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ЗАНЯТТЯ 1. 
ІНФОРМАЦІЙНІ СТАНДАРТИ ЖУРНАЛІСТИКИ (ТОЧНІСТЬ, ДОСТОВІРНІСТЬ)
Вправа 1. Оформлення посилань на джерела інформації. 
Прочитайте текст та знайдіть у ньому порушення стандарту 
точності. Запропонуйте варіанти виправлень.

фото: vidomosti-ua.com

Навчання за кордоном у 
престижних вузах коштує чима-
ло. Тому серед іноземців стає все 
більш популярним отримувати 
вищу освіту в Україні. Насьогод-
ні в українських вузах навчається 
понад 45 тисяч іноземців. Про це 
повідомляє прес-служба Мініс-
терства освіти і науки України. 
Найбільше у нас студентів з Ки-
таю, Росії, Індії та Туркменістану.

Серед українських міст Оде-
са посідає третє місце за попу-
лярністю в отриманні освіти 
іноземцями. Її випереджають 
лише Харків і Київ. Сьогодні в 
Одесі навчається понад 5 тисяч 
іноземців. Для того, щоб всту-
пити до українського вузу, іно-
земним громадянам слід надати 
цілу низку документів. Довідку 
щодо медичного обстеження, 
інформацію про середню освіту, 
паспорт та офіційне запрошення 
з вишу. Вік майбутнього абітурі-
єнта не має перевищувати 26 ро-
ків. Аби адаптуватися до нового 
середовища іноземці відвідують 
підготовчі курси для вивчення 
мови. Єдиною перешкодою на 
їхньому шляху може стати не-
терпимість до їх національності 
з боку українців.

Найчастіше в Україні через 
це страждають вихідці з Африки 
та країн Близького та Далекого 
Сходу. Майже кожен із інозем-

Вчитись чи не вчитись?

них студентів відчув на собі, що 
таке расизм. Вони нерідко від-
чувають упереджене ставлення. 
Україна ризикує втратити іно-
земних студентів, і разом із ними 
– мільйони доларів, які вони пла-
тять за своє навчання.

Деякі студенти готові поки-
нути ВУЗи у я к и х провчилися 
уже кілька років, і – повернутися 
додому. Але попри дедалі частіші 
повідомлення про насильство 
на ґрунті расизму – українські 
правоохоронці вдають, що про-
блеми не існує. Не можна не зга-
дати і про акції неонацистів, під 
час яких публічно декларується 
расова нетерпимість. На своїх 
сайтах вивішують і практичні 
інструкції – як нападати, бити, 
вбивати людей неприйнятної 
для них зовнішності.

А втім, у статистиці право-
охоронців напади на іноземців 
здебільшого потрапляють у гра-
фу – хуліганство». Сьогодні на 
профілактичних обліках в орга-
нах внутрішніх справ перебуває 
понад 1200 осіб, які вважають 
себе прихильниками ультрапра-
вої ідеології, у тому числі 105 – в 
Одеській області.

Тим часом, основний прин-
цип, на основі якого встановлю-
ється правовий статус іноземців 
в Україні, закріплений в ст. 26 
Конституції: іноземці та особи 
без громадянства, що перебува-
ють в Україні на законних під-
ставах, користуються тими ж 
правами і свободами, що й гро-
мадяни України.

Як виправити? ______________________________________________________________________
__________________________________________ ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________ __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__ __________________________________________________________________________
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В права 2. Пошук припущень та чуток у новинах.
У текстах знайдіть та підкресліть припущення та чутки. 
Позначте джерела, з яких можна перевірити інформацію.
НОВИНА №1

НОВИНА №2

Курьезная конфликтная ситуация произошла в одном 
из дворов на Академика Королева.
Одесситы — случайные свидетели происшествия - 
сняли на видео потасовку пожилых людей.
Кто прав, а кто виноват в данной ситуации, история 
умалчивает, но известно, что камнем преткновения 
стала лавочка у дерева — пожилой мужчина ее 
откапывал, а женщины пытались ему в этом 
помешать.

джерело: 048.ua

В Одессе бабушки подрались из-за лавочки (ВИДЕО)

В Одессу после нескольких 
месяцев, проведенных в качестве 
заложников в Северной Гвинее, 
вернулись девять украинских 
моряков. В аэропорту бывших 
узников встречали родные, пред-
ставители прессы и сотрудники 
благотворительной организации 
«Фонд помощи морякам «Ас-
соль», оказавшей помощь в воз-
вращении украинцев.

Как передает Репортер, пред-
седатель правления БО «Ассоль» 
Анна Муругова, вот уже 6 лет 
помогающая морякам в слож-
ных ситуациях, отметила, что 
это — самый неординарный и 
сложный случай за всю практи-
ку фонда. По словам женщины, 
ключевую роль в освобождении 
сыграли украинские дипломати-
ческие службы и жены моряков.

«К нам обратились родствен-
ники и жены плененных моря-
ков, и именно их настойчивость, 
готовность идти до конца в защи-

В Одессе встретили моряков, 
вернувшихся из гвинейского плена

Де перевірити інформацію? ______________
______________________________________________
________________________________ _____________

те своих мужей, помогла нам, в 
конце концов, освободить парней 
из плена», — рассказала Анна.

Ситуация, в которой ока-
зались моряки – новый вид пи-
ратства, получивший название 
«государственного». Специа-
листы утверждают, что подо-
бные ситуации становятся регу-
лярными. Власти африканских 
стран зачастую фабрикуют об-
винения и выставляют немалые 

финансовые условия освобожде-
ния судна и экипажа, тем самым 
фактически шантажируя су-
довладельца.

По словам капитана судна 
Станислава Озорянского, весь 
экипаж находился под постоян-
ным психологическим прессин-
гом, а несколько человек успели 
заразиться местными заболева-
ниями. «Самым тяжелым были 
неопределенность и постоянные 
изнурительные допросы, — рас-
сказывает Станислав. – При том, 
что никаких доказательств у них 
не было. Мы не отвечаем за груз, 
наше дело в целости и сохран-
ности доставить его из одного 
пункта в другой. Все экспертизы 
подтвердили, что экипаж физи-
чески не мог подложить что-ни-
будь в контейнеры».

Де перевірити інформацію? ________________________
________________________________________________________
____________ ______________________________________
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https://www.youtube.com/watch?v=hEb_cCw2BAI

НОВИНА №3

НОВИНА №4

Де перевірити інформацію? ________________________
________________________________________________________
____________ ______________________________________

Де перевірити інформацію? ________________________
________________________________________________________
____________ ______________________________________
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Вправа 3. Підкресліть недостовірні посилання 
та запропонуйте свої варіанти виправлень

1. «Злые языки утверждают, что в ОГА хотят взять на себя 
контроль над ведомством, ежегодно пропускающим через 
себя солидные суммы, далеко не из одних лишь бескорыстных 
соображений»

2. «По словам местных жителей, информация об осложнении 
обстановки в Мариуполе несколько преувеличена».

3. «Каких-либо действительно важных причин, по мнению и 
ананьевских специалистов, работавших с этими детьми с лета, и 
общественников, возвращать их в Луганскую область нет»

4. «ряд депутатов назвали этот финансовый документ “бюджетом 
выживания”»

5. «Мы не согласны с повышением арендной платы. Торговля 
у нас упала, у людей денег нет. Почему поднимают аренду 
контейнеров? Никому не поднимается минимальная заработная 
плата и минимальный прожиточный минимум” – рассказывают 
предприниматели. Владельцы рынка, в свою очередь, заявили, 
что тарифы на аренду не подымались с 2011 года. За это время 
все налоги возросли, и сейчас предприятие работает на грани 
рентабельности. По мнению руководства рынка, оставить тарифы 
прежними невозможно».

1.__________________________
____________________________
___________

2.__________________________
____________________________ 

3.__________________________
____________________________
_____ ______

4.__________________________
____________________________

5. _________________________
____________________________
____________

ЯК ВИПРАВИТИ?

Зовнішність - не головне! (Про вибори мера Одеси) 

В Одесі до виборів мера міста підходять ґрунтовно. Місцеві жителі, ніби обираючи свою другу 
половинку, визначили список необхідних для голови міста якоестей. Опитування “Який мер 
потрібен Одесі”, проведене місцевим філіалом київського Інституту проблем управління, показав, що  
вирішальною якістю для господаря міста на наступні декілька років є глибокі знання проблем Одеси 
та причини їх виникнення. Справді, важливо, особливо, якщо знати ЯК їх вирішити. Хазяйновитість 
та діловитість - на другому місті. Далі йде уміння добирати кадри та виконавців, вимогливість до 
них - Одеса-мама має бути задоволена своїми чиновниками. Вміння радитися і вислуховувати думки 
інших, красиво й дохідливо пояснювати свої думки - ці якості одесити також не забули. Привабливу 
зовнішність одесити чомусь (!!!) не вважають дуже важливою - це позначили усього 0,8%.

Вправа 4. Прочитайте та відредагуйте новину, 
написану студентом. 

ВІДРЕДАГОВАНИЙ ВАРІАНТ ________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ___________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ _____________________________________________________
______________________________________________________________________________ ________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________ __________________________________________________
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________________________ ______________________________________________________________
______________________________________________ ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____ __________________________________________________________________________________
_________________________________________________ _____________________________________
_____________

Завдання для модульного контролю 
№1. 
Пошук інформаційних приводів. Напишіть есе на тему “Свідок”. 
У тексті розкажіть про 4-5 інформаційних приводів, 
свідками яких ви стали
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ЗАНЯТТЯ 2. 
ІНФОРМАЦІЙНІ СТАНДАРТИ ЖУРНАЛІСТИКИ (БАЛАНС ДУМОК, 
ВІДОКРЕМЛЕННЯ ФАКТІВ ВІД КОМЕНТАРІВ)

Вправа 1. Пошук порушень стандарту відокремлення 
фактів від коментарів. Прочитайте текст, підкресліть 
порушення стандарту, запропонуйте свій варіант 
виправлення.

