
1 

 

 

 



2 

 

 



3 

 

ВСТУП 

 

Навчальну програму навчальної дисципліни «Арт-журналістика» для 

студентів першого рівня професійної освіти (бакалавр) спеціальності 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» складено 

кандидатом мистецтвознавства А. Ю. Корнєвим. Враховуючи особливості 

сучасного суспільства та його медійної складової, фахова підготовка майбутніх 

мистецтвознавців потребує теоретичного та практичного знайомства з основами 

медіакомунікації. У той же час, практичні заняття журналістикою у царині 

мистецтва та культури, дозволять розширити можливості реалізації професійних 

навичок. Саме тому курс отримав назву «Арт-журналістика», яка підкреслює його 

фахову спеціалізацію. 

Принциповим є практичний характер означеного курсу, оскільки набуті 

знання студент має одразу закріпити написанням журналістських матеріалів. Для 

цього майже 50 % курсу відведено на практичні заняття, також кращі студентські 

матеріали, виконані відповідно завданням у різних жанрах журналістики, 

розміщуються в ЗМІ.  

Предметом вивчення даної навчальної дисципліни є ознайомлення студентів 

із основними жанрами журналістики, їх специфікою у царині культури і мистецтва 

Міждисциплінарні зв’язки. «Арт-журналістика» відноситься до вибіркових 

дисциплін, однак має професійні фахові взаємозв’язки із низкою нормативних 

дисциплін, зокрема такими як «Вступ до мистецтвознавства», «Аналіз творів 

мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва і архітектури». Також при виконанні 

завдання з написання аналітичного матеріалу, просліджуються звязки із науковими 

дослідженнями студента на відповідному курсі. 

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із основними жанрами 

журналістики, їх специфікою у царині культури і мистецтва та оволодіння 

практичними навичками написання відповідних журналістських матеріалів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
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- отримання теоретичних знань щодо специфіки роботи у різних 

жанрах журналістики; 

- аналіз журналістських матеріалів; 

- засвоєння відповідних стилістичних прийомів у написанні 

журналістських текстів.  

 

Дисципліна «Арт-журналістика» забезпечує наступні загальні (базові) і 

фахові компетентності. 

 Загальні (базові) компетентності: 

- загальне ознайомлення з історією журналістики; 

- ознайомлення з поняттям жанру і жанрами журналістики; 

- розуміння специфіки арт-журналістики; 

- ознайомлення з особливостями художнього життя Харкова (музейне і 

галерейне арт-життя міста, сучасні напрями мистецтва та провідні митці 

Харкова, роль ХДАДМ у художньому житті міста). 

 

Фахові (професійні) компетенції: 

- аналіз арт-публікацій в основних жанрах; 

- напрацювання навичок роботи у царині журналістики; 

- засвоєння загальних стилістичних прийомів і особливостей написання 

тексту в окремих жанрах; 

- практична робота над текстами у різних жанрах. 

 

В результаті вивчення курсу «Арт-журналістика» студент повинен знати:  

- основні жанри журналістики; 

- особливості арт-журналістики; 

- загальні стилістичні прийоми. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен вміти: 

- аналізувати періодичні видання і журналістські арт-матеріали; 
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- працювати в основних жанрах журналістики; 

- використовувати відповідні стилістичні прийоми при написанні власних 

матеріалів. 

 

Інформативний зміст навчальної дисципліни 

Дисципліна «Арт-журналістика» викладається студентам першого рівня 

вищої освіти (бакалаврату за ОПП «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація»). Інформативний зміст навчальної дисципліни «Арт-

журналістика» складається з 8 тем.  

 

Особливості арт-журналістики. Основні жанри журналістики. 

 

Тема 1. Вступ.  

Розглядається зародження журналістики та її основних жанрів. Пояснюється 

мета та завдання курсу, план роботи. Первинне ознайомлення з основними 

жанрами журналістики, відповідними особливостями роботи з означеними 

жанрами та стилістикою: новини, репортаж, інтерв’ю, аналітика, есеїстика. 

Поняття субжанру та його відмінності: творчий портрет, сенсація, скандал.  

Аналіз арт-публікацій у різних жанрах.  

 

  

Тема 2. Новини як жанр.  

