїнською іі російськоюросійською
мовамимовами. . ЙогоЙого книгикниги: : 

““ЧервонеЧервоне вітриловітрило вв степустепу”” , , 
””ПриборкувачПриборкувач степустепу”” , , ““БіляБіля
глибокоїглибокої криницікриниці”” , , ““СудьбуСудьбу
ввыбираешыбираеш самсам”” , , ““ХочуХочу бытьбыть
услышаннымуслышанным»», , ««ДневникиДневники
19621962--19821982»», , ««МячМяч круглыйкруглый, , 
полеполе зеленоезеленое»» тата іншіінші..



““МячМяч круглкруглыйый, , полеполе зеленоезеленое””

ДеревянкоДеревянко ББ..ВВ., ., МячМяч круглыйкруглый, , 
полеполе зеленоезеленое……СтатьиСтатьи, , 
обзорыобзоры, , ии размышленияразмышления оо
футболефутболе / / состсост. . АА..ВВ. . 
МазуренкоМазуренко. . -- ОдессаОдесса: : 

АстропринтАстропринт, 2008. , 2008. –– 488 488 сс..

ББ..ФФ. . ДеревянкоДеревянко бувбув нене тількитільки
талановитимталановитим редакторомредактором, , 

журналістомжурналістом, , письменникомписьменником, , алеале йй
пристраснимпристрасним шанувальникомшанувальником, , 

прекраснимпрекрасним знавцемзнавцем тата поціновувачемпоціновувачем
футболуфутболу. . ВінВін публікувавпублікував своїсвої

футбольніфутбольні оглядиогляди, , роздумироздуми, , статтістатті підпід
псевдонімомпсевдонімом АндрійАндрій ЯсеньЯсень..



ІванівськіІванівські футболістифутболісти середсеред

вболівальниківвболівальників

ДругийДругий злівазліва -- БорисБорис ДеревДерев’’янкоянко ((фотофото зз книгикниги))



ХочуХочу бытьбыть услышаннымуслышанным: : КнигаКнига

публицистическойпублицистической прозыпрозы // // 
ДеревянкоДеревянко ББ..ФФ. . –– ОдессаОдесса: : 
АстропринтАстропринт, 2002. , 2002. –– 616 616 сс.. : : 

портретпортрет..

ЦеЦе другадруга посмертнапосмертна книгакнига ББ..ФФ. . 
ДеревДерев’’янкаянка ((першаперша –– ““ДолюДолю
вибираєшвибираєш самсам”” –– вийшлавийшла уу

1998 1998 рр.), .), вв якуяку включеновключено кращекраще
зз йогойого публіцистичноїпубліцистичної
спадщиниспадщини, , свогосвого часучасу

опублікованоопубліковано переважнопереважно нана
сторінкахсторінках газетигазети

““ВечерняяВечерняя ОдессаОдесса””..



ЖиттяЖиття іі смертьсмерть РедактораРедактора

УУ виданнівиданні розповідаєтьсярозповідається пропро
першогопершого редактораредактора газетигазети

““ВечерняяВечерняя ОдессаОдесса””, , заслуженогозаслуженого
журналістажурналіста УкраїниУкраїни ББ..ФФ. . 
ДеревДерев’’янкаянка, , вбитоговбитого заза

професійнупрофесійну діяльністьдіяльність 1111серпнясерпня
1997 1997 рр. . СпогадиСпогади учнівучнів, , колегколег іі
друзівдрузів БорисаБориса ФедоровичаФедоровича

доповнюютьсядоповнюються розповідямирозповідями пропро
результатирезультати розслідуваннярозслідування

резонансногорезонансного вбивствавбивства іі судсуд наднад
найманимнайманим вбивцеювбивцею. . КнигаКнига міститьмістить
вибранівибрані публіцистичніпубліцистичні статтістатті тата
нарисинариси ББ..ФФ. . ДеревДерев’’янкаянка, , світлинисвітлини
пропро йогойого життяжиття, , діяльністьдіяльність іі

смертьсмерть..



Бурчо Л. Г. «Гнездо Борисово» в эпоху
перемен / Л. Г. Бурчо. –Одесса: Пресс-

курьер, 2017 – 408 с.

ЗаслуженийЗаслужений журналістжурналіст УкраїниУкраїни ЛарисаЛариса БурчоБурчо
розповідаєрозповідає пропро тете, , якяк жилажила газетагазета ““гніздогніздо

БорисовеБорисове”” двадва важкихважких дисятиліттядисятиліття безбез свогосвого
творцятворця, , якяк зберігалазберігала пампам’’ятьять пропро першогопершого
РедактораРедактора, , аа такожтакож пропро людейлюдей, , якіякі бережутьбережуть
добредобре імім’’яя іі примножуютьпримножують традиціїтрадиції одеськоїодеської

““ВечіркиВечірки””. . ВонаВона розмірковуєрозмірковує пропро тете, , якяк
сталасясталася трагічнатрагічна подіяподія, , чичи справжнійсправжній вбивцявбивця
опинивсяопинився нана лавілаві підсуднихпідсудних, , чомучому тактак іі нене

названіназвані замовникизамовники.  .  