Красная дорожка Одесского кинофеста: «ангел смерти» Джамала, 
обладатель Оскара, пододеяльники и пижамы 
Одесский кинофестиваль открыт. Красная дорожка была готова к приему звезд и тех, кто только 
пытается ими казаться, еще днем. Перед первыми шагами гостей, дорожку еще раз хорошенько 
пропылесосили, а с 18 часов нарядные селебы вышли красоваться перед камерами и народом.
Главной звездой фестиваля в этом году стала победительница «Евровидения» Джамала. Звезда 
появилась в роскошном платье с длинным шлейфом. Ее приветствовали больше всех, почти не 
обратив внимание на оскароносного кинематографиста Кристофера Хэмптона, заявленного как 
главная диковинка открытия ОМКФ.
Постеснялись пройти по красной дорожке, но появились в зале мэр Одессы Геннадий Труханов и 
губернатор Михаил Саакашвили.
В начале церемонии оба политика со сцены Оперного поприветствовали гостей. После 
представления фильмов-участников конкурсной программы перед собравшимися выступила 
Джамала — певица представила свою версию легендарной арии «Summertime».
Фото — Александр Гиманов и Сергей Смоленцев

pГерои капиталистического труда 
- Тигипко и ее муж

uКроссовки 
и мятый 
пододеяльник 
с каким-то 
мужиком без носков

pТяжел труд 
фотографа 
на празднике 
безвкусицы

tНе попавшие 
на красную 
дорожку 
нищеброды 
фоткались 
на фоне

джерело: Думская
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ВИПРАВЛЕНИЙ ВАРІАНТ ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________ _______________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________ _________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ____________
_______________________________________________________________________________________
________________________________ ______________________________________________________
____________________ _______________________________

Вправа 2. Аналіз матеріалу на дотримання стандарту 
балансу думок. 

Яких позицій у тексті бракує?  ________________________________________________________
________________________________________________ ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ ________________________________________________________________________________
_________________________________
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Вправа 3. Скомпонуйте матеріал, 
аби не порушити стандарт балансу думок

Горожане выйдут на марш в 
поддержку любимого фастфуда

Горожане, несогласные с желанием мэрии 
запретить продажу шаурмы в киосках, 
планируют выйти на марш протеста.

«Друг, над городом нависла угроза, — пишут 
организаторы в соцсетях. — Злые силы хотят 
закрыть все будки с шаурмой, куда ты заходишь 
перекусить во время тяжелого рабочего дня! 
Готов ли ты променять любимый фалафель и 
айран на безвкусную пищу из супермаркета? 
Или ты готов тратить свое время и деньги 
на походы по ресторанам и кафе? Мы – нет! 
Выходи вместе с нами на «ШаурМарш», чтобы 
защитить любимый фастфуд. Чем больше 
нас будет, тем крепче будет защита нашей 
любимой еды. Завернем в лаваш противников! 
Приходи на марш с шаурмой, фалафелем или 
своим любимым бургером! Рисуй плакаты, да 
и просто приходи поддержать свой фастфуд! 
Зовите друзей! Вместе веселее! Маршрут 
марша: от памятника Дюку де Ришелье и до 
мэрии. Время начала может измениться из-
за очереди в фалафельную. Не с пустыми ж 
руками идти».
Марш запланирован на 20 августа.
джерело: Думская, фото: censor.net.ua

ЗАГОЛОВОК: ________________________________
____________________________________________
________ ____________________________________
ЛІД: ________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________
1 АБЗАЦ:  ___________________________________
____________________________________________
_____ _______________________________________
___ ________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________ __
____________________________________________
______________________________________ ______
____________________________________
2 АБЗАЦ: ___________________________________
____________________________________________
_____ _______________________________________
___ ________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________ __
____________________________________________
______________________________________ ______
____________________________________
3 АБЗАЦ: ___________________________________
____________________________________________
_____ _______________________________________
___ ________________________________________
____________________________________________ 
__________________________________________ __
____________________________________________
______________________________________ ______
____________________________________

Вправа 4. Аналіз випуску новин, оцінка на стандарти. Студенти 
переглядають випуск новин та оцінюють сюжети (кожен 
стандарт за п’ятибальною шкалою)
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Завдання для модульного 
контролю №2. 
Написання новини із дотриманням балансу думок 
(залікове завдання). Тема - на вибір студента.

• забудова центру Одеси хмарочосами
• податок на туризм
• скасування велодоріжки на Трасі Здоров’я
• студентська їдальня
• введення штрафу для студентів за відсутність на 

заняттях
• скасування стипендій
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ЗАНЯТТЯ 3. 
НОВИНА. ДЖЕРЕЛА НОВИН. ТИПИ НОВИН

Вправа 1. Чи є розміщена у текстах інформація 
соціально вагомою?

Труханов удивлен тому, что Воронцовская колоннада 
до сих пор не рухнула
Городской голова Одессы Геннадий Труханов 
в ходе аппаратного совещания в мэрии 
рассказал об ужасном состоянии Воронцовской 
колоннады.
По его словам, в ходе реставрации колоннады 
было вывезено 150 тонн штукатурки и элементов 
бетонных подушек.
«Это все давило на склон, из-за чего он начал 
ползти», — заявил мэр.
Он добавил, что состояние кровли колоннады 
ужаснуло и его, и профильных специалистов.
«Там все деревянные балки сгнили, вообще 
удивительно, как эта кровля не рухнула вниз», — 
отметил городской голова.
Кроме того, в ходе аппаратного совещания стало 
известно, что продолжается строительство 
свайного поля, призванного укрепить верхнюю 
террасу Приморского бульвара – одна из 
строительных компаний города уже потратила 
на данные нужды более 700 тысяч долларов.
Напомним, в настоящее время идет 
реконструкция комплекса Воронцовского 
дворца. Ему хотят вернуть почти первозданный 
вид — без уничтоженного во время войны 
Орловского корпуса. Колоннада при этом 
поменяет цвет.

Висновок щодо соціальної вагомості 
_____ ______________________________________
____ _______________________________________
____________________________________________
_ __________________________________________ 
___________________________________________
_________________________________________ __
________________________________________

В честь праздника одесситам раздавали флажки в 
национальных цветах (политика)
Активисты молодежного крыла партии «Блок 
Петра Порошенко «Солидарность» поздравили 
горожан с Днем государственного флага. В 
парках города одесситам раздавали флажки и 
ленточки в национальных цветах. Подаркам 
радовались не только дети, но и взрослые. 
Многие брали по несколько флажков, чтобы 
передать их близким и родным.
Как рассказал «Думской» один из партийцев 
Сергей Сизоненко, подобные акции 
напоминают людям о празднике и поднимают 
патриотический дух.
«Такие акции необходимы, чтобы в самые 
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суровые времена напоминать людям о том, 
что мы должны чтить наши государственные 
символы», — считает Сергей...
«Наши защитники хотят обновлять флаги на 
боевых позициях. Ведь он служит ориентиром 
для волонтеров, и напоминает оккупантам о 
том, что это украинская земля».

Висновок щодо соціальної вагомості 
_____ ______________________________________
____ _______________________________________
____________________________________________
_ __________________________________________ 
___________________________________________
_________________________________________ __
________________________________________

В пригороде Одессы откроют памятник 
основателю «Седьмого километра»
Памятник основателю и совладельцу промтоварного рынка 
«Седьмой километр» Виктору Добрянскому откроют сегодня на 
территории поселка Авангард под Одессой.
Об этом сообщили в поселковом совете.
В Авангарде именем Добрянского названы улица и сквер. В 
последнем вечером и состоится церемония открытия монумента.
Виктор Добрянский родился в 1936 году в селе Дзиговка 
Винницкой области. В 1973-1976 — начальник Овидиопольского 
районного управления сельского хозяйства, далее — 
председатель колхоза имени XXI съезда КПСС (впоследствии 
агропредприятие «Авангард-Д»).
В 1989 году создал предприятие «Промтоварный рынок».

Висновок щодо соціальної вагомості _____ ___________
_______________________________ _______________________________________________________
_____________________________ __________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________ _________________

Парк Победы с высоты птичьего полета: остров 
коммерции, выжженная трава и цветущие пруды  
Дрон «Думской» полетал над одесским парком 
Победы и дал нам возможность посмотреть на 
эту зеленую зону с высоты птичьего полета.
Сверху хорошо видно, как цветет из-за плохого 
водообмена каскад прудов, как коммерсанты 
при пособничестве КП «Сервисный центр» 
захватили островок, как «сгорела» под 
палящим солнцем ослабленная многократной 
подрезкой трава.
Впрочем, надо признать, что в целом парк 
находится в довольно приличном состоянии 
и благоустраивается. Жаль только, на его 
статус дендропарка, предполагающий запрет 
на коммерческую и другую хозяйственную 
деятельность, давно все плюнули: и власти, и 
горожане
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Висновок щодо соціальної вагомості _____ _______________________________________
___ ___________________________________________________________________________________
_ __________________________________________ ___________________________________________
_________________________________________ _________________

Вправа 2. Визначте та підкресліть чинники 
новинності у текстах. 

ЧИННИКИ НОВИННОСТІ: _____________________
____________________________ ________________
_____________________________________________
________________________

Мусорная свалка: Одесситка ликвидировала 
хаос вместо коммунальщиков (ФОТО)

Накануне утром на посёлке Котовского 
была ликвидирована очередная мусорная свал-
ка, красующаяся прямо посреди детской пло-
щадки на улице Марсельской. И убирали мусор-
ные завалы не коммунальные службы, попросту 
растворившиеся в День Города непонятно где, 
а одна из жительниц Суворовского района, вы-
шедшая утром погулять со своим ребёнком.

Одесситка Светлана Харчук не только не 
стала обвинять пропавшего дворника и кого-ли-
бо ещё в ужасе происходящего, но и принялась 
в одиночку расчищать территорию, откровенно 
заваленную отходами. На помощь девушке так-
же пришла ещё одна местная жительница.

«От бабушек дошла информация, что уво-
лилась наша уборщица, переехал жек, зарплаты 
нет и ещё много много страшных слов. 

Понимая, что вчера праздник, сегодня 
праздник, завтра воскресенье, значит - куча вы-
растет в разы. А здесь гуляют дети, наши дети.

Одесситка убрала мусор вместо комму-
нальщиков«Мечтаю о том, что б каждый из вас 
думал, что он тоже может что-то делать. Мень-
ше бурчать, возмущаться и винить всех подряд, 
а взять и что-то сделать. С днём рождения, Одес-
са!», - написала в соцсетях одесситка, лично вы-
чистившая мусорный завал во дворе.

Хочется верить, что таких неравнодушных 
и небезразличных к окружающему миру одесси-
тов будет со временем становиться всё больше. 

Напомним, накануне «Одесская жизнь» со-
общала, что посреди посёлка Котовского вновь 
устроили мусорный погром.

Джерело: Одесская жизнь
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ЧИННИКИ НОВИННОСТІ: _________________________________________________ 
__________________________________________

ЧИННИКИ НОВИННОСТІ: _________________________________________________ 
__________________________________________

Грандиозный гала-концерт на 
Потемкинской (ФОТО, ВИДЕО)

По случаю празднования 
223-го Дня Рождения Одессы, 
в центре города прошел гран-
диозный гала-концерт на По-
темкинской лестнице. Более 100 
тыс. одесситов и гостей города 
разместились как на самих сту-
пеньках, так и в Стамбульском 
парке, возле мэрии и на Екате-
рининской площади, где был 
установлен дополнительный 
экран, на котором транслирова-
ли концерт.

Атмосфера праздника была 
очень "душевной": люди громко 
подпевали своим любимым ар-
тистам, танцевали под любимые 
хиты и не отпускали со сцены 
своих кумиров.