 

 

Зв’язок жанру новин з розвитком друкованих ЗМІ. Переміни у відношенні до 

новин з появою нових носіїв інформації (телебачення, Інтернет). Особливості 

роботи журналіста-новостійника. Класична побудова новин та їх постійні складові: 

місце, час, територія. Стилістичні прийоми: описовість, відстороненість. 

“Інтеграційні” новини, як прояв розвитку друкованих ЗМІ. Використання у 

жанрі новини елементів інших жанрів.  
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Практичне завдання. Написання інформаційних матеріалів. 

 

Тема 3. Жанр «Репортаж».  

 

Характеристика репортажу, як жанру: обов’язкова присутність журналіста на 

події, висвітлення основних моментів події, коментарі та оцінка. Стилістичні 

прийоми: класичний репортаж, аналітичний, іронічний. 

Особливості роботи журналіста на мистецьких заходах. Перевірка 

достовірності інформації. Робота над текстом репортажу. 

Практичне завдання. Написання репортажу. 

 

Тема 4. Жанр «Інтерв’ю».  

 

Збір попередніх матеріалів та формування питань для інтерв’ю. Психологічні 

аспекти роботи з об’єктом інтерв’ю. Етапи роботи над текстом: пошуки 

(визначення) формату, корегування питань, вступ та “вихід” з інтерв’ю, 

формування єдиного тексту, узгодження з об’єктом. 

Складнощі, які виникають при роботі над інтерв’ю: загальність бесіди, 

відсутність контакту з об’єктом, невизначеність формату. 

Практичне завдання. Написання інтерв’ю. 

 

 

Специфіка окремих жанрів арт-журналістики. 

 

Тема 1. Субжанр «Творчий портрет».  

Особливості побудови тексту означеного субжанру: нарисовий характер, 

застосування різноманітних жанрових та стилістичних прийомів. Обрання об’єкту 

для написання творчого портрету. Означення ступіні відомості об’єкту, різниця у 

підходах у разі відомої та нової (невідомої) постаті. 
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Пошуки культурних, мистецьких, історичних та біографічних паралелей 

відповідно до обраної постаті. Розглядання творчого доробку разом з 

біографічними відомостями про обрану постать. 

Практичне завдання. Творчий портрет. 

 

Тема 2. Субжанри «Сенсація» і «Скандал». 

 

Умовність поняття «сенсація» у сучасних ЗМІ. Умови «створення» сенсації: 

пошуки або самостійне створення інформаційного приводу; аналіз матеріалів, що 

ведуть до створення сенсації; розуміння «місця» сенсації згідно її вагомості 

(професійна, місцева, регіональна, тощо). Вибір стилістичних прийомів для 

написання матеріалу сенсаційного характеру.   

Практичне завдання. Створення матеріалу сенсаційного характеру. 

Негативне та позитивне у ставленні до субжанру «скандал». Професійні та 

моральні аспекти роботи у даному субжанрі: репортажність підходу до описання 

скандалу, відстороненість від епіцентру скандалу, висвітлення різних точок зору. 

Можливість використання прийомів іронії, гумору, сатири у відповідному 

субжанрі.   

Практичне завдання. Робота з стилістичними прийомами у означеному 

субжанрі. 

 

 

 

Тема 3. Жанр «Аналітика» 

 

Відмінності журналістської аналітики від наукової аналітичної роботи. 

Стилістичні прийоми, які можливо використовувати в аналітичному жанрі в арт-

журналістиці: образність, асоціативні зв’язки, культурні паралелі.   

Знайомство з українськими періодичними виданнями мистецького напряму та 

матеріалами відомих арт-критиків.   
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Практичне завдання. Написання аналітичного матеріалу. 

 

Тема 4. Жанр «Есе» 

 

Що таке есе: вільна композиція, авторський “голос”, суб’єктивність, як 

принцип жанру. Форми есе: філософське, історико-біографічне, публіцистичне, 

науково-популярне, літературознавче, белетристичне. Стильові прийоми: 

образність, афористичність, розмовні звороти. 

Знайомство із зразками есеїстки. 

Практичне завдання. Написання есе. 

 

Задля ефективного опанування знань і компетентностей у начальному 

процесі застосовуються наступні методи: 

- генерування новітніх креативних ідей; 

- розвиток навичок використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

- формування здатності працювати у міжнародному професійному 

середовищі; 

-  формування здатності продовження навчання за програмами другого 

рівня вищої освіти. 
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