«Гнездо Борисово»
в эпоху перемен



ПрезентаціяПрезентація книгикниги ЛарисиЛариси БурчоБурчо

““ ГнездоГнездо БорисовоБорисово”” вв эпохуэпоху переменперемен

АвторАвтор книгикниги ––

заслуженийзаслужений журналістжурналіст
УкраїниУкраїни, , спакоємницяспакоємниця
ББ..ФФ. . ДеревянкоДеревянко нана
поступосту редактораредактора, , якаяка
очолювалаочолювала газетугазету
впродовжвпродовж 20 20 роківроків ––

ЛарисаЛариса БурчоБурчо..



ЗагибельЗагибель журналістажурналіста

БорисБорис ФедоровичФедорович іі ““ВечерняяВечерняя ОдессаОдесса”” якяк
моглимогли воюваливоювали зз багатоголовоюбагатоголовою гідроюгідрою

злазла, , беззаконнябеззаконня, , громадськоїгромадської
безвідповідальностібезвідповідальності. . УУ ББ. . ДеревДерев’’янкоянко

множилисьмножились ворогивороги..

ЦеЦе мафіознемафіозне середовищесередовище іі підіслалопідіслало
вбивцювбивцю, , якийякий декількадекілька разівразів стрілявстріляв уу

БорисаБориса ФедоровичаФедоровича ранкомранком 1111серпнясерпня 1997 1997 

рр., ., коликоли вінвін йшовйшов нана роботуроботу..



ВечірВечір пампам’’ятіяті вв ОНАЗОНАЗ



ЖурналістськаЖурналістська освітаосвіта іі науканаука

ПідручникПідручник висвітлюєвисвітлює темитеми, , якяк--отот: : рольроль
університетууніверситету вв розвиткурозвитку журналістикижурналістики; ; 
викладачвикладач журналістикижурналістики якяк педагогічнапедагогічна

особистістьособистість, , історіяісторія журналістськоїжурналістської освітиосвіти; ; 
модельмодель навчаннянавчання йй вихованнявиховання журналістажурналіста уу

вищійвищій школішколі..
ОхарактеризованоОхарактеризовано структуруструктуру

журналістикознавстважурналістикознавства якяк системисистеми; ; оглянутооглянуто
науковунаукову українськуукраїнську періодикуперіодику зз журналістикижурналістики, , 
розкриторозкрито методологічніметодологічні особливостіособливості історіїісторії
журналістикижурналістики якяк галузігалузі науковогонаукового знаннязнання. . 
ПоданаПодана вибранавибрана історіяісторія новітніхновітніх працьпраць зз

журналістикознавстважурналістикознавства

МихайлинМихайлин, , ІІ. . ЛЛ. . ЖурналістськаЖурналістська освітаосвіта іі

науканаука / / ІІ. . ЛЛ. . МихайлинМихайлин. . –– СумиСуми: : 
УніверситетськаУніверситетська книгакнига, 2017. , 2017. –– 336 336 сс..



ВступВступ додо журналістикижурналістики

НавчальнийНавчальний посібникпосібник длядля студентівстудентів--

першокурсниківпершокурсників надаєнадає початковіпочаткові знаннязнання зз
обраноїобраної ниминими професіїпрофесії журналістажурналіста. . УУ
навчальномунавчальному посібникупосібнику висвітленовисвітлено такітакі
темитеми: : основніосновні поняттяпоняття тата термінитерміни
журналістикижурналістики; ; історіяісторія виникненнявиникнення тата

розвиткурозвитку ЗМІЗМІ; ; основніосновні соціальнісоціальні функціїфункції тата
принципипринципи журналістикижурналістики; ; професіограмапрофесіограма
журналістажурналіста; ; сучаснесучасне українськеукраїнське іі світовесвітове

журналістикознавствожурналістикознавство; ; українськаукраїнська
журналістикажурналістика тата сучаснесучасне українськеукраїнське

суспільствосуспільство тата іншеінше..

ВладимировВладимиров, , ВВ. . ММ. . ВступВступ додо

журналістикижурналістики / / ВВ. . ММ. . ВладимировВладимиров. . ––
КиївКиїв : : НАУНАУ, 2015. , 2015. –– 284 284 сс..



ПабликПаблик рилейшнзрилейшнз –– средствосредство

социальнойсоциальной коммуникациикоммуникации

ВиникненняВиникнення іі розвитокрозвиток PRPR якяк сферусферу
професійноїпрофесійної діяльностідіяльності вивчаютьвивчають

студентистуденти журналістськихжурналістських
спеціальностейспеціальностей. . ОднимОдним ізіз розділіврозділів цієїцієї
книгикниги єє засобизасоби реалізаціїреалізації завданьзавдань PRPR: : 
аналітичнааналітична роботаробота PRPR--службслужб ЗМІЗМІ, , 
організаційнаорганізаційна роботаробота PRPR--структурструктур ізіз
ЗМІЗМІ, , безпосереднєбезпосереднє спілкуванняспілкування зз
журналістамижурналістами, , роботаробота преспрес--службслужб..

МоисеевМоисеев, , ВВ. . АА. . ПабликПаблик рилейшнзрилейшнз ––
средствосредство социальнойсоциальной коммуникациикоммуникации. . 
((ТеорияТеория ии практикапрактика) / ) / ВВ. . АА. . МоисеевМоисеев. . ––

КиевКиев : : ДакорДакор, 2014. , 2014. –– 506 506 сс..



ДякуюДякую заза увагуувагу!!