В первой части концерта 
выступали одесские исполните-
ли, которых сменила Нино Ката-
мадзе.

Святослав Вакарчук с "Оке-
аном Эльзы" устроил гранди-

озное музыкальное шоу, про-
должавшееся более двух часов 
с двумя выходами на бис. При 
этом солист "Океана" общался 
с зрителями, рассказал, как он 
бегал по Одессе, наблюдал за 
повседневной жизнью людей и 
споткнулся о лежащего прямо на 
улице кота.

Апофеозом концерта ста-
ло исполнение песни "У Черно-
го моря" на русском языке - так 
Вакарчук признался в любви к 
Одессе.

После концерта состоялся 
салют: на протяжении 10 минут 
в небе взрывались фонтаны яр-
ких красок.

Джерело: Одесская жизнь
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ЧИННИКИ НОВИННОСТІ: ______________________
___________________________ __________________
________________________

Вправа 3. Визначення джерел та типів новин. 

На Пересыпи трамвай сошел с рельс
Утром 22 сентября на улице Одария в Одессе трамвай 7 маршрута 
сошел с рельс.
По словам очевидцев, вагон, который сошел с рельс около 
7:30 утра, на несколько часов заблокировал движение 
электротранспорта на Пересыпи.
Джерело: Думская

Впервые за 10 лет фильм Одесской киностудии 
получит государственное финансирование
Полнометражный художественный фильм «Память солнца» 
собственного производства Одесской киностудии получит 
финансовую поддержку со стороны государства.
21 сентября представители Госагентства Украины по вопросам 
кино назвали победителей IХ конкурсного отбора проектов, 
которые получат государственное финансирование, сообщает 
информагентство «Вiкна-Одеса». Всего в конкурсе принимали 
участие более 170 киноработ. 90 из них были допущены ко 
второму этапу, проходившему в формате открытых питчингов. 
Одесская киностудия выдвинула на конкурс историко-
приключенческую драму «Память солнца».
Джерело: Думская

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________

Об этом корреспонденту "Первого городского" 
сообщил директор одесского зоопарка Игорь 
Беляков. 
По его словам, все аисты в зоопарке на месте. 
Также он отметил, что найденная птица 
полностью здорова.
«Я думаю, что это молодая птица, которая 
отбилась от своей стаи, потому что сейчас такое 
время, когда происходит миграция», - сообщил 
Беляков. 
Поймать аиста работникам зоопарка не удалось. 
Однако орнитологи уверяют, что в этом нет 
необходимости, аист чувствует себя хорошо и 
сам сможет найти дорогу домой. 
Напомним, что аист был замечен очевидцами 
21 сентября на улице Ядова. Также он летал 
в районе Старосенной площади, после чего 
спустился в зоопарк, откуда и улетел.
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В Одессе увеличилось количество многодетных 
семей
В Одессе более 2,6 тысяч семей имеют статус многодетных.
Как сообщает городской департамент здравоохранения, в 
детских поликлиниках Одессы состоит на учете 8,5 тыс. детей из 
многодетных семей, из них 375 — в возрасте до одного года.
По сравнению с прошлым годом число многодетных семей 
увеличилось на 8,7%. Самое большое количество многодетных 
семей проживает в Суворовском и Киевском районах Одессы.
джерело: Думская

Студия Артемия Лебедева разработала 
информационные таблички для городских 
объектов Одессы
Студия российского дизайнера Артемия Лебедева разработала 
новые информационные таблички для объектов городской среды 
Одессы. Об этом говорится на сайте студии.
На табличках, которые прикрепят к скамейкам, урнам, фонарям 
и другим объектам, будут указаны названия организаций, на 
балансе которых они находятся, и телефоны, по которым можно 
позвонить в случае повреждения.
Джерело: Думская

Поездка в новых троллейбусах: обещанного WI-
FI нет, водители в восторге, а пассажирам не 
хватает кондиционеров
«Думская» решила прокатиться на новеньком 
разрекламированном мэрией троллейбусе.
В новых вагонах, на которые потратили из 
бюджета 26,4 миллионов гривен, по заверению 
властей должна быть система наблюдения, 
специальные опускающиеся подножки для 
инвалидов, а также Wi-Fi и кондиционер, правда, 
только для водителя. Новинки должны выйти на 
маршруты №7 и №10.
Сразу после сообщения мэрии о пополнении 
троллейбусного автопарка, мы начали охоту на 
троллейбусы, однако поймать новшество удалось 
только сегодня. Оказалось, что не на все машины 
еще оформили документы.
Итак, подкараулили мы наш троллейбус на конечной остановке 
«Площадь Льва Толстого», где приветливый диспетчер Людмила 
сообщила нам, что на 7-м маршруте работает 18 троллейбусов, из 
которых современных «Богданов» будет четыре.
В ожидании «добычи», Людмила нам рассказывает, что раньше она 
18 лет проработала водителем троллейбуса, но ушла в диспетчеры, 
так как и реакция не та, да и тяжело это. Но с приходом «Богданов» 
она даже стала подумывать о возвращении за баранку.
«Это же не езда, а сказка: он же не едет, а плывет»,- убеждает нас 
Людмила.
Пока мы вели неспешную беседу о жизни и электротранспорте 
на горизонте показался новехонький «рогатик», раскрашенный в 

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________
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цвета флага Одессы. Он практически бесшумно подкатил 
к остановке и точно также бесшумно, без привычного 
стука и скрипа распахнул свои двери для высадки 
пассажиров.
На вопрос, как езда в новом троллейбусе, люди в 
основном отвечали лаконично: «нормально». Нашлись и 
недовольные.
«Да какая разница, на чем ездить. Лучше бы пенсию 
подняли»,- буркнул под нос неприветливый пожилой 
мужчина и поспешил куда-то по своим делам.
А тем временем новая партия пассажиров загружается в 
салон.
Водитель Люба приглашает нас к себе в кабину и сразу делится 
своим восторгом, сравнивая «Богдан» с «Трозлой», которым она 
управляла с 2009 года.
«Он мягче, он не ощущает малейших ямочек. А безопасность в 
нем - на высшем уровне: пока полностью не остановится, двери не 
откроются, и пока двери полностью не закроются, он не уедет»,- 
рассказывает Люба...
Наш «подопытный» трогается, и действительно начинает плыть. В 
салоне недушно и просторно. Троллейбус расчитан на 34 сидячих 
места или же 105 вместе со стоячими пассажирами. В салоне 
предусмотрено место для мамочек с колясками и для инвалидов- 
для них есть и выдвижной пандус. Везде открыты окна, а 
кондиционер есть только в кабине водителя.
Тем временем мы выезжаем на улицу Льва Толстого. При этом 
в салоне тихо, нет ни дребезжания, ни грохота, хотя мы едем по 
брусчатке. ...
Проверяем наличие интернета в салоне — городские власти же 
обещали, что он должен быть.
Но сеть мы не обнаружили. Спросили у сидящей возле окна 
пожилой одесситки, ловит ли WI-FI у нее, но та лишь в 
недоумении пожала плечами и отвернулась.
«Все оборудование для WI-FI установлено, просто еще не 
подключили, — пояснила водитель Люба. — Но интернет 
обязательно будет».
Спрашиваем пассажиров, как им в новом троллейбусе?
«Плохо, кондиционера- то нет»,- как будто ждала вопроса одна из 
пассажирок.
Но в целом люди отмечали, что им все равно, в каком ехать 
троллейбусе, лишь бы ехать и сидя.
...Мы еще немного проехались в новинке и вышли на одной из 
остановок улицы Ришельевской с двойственным мнением о новых 
троллейбусах.
С одной стороны, новое есть новое. Эти машины действительно 
гораздо комфортней, чем старые троллейбусы. Более того они 
комфортней и купленных при Гурвице «Тролза-5265», которые 
спустя всего 7 лет эксплуатации особо не отличаются от 40-летних 
«старичков», до сих пор выезжающих на маршруты.
Будем надеяться, что через несколько лет с этими «Богданами» не 
произойдет то же, что и с гурвицовскими «Трозлами». А иначе, 
зачем тогда такие троллейбусы нужны? Словом, время покажет.
джерело: Думская

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________ ________
____________________________
_____ ______________________
____________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________
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На чем в мэрию подкатывают: Труханов прибыл 
на Range Rover, Шумахер — на Porsche, а Балух — 
на «Мерсе» жены  

До начала вчерашней сессии горсовета корреспондент «Думской» 
подежурил у здания мэрии и посмотрел, на чем передвигаются 
одесские депутаты и чиновники.
Уже в 9 утра начало улицы Пушкинской и Ланжероновской стало 
напоминать парк дорогих автомобилей.
Так, бывший секретарь горсовета, а ныне глава земельной 
комиссии Олег Брындак приехал на «Мерседесе». При этом, если 
верить декларации, передвигаться он должен на более скромном 
«Хюндае».
Еще один любитель немецкого качества — депутат Денис Балух: 
он оставил свой задекларированный «Инфинити» в гараже и 
прикатил к мэрии на «Мерседесе» — видимо, взял покататься у 
жены (у нее такая машина есть).
Его однопартиец Юрий Шумахер прибыл на сессию на 
фигурирующем в его декларации «Порше Кайен».
Депутат Олег Этнарович приехал на «Тойоте» — тоже 
задекларированной.
Припарковал свою задекларированную «Тойоту» на 
Ланжероновской вице-мэр Вячеслав Шандрык. Его коллега 
Олесь Янчук не стал пользоваться БМВ, который записан в его 
финансовом отчете, а приехал на работу на джипе «Тойота».
При этом мэр Геннадий Труханов прибыл за 20 минут до начала 
заседания на «Рендж Ровере», подкатив прямо к крылечку. При 
этом в декларации у городского головы записан скромный 
автомобиль «Ауди» 2007 года. Впрочем, «Ровер» может быть из 
автопарка горсовета.
Джерело: Думская

ДЖЕРЕЛА НОВИНИ: _________
____________________________
____ _______________________
___________________
ТИП НОВИНИ: ______________
___________________________
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Завдання для модульного 
контролю №3. 
Написання рецензії на випуск новин 
(аналіз дотримання стандартів та добору новин)
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ЗАНЯТТЯ 4. 
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ: ЗАГОЛОВОК, ЛІД

Вправа 1. Прочитайте заголовки. Яку “зачіпку” 
використав автор, щоб зацікавити читача?

Истребители ВВС Великобритании поднимались для перехвата 
российских Ту-160

С.Наришкін очолив Службу зовнішньої розвідки РФ

Путін змінив керівника Служби зовнішньої розвідки РФ

Россия бросает вызов США, – Пентагон

Брифинг Генерального прокурора Украины Юрия Луценко

Президент України завершив візит до США

Британська розвідка вирішила провести найбільше з часів холодної 
війни розширення штату

Меркель назвала условие возвращения к нормальному диалогу с РФ 

Україна знову не потрапила до поважного рейтингу вишів

У МЗС впевнені, що нової “газової війни” не буде

Какие одесские улицы попадут под капитальный ремонт 

Одесситок заваливают цветами из Эквадора и Колумбии

14-летний сын депутата горсовета носит элитные часы и хвастается 
пистолетом 

Одесские вандалы принялись за очередной памятник

В Одесский порт прибыли БТРы и другая военная техника

ЗМІ: Мей погодиться заплатити ЄС 54 мільярди євро за Brexit

Реакція світу на ядерні випробування в КНДР: осуд і заклики до 
спокою

В Грузии стартовали учения НАТО Agile Spirit 2017 с участием 
украинских военных

У Саакашвили рассказали интересные детали его возвращения в 
Украину

“Укрпочта” намерена заняться поставками газа

В аэропорту Одессы заработал новый терминал

____________________________
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____________________________
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__________________ _________
____________________________
_____ ______________________
___________________ ________
____________________________
______ _____________________
____________________ _______
____________________________
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_____________________ ______
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______________________ _____
____________________________
_________ __________________
_______________________ ____
____________________________
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Вправа 2. Сформулюйте заголовок із допомогою ключових 
слів, чинників новинності та влучних висловів

15 шахтарів було звільнено з роботи за виконання танцю Har-
lem Shake в австралійській золотоносній копалині, повідомляє 
новозеландська газета New Zealand Herald. Керівництво копальні 
ухвалило таке рішення, бо вважало, що виконанням танцю 
шахтарі порушили правила безпеки під землею.

На відео танцю шахтарів, яке було викладено в YouTube, видно, як 
вісім гірників у спецодязі роблять конвульсивні рухи під музику у 
копальні. Компанія, що володіє копальнею, заявила, що більше не 
прийме на роботу звільнених шахтарів на жодній іншій шахті.

Один із шахтарів прокоментував газеті, що вони лише хотіли 
“повеселитися”. На захист шахтарів стали користувачі Face-
book, які започаткували сторінку, в якій вимагають відновлення 
звільнених на роботі.

Газета повідомляє, що в інтернет щодня завантажуються близько 
4 тисяч варіацій виконання танцю Harlem Shake. В Австралії пісня 
Harlem Shake, яку виконав бруклінський ді-джей та продюсер 
Баауер, посідає друге місце у чарті синглів.

ЗАГОЛОВОК:
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
________________

НОВИНА №1

Через 60 років після смерті радянського вождя Йосипа Сталіна, 
який помер 5 березня 1953 року, росіяни все ще не знають, як 
сприймати цю постать – як масового вбивцю чи як національного 
героя, пише International Herald Tribune.

Хоча його ім’я та монументи нині майже відсутні на вулицях 
Росії, у політичному житті країни його присутність відчувається 
набагато сильніше, ніж фігура засновника радянської держави 
Володимира Леніна. І хоча росіяни тепер знають про злочини 
Сталіна набагато більше, ніж раніше, багато політиків та істориків 
хотіли би “витягнути його з тіні” та знову відзначати його внесок в 
індустріалізацію країни та перемогу над нацистcькою Німеччиною.

Напередодні річниці смерті Сталіна Фонд Карнегі провів 
опитування серед росіян, пише газета. Виявилося, що Сталін є 
незаперечним “номером один” серед інших історичних фігур, 
випередивши Леніна, Маркса та Петра І. У 1989 році лише 12% 
росіян були такої думки. Сьогодні їх 50%.

“Зі своєї могили Сталін може пишатися тим фактом, що і тепер 
йому вдається розділяти людей, якими він керував і яких він 
тероризував 60 років тому”, пише International Herald Tribune.

НОВИНА №2 ЗАГОЛОВОК:
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
________________

джерело: bbc.ua, фото: deadland.ru

джерело: bbc.ua, фото: snob.ru
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На марсоході НАСА “К’юріосіті” стався комп’ютерний збій через 
пошкоджені файли, після чого апарат перейшов у “безпечний 
режим”.

Робот, який вивчає зразки кам’яних порід на Червоній планеті, 
працює тепер під управлінням запасного комп’ютера.
Зараз фахівці НАСА шукають можливі причини пошкоджень 
файлів на флеш-пам’яті марсохода.
Збій означає, що робот тимчасово припинив працювати, поки 
інженери налаштовують запасний комп’ютер, щоб він міг 
перебрати на себе всі функції керування машиною.
“Ми лише почали цей процес”, – сказав керівник проекту Річард 
Кук в інтерв’ю Space.com.
За його словами, програмістам знадобиться, можливо, тиждень, 
щоб усе налагодити.
Марсохід працює на запасному комп’ютері від четверга.
Пошкодження файлів могло спричинити випадкове космічне 
випромінення.
За словами пан Кука, “Кюріосіті” захищений проти небезпечного 
випромінення, однак цей захист має свої обмеження.
“Все одно є ймовірність, що високоенергетичні частинки можуть 
пошкодити пам’ять. Це цілком реально, і ми вивчаємо таку 
можливість”, – сказав він.
За словами наукового кореспондента ВВС Джонатана Амоса, збій, 
вочевидь, розчарував команду НАСА, оскільки “К’юріосіті” лише 
недавно розпочав аналізувати зразки зібраного каміння.

НОВИНА №3 ЗАГОЛОВОК:
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
________________

джерело: bbc.ua, фото: Вікіпедія

Вправа 3. Розташуйте факти за принципом 
перегорнутої піраміди та придумайте заголовок

1. За словами глави Корейської Народно-Демократичної 
Республіки, успішна космічна галузь є показником могутності 
держави.

2. Лідер Північної Кореї поставив завдання за два роки вивести 
на орбіту супутники КНДР. «Через два роки КНДР необхідно 
мати у розпорядженні свої геостаціонарні супутники», – 
наказав Кім Чен Ин.

3. Кім Чен Ин закликав підопічних активізувати діяльність, 
спрямовану на вивчення навколоземного простору. Все це 
буде відбуватися в рамках розробленої в КНДР п’ятирічної 
космічної програми.

4. Перший космічний супутник КНДР Кванменсон-3 був 
виведений на орбіту в грудні 2012 року за допомогою ракети 
Инха-3 з північнокорейського космодрому Сохэ.

5. На випробувальному полігоні Сохе, що в північнокорейській 
провінції Пхенан-Пукто, відбулося успішне випробування 
нового ракетного двигуна, здатного, згідно з твердженнями 
влади КНДР, запускати ракети для виведення супутників на 
орбіту.

ЗАГОЛОВОК:
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
________________

НОВИНА №1
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6. Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями 
особисто.

7. За повідомленнями іноземних ЗМІ, ракетний двигун 
призначений для запуску геостаціонарного супутника.

8. Кім Чен Ин залишився задоволений побаченим.
9. 9 вересня Північна Корея здійснила випробування свого 

самого потужного ядерного заряду. Тоді влада країни заявили 
про можливість доставляти ядерну зброю за допомогою 
блістичних ракет.

Джерело: Новое время, фото: bbci.co.uk

ПОРЯДОК 
РОЗТАШУВАННЯ 
АБЗАЦІВ:

1. Вірменин за походженням, Назарян двічі ставав олімпійським 
чемпіоном: у 1996 та 2000 роках, один раз виступаючи за 
Вірменію, другий – за Болгарію.

2. Минулого місяця Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 
ухвалив неочікуване рішення рекомендувати прибрати цей 
древній вид спорту з програми літньої Олімпіади 2020 року.

3. Боротьба входила до програми перших олімпійських ігор 
сучасності у 1896 році та до майже всіх наступних. Втім, зараз 
боротьба разом із сімома іншими видами спорту бореться за 
місце в олімпійській програмі.

4. Болгарський тренер з боротьби Армен Назарян оголосив 
голодування на знак протесту проти рішення прибрати 
боротьбу з олімпійських видів спорту.

5. Болгарська федерація боротьби заявляє, що Армен Назарян 
“не їстиме до початку Чемпіонату Європи 22 березня і питиме 
лише сік”.

6. Назарян тренує болгарську збірну з греко-римської боротьби. 
Цей вид спорту з 2020 року планують прибрати з олімпійської 
програми.

7. Боротьба є одним з найуспішніших видів спорту для Болгарії, 
яка має у своєму активі 16 золотих нагород у цьому виді.

8. Це рішення обурило міжнародну спільноту борців, а два 
колишні чемпіолни, болгарин Валентин Йорданов та росіянин 
Сагід Муртазалієв, повернули свої золоті медалі МОК.

НОВИНА №2 ЗАГОЛОВОК:
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
________________

ПОРЯДОК 
РОЗТАШУВАННЯ 
АБЗАЦІВ:

Вправа 4. Порівняйте заголовки та позначте
найкращий на ваш погляд

McDonald’s потерял мировое лидерство (Tochka.net)
Subway стал мировым лидером по числу ресторанов фаст-фуд (BB-
CRussian.com)

КНДР випробувала новий ракетний двигун для доставки 
супутників у космос
Північна Корея провела нові ядерні випробування (Відомості)
КНДР оголосила про успішне випробування нового ракетного 
двигуна (Радіо Свобода)
КНДР успешно испытала новый ракетный двигатель(Deutsche 
Welle) 
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Жданов: сьогодні паралімпійцям вже перерахують нагороди на 
банківські картки (Рівне Вечірнє)
Скільки Мінспорту винно паралімпійцям за медалі, і кому 
передбачено найбільші премії (112.ua)
Украинские паралимпийцы выиграли в Рио-2016 112 млн 
гривен(Сегодня.ua) 
Украинским паралимпийцам выплатят $3,3 миллиона призовых

У Асада назвали причины прекращения перемирия в Сирии(ON-
LINE.UA)
Війська Асада вийшли з перемир’я через порушення терористами 
“режиму тиші” (Уніан) 
Армія Асада оголосила про вихід з перемир’я в районі Алеппо(BB-
CUkrainian) 
Перемирие в Сирии продлилось всего неделю (Комментарии:)
Перемир’я в Сирії провалилось (Replyua)
Армия Асада отказалась соблюдать перемирие (GuildHall)
Сирія звинуватила повстанців у зриві перемир’я

ОБСЕ о выборах в Думу: “Многочисленные нарушения были 
отмечены при подсчете голосов” (Ведомости-Украина)
ОБСЕ о выборах в Думу: высокая прозрачность и низкая 
политическая культура (Deutsche Welle)
ОБСЕ зафиксировала серьезные нарушения на выборах в 
российскую Госдуму (ZN,ua)
Выборы в Госдуму в цитатах: кум, сват, брат – или стабильность? 
(BBCRussian)
ОБСЕ отметила многочисленные нарушения на выборах в Госдуму 
РФ (РБК-Україна)
Нелегітимні, але визнані: У Росії обрали парламент (112.ua)
Через два місяці ОБСЄ відзвітує про вибори до Держдуми (7 днів)
ОБСЕ раскритиковала парламентские выборы в РФ
В МИД РФ назвали выводы миссии ОБСЕ по поводу выборов 
необъективными
В ОБСЄ звітують про порушення на виборах в Росії, в соцмережах 
поширюють відеодокази
ОБСЄ: вибори в Росії «більш прозорі», але порушення 
залишаються

Вправа 5. Проаналізуйте ліди до заміток. Чи вважаєте 
ви їх вдалими?

У МЗС РФ вважають, що Гаага не візьме до уваги фільм 
про Крим
У МЗС РФ Москві назвали контрпродуктивними плани України направити до 
міжнародного суду в Гаазі фільм “Крим. Шлях на Батьківщину”.
Про це заявив заступник голови МЗС РФ Геннадій Гатілов, передає Інтерфакс-
Україна.

“Це питання в міжнародному суді не розглядається. Це чисто пропагандистський 
хід, який не спричинить ніяких правових наслідків. Вважаю даний крок 
контрпродуктивним з точки зору пошуку шляхів щодо врегулювання ситуації на 



27стандарти інформаційної журналістики 
та інформаційні жанри

південному сході України”, – сказав Гатілов в п’ятницю.
“Зараз потрібно займатися не такими публічними акціями, а копіткою роботою 
по точному виконанню всіх положень мінських документів від 12 лютого”, – 
підкреслив високопоставлений дипломат.
Фільм “Крим. Шлях на Батьківщину” буде показаний на телеканалі “Росія-1” 
увечері 15 березня.
Як відомо, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк попросив Міністерство юстиції 
відправити фільм “Крим. Шлях на Батьківщину” в Гаазький трибунал.
У фільмі Путін розповідає, як приймалося рішення відібрати в України Крим в 
2014 році.
У МЗС України назвали фільм “явкою з повинною” Путіна.
Джерело: “Українська правда”

Ученые расшифровали древнейший отрывок Ветхого Завета

Группа специалистов из США и Израиля использовала 3D-моделирование 
и рентгеновские лучи, чтобы расшифровать пассаж в древнееврейском 
манускрипте, который было слишком хрупок, чтобы его разворачивать. И им это 
удалось.

Теперь расшифрован последний кусок свитка из сгоревшей израильской синагоги 
Эйн-Геди. Древний документ был обнаружен в 1970 году.
По иронии судьбы, в расшифрованном фрагменте говорится о том, как правильно 
разводить жертвенный огонь, чтобы не разгневать ветхозаветное божество.
Манускрипт, в котором записаны главы из ветхозаветной книги Левит, 
датируется III-IV веком нашей эры.
Теперь ученые надеются применить сканирование с 3D-моделированием к другим 
рукописным памятникам древности, которые ранее нельзя было прочитать из-за 
их физической хрупкости.
Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Основная часть 
документа была расшифрована к июлю 2015 года.
Ранее ученые датировали свиток VI веком нашей эры. Таким образом, это самая 
древняя копия библейского текста, после Кумранских рукописей, датированных 
периодом от 250 года до н. э. до 68 года н. э.
Джерело: “Бі-Бі-Сі”

Президент Киргизії не полетів у Нью-Йорк через проблеми з 
серцем

Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв скасував візит у Нью-Йорк (США) через 
проблеми з серцем. Про це повідомляється на сайті голови республіки, передає 
depo.ua.
“На шляху проходження з Бішкека в Нью-Йорк, де делегація Киргизької 
Республіки планувала здійснити пересадку в аеропорту імені Ататюрка, 
президент Киргизької Республіки Алмазбек Атамбаєв відчув нездужання, в 
зв’язку з чим йому було проведено первинне медичне обстеження”, – йдеться в 
повідомленні.
Після огляду лікарі зробили висновок, що Атамбаєву, який скаржився на біль у 
грудях, необхідно пройти термінове поглиблене медичне обстеження.
Делегацію Киргизії в Нью-Йорк для участі в 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 
очолить міністр закордонних справ Ерлан Абдилдаев.
Джерело: depo.ua
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Інтерпол і фармацевти боротимуться з підробними ліками
Міжнародна поліцейська агенція Інтерпол та 29 найбільших 
світових фармацевтичних компаній підписали угоду про спільну 
боротьбу з підробними ліками, які загрожують здоров’ю мільйонів 
людей у всьому світі.

Українка втекла із сирійського полону
Журналістка Анхар Кочнєва втекла з катівень сирійських 
бойовиків і знаходиться у безпеці. Про порятунок українки 
повідомляє Russia Today з посиланням на її чоловіка.

Офіс Симоненка в Одесі облили фарбою
В Одесі невідомі облили фарбою фасад приймальні лідера Компартії 
Петра Симоненка, а також зіпсували вивіску і ролети. Про це 
повідомили в прес-службі КПУ.

Слухи о заражении воды в Одессе – безосновательны: все пробы 
соответствуют нормам
Водопроводная вода соответствует санитарным нормам 
и требованиям. Об этом сегодня сообщила пресс-служба 
«Инфоксводоканала».

Под Одессой появились первые электрозаправки: пока они 
бесплатные
Первые заправки для электромобилей появились в Одесской 
области.Одна из национальных сетей АЗС недавно оборудовала 
34 своих комплекса по всей стране устройствами для зарядки 
электромобилей. Две модернизированных бензоколонки находятся 
под Одессой, у села Дачное Беляевского района.

Вправа 6. Які питання розкриваються у врізах? ПИТАННЯ:
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______________

____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
__________________________

_______________ ____________
____________________________
__ ________________________

________________ ___________
____________________________
___ ________________________
_________________ __________

____________________________
____ _______________________
__________________ _________
____________________________
_____ ______________________

У Харкові курсанти виконують роботу комунальних служб
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Катерину ІІ охоронятимуть у бронежилетах за півмільйона на рік
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Інвестори довгобудів перекрили центр Одеси
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Вправа 7. Уявіть, що ви пишете новину із таким 
заголовком. На які питання ви дасте відповідь у ліді?
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Мер одеського містечка намагався отримати хабар у 100 тисяч
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Мер Чернівців вважає непорозумінням звинувачення в утисках ЗМІ
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Під будівництво траси для формули-1 виділили 100 гектарів
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Цього року у Києві відремонтують центральні вулиці – КМДА
ПИТАННЯ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ ______________

Вправа 8. Знайдіть помилки у врізах. 

Через десять днів після початку продажу квитків 
на матчі чемпіонату Європи, що пройде в Україні 
та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року, заявки 
на їх придбання надіслали понад два мільйони 
вболівальників із усього світу.

2. На сайті UEFA.com зареєструвалося приблизно 
700 тисяч шанувальників футболу з 178 країн, а 
попит на різні категорії квитків уже перевищив 
пропозицію на 28 із 31 матчу турніру. Це означає, 
що в квітні буде проведена лотерея, яка визначить 
власників квитків на поєдинки підвищеного 
попиту.

3. Чтобы не допустить возможные ДТП с 
участием прохожих на Трассе здоровья во время 
курортного сезона городские власти планируют 
вернуть охрану шлагбаума, тем самым ограничив 
доступ транспорта на пляжи Одессы.

4. Надлежащее состояние фасадов, зданий и 
сооружений Одессы в контексте подготовки 
города к Евробаскету-2015 должно быть 
обеспечено качественно и в срок, заявляют 
чиновники горсовета. Руководство Одессы окажет 
всестороннюю поддержку предпринимателям, 
фасады торговых объектов которых расположены 
по маршруту следования к будущей главной 

Як виправити?
 _____________ _________________________
_________________ ______________________
___________________ __________________ __
_______________________________________ 
______________
_______________________________________
__ ____________________________________
______ ______________________________ __
_______________________________________ 
__________________ ______________________
___________________

____ _____________________________
____________ __________________ ___
__________________________________
____ _____________________________ 
____________________
____ ____________________________________
_____ ______________________________ ____
______________________________________ __
_______________________________________ 
________________________________________
______________________________
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спортивной арене Евробаскета-2015 и обратно. 
Это – зона от Пересыпского моста до 7-ой 
Перепсыпской по улицам Черноморского 
казачества и Атамана Головатого.

6. 25 лютого об 11 – й годині в університеті ім. 
І. І. Мечникова відбулася презентація книги 
сучасного українського письменника Тараса 
Прохасько «БотакЭ». Видання з назвою «БотакЭ» 
являється 10 – річним підсумком його творчості.

7. 26 травня в ОНУ ім. І.І. Мечникова  відбувся 
семінар для журналістів та студентів кафедри 
журналістики. На семінарі були присутні 
такі гості: керівник відділу політики, преси та 
інформації Представництва ЄС в Україні Золтан 
Салаі, перший секретар та радник з питань 
преси посольства Франції в Україні Еманюель 
Берар, доктор наук із соціальних комунікацій 
Олена Андріївна Іванова, прес-секретар 
французького посольства в Україні Констанція 
Боріс та  керівник регіональної організації 
національної спілки журналістів України Юрій 
Анатольович Работін. Вів семінар Микола 
Трохимович Щербань, який представив аудиторії 
ще таких гостей: віце-президента одеської 
гільдії власних кореспондентів і власного 
кореспондента інформаційної агенції УНІАН 
Михайла Васильовича Аксанюка та заступника 
генерального директора Одеської обласної 
державної телерадіокомпанії Володимира 
Невмитого.

8. 31 травня у музеї імені Костянтина 
Паустовського пройшов творчий вечір, 
присвяченний 199-річчю з Дня народження 
письменника. Організатором заходу 
виступив директор музею, у минулому 
моряк Чорноморського флоту, Глушаков 
Віктор Іванович. Творчий вечір відвідали  
шанувальники творчості Костянтина Георгіївича 
Паустовського, які читали уривки з творів 
митця, вшановували його пам`ять.

10. На данном этапе времени очень актуальной 
проблемой является безграмотность и 
малообразованность молодежи. С такой темой 
академик Снегирев Виктор Петрович, ректор 
Казанского педагогического института имени 
Николая Лобачевского, обратился к сту-
денческой и преподавательской аудитории имени 
И. И. Мечникова

________________________________________
________________________________________
________________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________
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Завдання для модульного 
контролю №4. 
Напишіть замітку на основі заяви для преси

Выступление ректора, академика Снегирева В. П.

Акад. Снегирев В. П.: Уважаемые коллеги!

Сегодня на повестке дня у нас вопрос о воспита тельной работе со 
студентами. Это неслучайно. Все вы прекрасно знаете, насколько низким 
есть интеллекту альный и моральный уровень сегодняшней молодежи и 
наших студентов в частности. Совсем недавно один из преподавателей 
нашего вуза показал мне отрывок из сочинения одного из третьекурсников, 
там было напи сано «как сказал великий русский писатель Фон Визен в 
своем бессмертном произведении «Горе от ума». Это, конечно, смешно, но в 
это же время и очень грустно.

Сегодняшние студенты не читают книг, безграмот но пишут, несвязно 
высказываются. Но кроме всего прочего, им неинтересно учиться. 
Причем, как мне ка жется, последнее совсем не зависит от преподавателя. 
Вряд ли здесь в зале найдется хоть один преподаватель – профессор или 
же ассистент – который бы не прихо дил к выводу, что большая часть 
аудитории, которая слушает его – случайные люди, которых в жизни инте-
ресует только пиво и развлечения.

Мы поднимали проблему безграмотности наших студентов и ранее, 
но всегда такие разговоры заканчи вались лишь сетованием на эпоху, 
в которой мы живем, на бездействующую власть, на родителей. Я 
решил, что мы должны перестать говорить, а начать действовать. Надо 
заставить студентов читать. Это спасет их. Если они будут знакомы с 
произведениями нашей и зарубеж ной классики, то это поднимет как 
уровень их грамот ности, так и моральный уровень. На лицах у вас я 
вижу улыбки, вы, наверное, думаете, а как же это сделать? Ведь наш 
вуз технический, гуманитарных дисциплин у нас мало. Но, думаю, 
проблему безграмотности надо решать не только в аудиториях. У нас в 
вузе прекрасная библиотека, в ней есть книги самого Лобачевского, ко-
торые он собирал, будучи студентом Казанской гимна зии. В библиотеке 
прекрасные, отзывчивые сотрудники. Но библиотека пустует. В последние 
годы количество посещений нашей библиотеки упало – задумайтесь! – в 
пять раз. Мне кажется, что в библиотеку ходят только преподаватели. Вот 
вы как часто встречаете в библио теке студентов? Ну, может быть, кто-то 
заглянет туда перед сессией, да и то, необязательно.

Поэтому я ставлю на голосование вопрос о том, чтобы наш университет 
лишал стипендии студентов, которые не ходят в библиотеку. Давайте 
установим оптимальное количество посещений в семестр и будем это 
контролировать. Не пришел в библиотеку – не по лучил стипендию. Ведь 
если студент получает стипен дию – это значит, что он хорошо учится, так 
сказать, успевает выше среднего. А как, я вас спрашиваю, сту дент может 
хорошо учиться, если он не читает книг? Это невозможно!
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ЗАНЯТТЯ 5. 
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЖАНРІВ: ЦИТАТИ, БЕКГРАУНД

Вправа 1. Прочитайте тексти, звернувши увагу на 
цитати. Чи правильно, на вашу думку, автор обрав 
форму цитати (пряму або непряму)?

Польський репортер: “Мені було страшно, 
але я хотів показати глядачам, що відбувається”

29-річний журналіст поль-
ського телеканалу Republika Бар-
толомей Маслянкевич з Варшави 
підкорив YouTube репортажами 
з Майдану.

Разом з оператором він запи-
сав сюжет про те, як співробіт-
ники Беркуту та ВВ “зачищали” 
вулицю Грушевського і нападали 
на мітингувальників.

В кінці репортажу журналіст 
рішуче підійшов до спецпризна-
ченців зі зброєю зі словами: “Що 
ви робите?! Хочете когось уби-
ти?! Ви ж українці!”.

Робота сміливих поляків 
менш, ніж за добу, зібрала біля 
150 тисяч переглядів на YouTube.

Не меншої популярності здо-
був ще один репортаж Маслян-
кевича та його хороброго опера-
тора – вони зуміли пробратися 
просто на сторону силовиків у 
Маріїнському парку та пройтися 
з камерою серед рядів міліції.

В ексклюзивному інтерв’ю 
журналістці Ілоні Довгань з Гро-
мадського радіо, Бартоломей 
розповів, що, звичайно, відчував 
страх перед людьми зі зброєю, 
“але хотів, щоб на іншому кінці 
світу побачили, що робиться на 
цьому”. “Це і є наша професія”, – 
наголосив він”.

Бартоломей пояснив, що 
намагався продемонструвати 
глядачеві, чому один українець 
б’ється проти іншого.

“Мені самому цікаво, чому 
люди піднімають зброю один 
проти одного”, – каже він.

Б а р т ол о м е й 
працює журналіс-
том уже протягом 
11-ти років.

Родом він з 
Варшави, хоча 
його батько наро-
дився у Луцьку, а 
згодом виїхав до 
Польщі.

За словами 
молодого чолові-
ка, його профіль-
ними темами в 
роботі є політика, економіка і 
“тепер уже війна”.

“Я не військовий журна-
ліст і сподіваюсь, що це був мій 
перший і останній досвід такої 
війни. Я дуже хочу, щоб цей кон-
флікт на цих 5-ти жертвах і за-
вершився”, – говорить він.

При цьому польский журна-
ліст додає, що бачив і у Польщі 
маніфестації з поліцією та су-
тички, але такі, де гинуть люди 
– вперше.

В Україні Маслянкевич втре-
тє – два рази приїздив саме на 
Майдан.

“У вас чудові люди! Україна 
– прекрасний край, Україна – це 
Європа. Польща краще розви-
нена економічно, але якби я міг 
обирати – залишився б в Украї-
ні. Тут прекрасні люди”, – наго-
лошує Бартоломей.

Джерело: Українська правда

Фото 
Bartek Maslankiewicz з Facebook

ЧИ ПРАВИЛЬНО ОБРАНІ 
ЦИТАТИ? ЧОМУ ВИ ТАК 
ВВАЖАЄТЕ?
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______________
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
____________ _______________
___________________________ 
____________________________
_____________ __________



34 журналістський фах 
1  курс 1 семестр

Інспекція Міністерства обо-
рони виявила недоліки при за-
безпеченні військовослужбовців 
у зоні проведення антитерорис-
тичної операції зимовим одягом, 
зокрема зафіксувала відсутність 
необхідних розмірів і комплектів.

Про це на прес-конференції 
в п’ятницю сказав заступник мі-
ністра оборони Петро Мехед, по-
відомляють “Українські Новини”.

Він зазначив, що недавно в 
зоні АТО завершила роботу ін-
спекційна група Міноборони, яка 
проводила перевірку готовності 
підрозділів до виконання завдань 
в осінньо-зимовий період.

“За результатами роботи 
комісії встановлено, що мате-
ріально-технічне забезпечення 
військових частин і підрозділів, 
що беруть участь в АТО, загалом 
організовано. У той же час існує 
відсутність деяких предметів ре-
чового майна та необхідних роз-
мірів”, – сказав Мехед.

Міноборони визнало, що військових 
не забезпечили теплим одягом на 100%

При цьому заступник міні-
стра не зміг відповісти, коли бу-
дуть вирішені ці проблеми.

Він підкреслив, що деякі ко-
мандири підрозділів відмовили-
ся від комплектів одягу, наданих 
зі складів Міноборони, через за-
кінчення терміну придатності та 
недостатню якість цієї продукції.

Мехед заявляє, що процес 
підготовки військ до зимового 
періоду йде повним ходом, зо-
крема одяг прямо з виробництва 
поставляється в підрозділи в 
зону АТО, крім того, вже поча-
лися поставки морозостійского 
пального для військової техніки.

Як відомо, Міноборони обі-
цяло завершити підготовку вій-
ськовослужбовців до зимових 
умов в зоні проведення анти-
терористичної операції до 10 
жовтня.

 Джерело: Українська правда

Вправа 2. Оберіть цитати для матеріалу: 
прямі та непрямі

Заявление Союза журналистов России в связи с использованием 
экипировки со словом «Пресса» людьми, не имеющими 
отношения к журналистике

Мы глубоко сожалеем о безответственном поведении актера 
Пореченкова, сопровождавших и принимавших его лиц, 
допустивших появление актера в Донецке в каске с надписью 
«ПРЕССА». Еще более возмутительным является то, что актер 
Пореченков в этой каске позволил себе позировать перед камерой, 
стреляя (или имитируя стрельбу) из крупнокалиберного пулемета 
в районе местного аэропорта, где до сих пор не удается добиться 
выполнения соглашений о прекращении огня.

Мы надеемся, что актер Пореченков принесет публичные 
извинения журналистам, рискующим жизнью, выполняя свой 
профессиональный долг в зоне вооруженного конфликта, и для 
которых слово «ПРЕССА» на экипировке часто оказывается 
единственной зыбкой защитой от пули.

ЧИ ПРАВИЛЬНО ОБРАНІ 
ЦИТАТИ? ЧОМУ ВИ ТАК 
ВВАЖАЄТЕ?
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______________
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
____________ _______________
___________________________ 
____________________________
_____________ __________

Фото:
bigmir.net



35стандарти інформаційної журналістики 
та інформаційні жанри

ПРЯМІ ЦИТАТИ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ _______________________________________________________ ____________________
______________________ _________________________________________ _______________________
___________________ ________________________________________ ___________________________
_______________ _________________________________________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________

НЕПРЯМІ ЦИТАТИ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ _______________________________________________________ ____________________
______________________ _________________________________________ _______________________
___________________ ________________________________________ ___________________________
_______________ _________________________________________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________

Виступ Президента України під час загальних дебатів 72-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН 
... Пане Президенте,
Головна проблема Донбасу в тому, що Україна та Росія прагнуть 
цілковито протилежного.
Україна хоче миру та відновлення суверенітету над своєю 
територією. 
Росія хоче контролю над Україною і підриває всі зусилля, 
спрямовані на відновлення нашого суверенітету у рамках кордонів 
нашої держави.
Росія прагне обміняти мир в Україні на свободу України.
Україна ніколи не прийме таку домовленість. Не прийме її і 
міжнародна спільнота.
Нещодавні гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є ще 
одним прикладом справжніх амбіцій Росії, яка прагне легалізувати 
своїх маріонеток та заморозити конфлікт назавжди.
Ми вітатимемо будь-яку пропозицію, що принесе мир в нашу 
країну.
Переконані, що повноцінна миротворча операція ООН є єдиним 
ефективним рішенням для деескалації, захисту народу України та 
для наближення нас до політичного врегулювання.
Саме тому мандат миротворців повинен покривати усю окуповану 
територію, включаючи українсько-російський державний кордон.
Це обов’язкова умова.
Поки кордон використовується як ключовий шлях для постачання 
озброєння та особового складу на Донбас, доти не буде миру в 
моїй країні.  

Фото:
president.gov.ua
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В основі цієї місії мають бути керівні принципи миротворчої 
діяльності ООН.
Одним з них є неупередженість миротворців. У такій місії 
нема місця для представників агресора. Вони не можуть бути її 
частиною за визначенням.
Наголошую, що будь-яке зловживання миротворчими 
інструментами ООН для закріплення наживи агресії є 
неприйнятним.
Якщо ми маємо можливість принести мир у серце Європи – то для 
цього повинні визначити правильні параметри.
Повноцінна міжнародна присутність може також допомогти нам 
впоратися зі зростанням терористичної діяльності на територіях, 
які зачепив конфлікт.
Терористичний компонент гібридної війни Росії проти України є 
чітко вираженим і став реальністю щоденного життя на Донбасі.
Три роки тому, світ був приголомшений збиттям в небі над 
Донбасом рейсу Малайзійських авіаліній MH 17 з 298-а людьми на 
борту.
Україна рішуче налаштована робити все можливе для притягнення 
до відповідальності усіх причетних до цього масового вбивства.
Тривають два розслідування – технічне та кримінальне.
Обидва виявили конкретні деталі.
Ті, хто стояв за цим жахливим злочином, прибули з Росії. Ракета 
була доставлена з Росії.
Смерть жертв рейсу МН17 на совісті Росії.
П’ять країн, що складають Спільну слідчу групу, вирішили 
притягнути до відповідальності винних за збиття МН17 у рамках 
нідерландської правової системи. 
Цього року, Міжнародний Суд розпочав слухання у справі України 
проти Росії за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з 
фінансуванням тероризму (1999).
Ми сподіваємося, що рішення суду найвищої інстанції ООН 
допоможе притягнути Російську Федерацію до відповідальності 
за численні порушення міжнародного права та фінансування 
злочинів, скоєних з 2014 року.
Розраховуємо на підтримку та сприяння з боку усіх держав-членів 
ООН у цьому процесі.

ПРЯМІ ЦИТАТИ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ _______________________________________________________ ____________________
______________________ _________________________________________ _______________________
___________________ ________________________________________ ___________________________
_______________ _________________________________________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________ _________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________
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НЕПРЯМІ ЦИТАТИ:
 _____________ __________________________________________ ______________________________
___________ _______________________________________________________ ____________________
______________________ _________________________________________ _______________________
___________________ ________________________________________ ___________________________
_______________ _________________________________________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________ _________ _____________________________
___ _________________________________________ __________________________________________ 
________________________________________ __________________________________________ ____
_____________________________________ __________

Вправа 3. Послухайте виступ Л. Парфенова, прочитайте 
тексти, написані студентами. Проаналізуйте 
використання цитат, а також структуру замітки. 
Відредагуйте один з матеріалів.
посилання на відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRempIeS40o

Леонид Парфенов: “Радикальная оппозиция, 
протестные движения и уличные молодежные 
вожаки не мыслимы на ТВ”

Разговор Леонида Парфенова о телевиденьи на вручении премии 
Владислава Листьева 25 ноября 2010 года зашла в связи с тем, 
что зверски избили корреспондента газеты «Коммерсант» 
Олега Кашина. «Он в последнее время писал про радикальную 
оппозицию, протестные движения и уличных молодежных 
вожаков, а эти темы и герои не мыслимы на ТВ», – произнес 
Леонид Парфенов. Тем самым понимается, что телевиденье 
становится коммерческим: «Журналистские темы, а с ними и 
вся жизнь окончательно поделились на проходимые по ТВ и 
не проходимые по ТВ». На ряду с телепрограммами газетные 
статьи тоже неоппозиционные. В них, как и в эфире, не слышно 
«критических, иронических суждений». Новости приравниваются 
к новостям центрального телевиденья СССР: «Это не новости, а 
старости, повторение того, как принято в таких случаях вещать». 
То есть или хорошо, или ничего.
«Страшно, что большая часть населения уже и не нуждается в 
журналистике, – говорит Л. Парфенов, – Миллионы людей не 
понимают, что на профессиональный риск журналист идет ради 
своей аудитории. Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал 
или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели»

Фото:
littleone.ru
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Леонид Парфенов: Российская журналистика 
в ужасном состоянии

Леонид Парфенов заявил про это в своей выступлении на церемонии 
вручения премии Владислава Листьева. «Высшая власть предстает 
дорогим покойником – о ней только хорошо или ничего», – заявил он.
Зверское избиение корреспондента газеты «Коммерстантъ» (Олега 
Кашина) вызвало… широкий резонанс в обществе.., чем все 
покушения на жизнь и здоровье российских журналистов».
За тележурналистику обидно, потому что множество людей 
говорят: «Чего ящик включать, его не для меня делают».
Страшное то, что множество населения не нуждаются в 
журналистике. Когда недоумевают: «Ну побили – подумаешь, мало 
ли кого у нас бьют, а чего из-за репортера-то такой сыр-бор?», 
все происходит потому, что люди не понимают, на какие жертвы 
журналист идет ради нас. Журналистов убивают не за то, что они 
пишут свои статьи, а за то, что мы это читаем. Потому нам надо 
уважать тяжелый труд журналитов.

Леонид Парфенов: «Леонид Парфенов: журналиста 
бьют за то, что это прочитали»

В своем выступлении на церемонии вручения премии имени 
Владислава Листьева 26 ноября Леонид Парфенов рассказал о 
нашумевшем скандале: «Зверское избиение корреспондента газеты 
«Комерсантъ» вызвало гораздо более широкий резонанс». Олегу 
Кашину хирурги сделали «… в прямом и переносном смысле этого 
понятия лицо российской журналистики».
Также он заявил, что «наше телевидение все изощреннее 
будоражит, увлекает и смешит…». Он огорчен тем, что «большая 
часть населения уже и не нуждается в журналистике».
Возвращаясь к избиению Олега Кашина, напомним, что 
большинство населения не понимает всей серьезности этой 
проблемы «Ну побили – подумаешь…»
«Миллионы людей не понимают, что на профессиональный риск 
журналист идет ради своей аудитории. Журналиста бьют не за 
то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, 
услышали или увидели» – объяснил он.

Парфенов: россиянам уже давно не нужна 
журналистика

Большая часть российского населения уже давно не нуждается 
в журналистике – заявил Леонид Парфенов в своей речи на 
церемонии вручения премии имени Владислава Листьева 25 
ноября. По его мнению, российское телевидение нельзя назвать 
«гражданским общественно-политическим институтом».
«За каждым политически значимым эфиром угадываются 
цели и задачи власти» – сказал Парфенов. Для корреспондента 
федерального телеканала высшие должностные лица «начальники 
его начальника», которым необходимо подчиняться, считает 
журналист.
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«Высшая власть предстает дорогим покойником – о ней 
только хорошо или ничего» – говорит Парфенов. Российский 
журналист заявил, что ведущие оппозиционные СМИ России 
приравниваются представителями власти к «пособникам 
террористам».
«Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я 
говорю об этом с горечью», – сказал Парфенов и добавил, что 
никого не винит в сложившейся ситуации и не ждет от коллег 
подвигов. По его мнению «надо хотя бы назвать вещи своими 
именами».
Напомним, что утром, 25 ноября, Леонид Парфенов навестил в 
больнице Олега Кашина, у которого взял интервью для телеканала 
«Дождь».

ВІДРЕДАГОВАНА ЗАМІТКА:
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У київському супермаркеті стався вибух

О 15.00 у супермаркеті ” Бі-Маркет” по вул. Лебедєва-Кумача 
пролунав вибух у ящику для зберігання речей.
Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на ГУ МВС 
у Києві.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
На місці працює слідчо-оперативна група.

ТИП БЕКГРАУНДА:
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______

193 страны на саммите ООН приняли декларацию 
по беженцам

Пан Ги Мун отметил, что саммит свидетельствует о прорыве 
совместных усилиях, направленных на преодоление вызовов, 
связанных с перемещенными лицами
Сегодня на саммите ООН по вопросам беженцев и мигрантов 
мировые лидеры и министры иностранных дел 193 государств 
приняли декларацию, в которой призывают оказывать более 
гуманный и скоординированный ответ на острый миграционный 
кризис в мире. Об этом сообщает DW.
Отмечается, что документ под названием “Нью-Йоркская 
декларация в отношении беженцев и мигрантов” не несет 
обязательного характера и не содержит конкретных обязательств, 
однако призывает страны защищать права человека 
применительно к беженцам, наращивать объемы гуманитарной 
помощи и увеличивать распределение беженцев.
Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что благодаря этой 
международной сделке больше детей беженцев смогут посещать 
школы, права мигрантов и беженцев будут лучше защищены, и 
больше людей смогут найти работу за рубежом.
“Сегодняшний саммит свидетельствует о прорыве в наших 
совместных усилиях, направленных на преодоление вызовов, 
связанных с перемещенными лицами”, – заявил Пан Ги Мун.
Президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на саммите 
отметил, что российская вооруженная агрессия заставила около 
1,8 млн украинцев искать для себя новый дом в пределах страны.

ТИП БЕКГРАУНДА:
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______

Парламент Румунії схвалив декларацію у зв’язку 
з українським освітнім законом

Румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій 
висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері 
захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, 
після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".
За прийняття декларації депутати обох палат парламенту 
проголосували одноголосно, повідомляє "Укрінформ".
"Парламент закликає до швидкого врегулювання ситуації, 

Джерело: news.liga.net

Джерело: kyiv.pravda.com.ua

Вправа 4. Визначення типів бекграундів. Біля кожного 
матеріалу напишіть, який саме бекграунд використали 
журналісти.

Фото:
Вікіпедія
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що утворилася, у дусі співпраці й конструктивного діалогу 
і з дотриманням європейських стандартів в області захисту 
національних меншин, а також положень багатосторонніх 
і двосторонніх угод, частиною яких є Україна", - йдеться у 
декларації.
Згідно з документом, румунські парламентарі "із занепокоєнням й 
особливою увагою" стежать за розвитком подій після прийняття 
Верховною Радою закону "Про освіту", який "обмежує право 
на освіту рідною мовою для етнічних румун, які проживають в 
Україні, що викликає глибоке занепокоєння у Румунії".
Парламент Румунії звертає також увагу на те, що "європейські 
стандарти захисту національних меншин, зокрема, близько 
400 тисяч румун, які проживають в Україні, є фундаментом 
демократичних перетворень, без якого неможливо просуватися по 
шляху європейської інтеграції".
Зазначається також, що найближчим часом в Україну прибуде 
група румунських парламентарів, яка обговорить шляхи 
врегулювання ситуації з владою України.
"Парламент Румунії підтверджує підтримку європейського курсу 
України й висловлює надію, що в цьому процесі будуть дотримані 
всі міжнародні стандарти захисту національних меншин", - 
підсумовується в документі.
Глава МЗС України Павло Клімкін 19 вересня запевнив Румунію, 
що освітній закон допоможе меншинам самореалізуватись.
Нагадаємо, напередодні угорський парламент одноголосно засудив 
український закон про освіту. 

ТИП БЕКГРАУНДА:
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______Джерело: Європейська правда

У Авакова з’явився новий заступник

Кабмін призначив Тетяну Ковальчук заступницею міністра 
внутрішніх справ.
Відповідне рішення було прийняте 14 вересня.
Як говориться в повідомленні на сайті МВС, Тетяна Ковальчук 
займала раніше посаду директора Департаменту забезпечення 
діяльності міністра.
“Призначити Ковальчук Тетяну Іванівну заступником міністра 
внутрішніх справ України”, – йдеться в розпорядженні Кабінету 
міністрів №667 від 14 вересня.
На сайті Нацполіції розміщена декларація Ковальчук за 2013 рік. 
Згідно з нею ні сама чиновниця, ні її чоловік не заробили за той рік 
жодної копійки.
Серед майна у неї вказана лише квартира площею 39 квадратних 
метрів, а у її чоловіка – квартира на 30,9 квадрата. Також її чоловік 
володів земельною ділянкою площею 4000 квадратних метрів і 
позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado 2005 року випуску.
На утримання свого майна чоловік Ковальчук, згідно з 
декларацією, потратив за рік 210 грн.

ТИП БЕКГРАУНДА:
 _____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______

Джерело: nv.ua
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Завдання для модульного 
контролю №5. 
Напишіть новину на основі прес-конференції (залікове завдання)
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ЗАНЯТТЯ 6. 
ЗАМІТКА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ

У поліції розповіли про підсумки безладів під 
посольством РФ у Києві

Акція протесту проти виборів у Криму завершилася спаленням 
прапору Росії. Внаслідок сутичок поблизу посольства Росії у Києві 
поліція затримала трьох протестувальників. Про це у Facebook 
повідомляє речниця столичної поліції Оксана Блищик. Затримані 
доставлені до Солом’янського управління поліції. Складено два 
адміністративних протоколи – за злісну непокору законному 
розпорядженню або вимозі поліцейського і за дрібне хуліганство. 
Окрім того,розпочато два кримінальні провадження за ст. 296 
Кримінального кодексу Украіни – хуліганство.
Активісти розійшлися за декілька годин до завершення 
голосування о 20.00. Останнє, що вони зробили, так це спалили 
російський прапор. Оточення співробітників Нацгвардії, які 
охороняли будівлю посольства, знято, біля диппредставництва 
чергує кілька правоохоронців, передає “Інтерфакс-Україна”.
Нагадаємо, що в неділю, 18 вересня, в Росії відбулося голосування 
на виборах до нижньої палати парламенту – Державної думи. 
Виборчі дільниці працювали з 8:00 до 20:00 за місцевим часом. 
Москва вперше організовує вибори до свого парламенту на 
окупованих українських територіях – у Криму та Севастополі. 
Україна відмовила Росії в організації виборів на своїй території. 
Відмова стосується і російських дипломатичних представництв 
– посольства та консульств. У російській Центральній виборчій 
комісії заявляють, що через це не зможуть проголосувати понад 80 
тисяч громадян Росії, які живуть в Україні.

У Китаї скоротять сцени куріння у фільмах і 
телесеріалах

Держкомітет у справах радіо, кінематографії та телебачення Китаю 
видав циркуляр, який вимагає від виробників скоротити кількість 
і тривалість сцен куріння у фільмах і телесеріалах. Рішення 
прийняли після критики Всесвітньої організації охорони здоров’я 
– КНР підписав рамкову конвенцію про боротьбу з курінням ще 5 
років тому, але не в усьому дотримується її, пише Укрінформ.
Як зазначається у документі, опублікованому на сайті 
Держкомітету, «часті сцени, в яких герої фільмів і серіалів курять, 
не узгоджуються з прагненням Китаю боротися з тютюнопалінням 
та дезорієнтують глядачів, особливо молодь».
Циркуляр повністю забороняє демонструвати на телеекрані сцени, 
де сигарета опиняється у руках неповнолітніх, а також будь-які 
матеріали, в яких видно бренди тютюнової продукції. Епізоди ж, 
де курять дорослі, рекомендується звести до мінімуму.

Вправа 1. Визначення типу композиції у замітці 
(перегорнута піраміда, квадрат, правильна піраміда)

КОМПОЗИЦІЯ:

Джерело: Українська правда
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Стежити за виконанням нових вимог повинні будуть телецензори.
Згідно з даними соцопитування, що його наводить Китайське 
радіо, з 11 тис. учнів середніх шкіл 32,87% вперше спробували смак 
сигарет, наслідуючи акторів телевізійних драм.
Відповідно до конвенції ВООЗ, Китай зобов’язався запровадити 
до 9 січня 2011 року повну заборону куріння у закритих 
громадських приміщеннях і на робочих місцях. Проте наразі в 
країні не прийнято жодного державного документа, що забороняє 
тютюнопаління.

Лисенко назвав гарячі ділянки фронту 
попри “тишу”

На Донецькому напрямку найбільш запеклі бойові дії 
розгорнулися в Авдіївській промзоні
Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО 
Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у Києві.
“В Авдіївській промзоні, де окупанти обстрілювали наші позиції 
і вдень, і вночі, окрім усіх зразків легкого озброєння, противник 
надвечір здійснив два мінометних обстріли. Зазначимо, що вогонь 
вівся з двох різних напрямків – східного (Ясинувата) та східно-
південно-східного (Мінеральне) напрямків. Друга “гаряча точка” 
– село Нижнє Лозове на Світлодарській дузі, де противник також 
застосовував міномет. Випущено 15 мін”, – повідомив Лисенко.
За його словами, НЗФ порушили режим тиші у Новогородського 
та Верхньоторецькому. В інших місцях, зокрема Зайцевому та 
Донецькому аеропорту вчора було тихо.
“На Маріупольському напрямку НЗФ обстрілювали українських 
військових у крайніх районах – у Мар’їнці на півночі та на ділянці 
фронту Павлопіль – Широкине на півдні. Ці збройні інциденти 
відбулися достатньо рівномірно, впродовж усієї доби. Окупанти 
застосовували легке озброєння, а також БМП. Відзначимо, що у 
Павлополі сили АТО потрапили під снайперський вогонь”, – додав 
речник.

В Измаиле был найден двухлетний малыш. ФОТО

Благодаря неравнодушию граждан – был найден потерявшийся 
малыш
Сейчас двухлетний мальчик находится в Измаильском отделе 
полиции и до предоставления матерью ребенка документов будет 
помещен в детское отделение при городской больнице.
В дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило 
сообщение о найденном ребенке. Со слов обратившихся за 
помощью к правоохранителям граждан, сотрудники полиции 
узнали, что ребенок-мальчик находится в магазине. Его привела 
с улицы девушка, которая сказала, что на улице Тимошенко 
обратила внимание на маленького ребенка, который сам шел по 
улице. Подумав, что малыш потерялся и его могут искать, она 
отвела его в ближайший магазин.
Прибывшие по данному заявлению правоохранители опросили 
работников магазина и отвезли малыша в отдел полиции. В 
течении часа после того, как мальчик был найден на линию 

Фото:
mil.gov.ua

Джерело: Телекритика

КОМПОЗИЦІЯ:

КОМПОЗИЦІЯ:

Джерело: tyzhden.ua
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«102» обратилась женщина, которая сказала, что у нее потерялся 
ребенок.
Женщина рассказала, что ее сын, 2014 года рождения, находился 
дома. За детьми присматривала бабушка, которая пришла 
навестить внуков. Когда бабушка пошла к себе домой, то она 
увидела, что двухлетний внук попытался выйти с ней на улицу. На 
что женщина сказала ему, чтобы он вернулся в дом. Не видя, что 
мальчик продолжил идти за ней, бабушка пошла домой.
«Сейчас мы ждем 31-летнюю мать ребенка, которая должна 
принести документы подтверждающие, что это ее сын. До 
этого времени, мальчик будет помещен в детское отделение в 
городской больнице, так как ему еще нет трех лет,- рассказывает 
исполняющая обязанности заместителя начальника Измаильского 
отдела полиции Анна Маркова.- С матерью ребенка будет 
проведена профилактическая беседа и за невыполнение 
родительских прав она будет привлечена к административной 
ответственности по ч.1 ст.184 (невыполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) 
Кодекса Украины об административных правонарушениях».
Правоохранители обращаются ко всем граждан: будьте 
внимательны по отношению к своим детям. Контролируйте с кем 
и где они гуляют, чем занимаются. Дети любого возраста всегда 
должны быть под бдительным оком своих родных.

Премьер-лига: победа “Олимпика”, поражение 
“Днепра”, ничья “Карпат” и “Черноморца”

КОМПОЗИЦІЯ:

Джерело: dt.ua

17 сентября были сыграны 
три поединка восьмого тура 
украинской Премьер-лиги: 
“Сталь” принимала “Олимпик”, 
“Карпаты” – “Черноморец”, а 
“Днепр” – “Звезду”.

“Олимпик” одержал третью 
подряд победу в чемпионате. 
Причем забить два из трех мячей 
в ворота “Стали” донецкому клу-
бу удалось в меньшинстве.

“Карпаты” и “Черноморец” 
сыграли вничью, сохранив во-
рота сухими. Львовскому клубу 
ничья не помогла выбраться из 
минуса, у львовян теперь “минус 
1” очко. К слову, “Карпаты” не 
побеждают семь матчей подряд. 
А “Черноморец” удерживает 
свои позиции в шестерке луч-
ших.

“Днепр” потерпел второе по-
дряд поражение в чемпионате. 

Подопечные Дмитрия Михайлен-
ко дома проиграли “Звезде”, кото-
рая наоборот выиграла второй 
матч кряду. Победный гол гости 
забили на последних секундах 
матча. “Днепр” – “Звезда” – 0:1

КОМПОЗИЦІЯ:

Джерело: bessarabiainform.com
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1. На “Олімпійському” встановлять суперліфти
2. СБУ викрила на Львівщині розтрату на більш ніж 2 мільйони
3. Верховная Рада готовится уволить 12 судей из Одесской 

области
4. В Одессе автохам блокировал движение трамваев
5. Сегодня в Одессе открывается грандиозный фестиваль «Odessa 

Jazz Fest»
6. Белгород-Днестровский детский дом на грани закрытия
7. Татарбунарский горсовет закупил технику для ремонта 

внешнего освещения улиц и водопроводных сетей
8. В Одессе всем городом ловили аиста, а по Днепру бродят лисы
9. В Одессе три дня можно будет ходить бесплатно в музеи и на 

экскурсии
10. Чиновника Одещини затримали на хабарі у півмільйона 

гривень
11. Прокуратура Одещини буде оновлюватись, – Луценко
12. Одесситка покажет живописные впечатления о Молдове
13. Одесские школьники поздравили партизанов
14. Светофоры в самом центре Одессы до сих пор не починили

Вправа 2. Яку композицію ви б запропонували 
журналістам?

1 __________
2 __________
3 __________
4 __________
5 __________

6 __________
7 __________
8 __________
9 __________

10 __________
11 __________
12 __________
13 __________
14 __________

В Одессе на Пересыпи затапливает дома
Несколько человек обратились в МЧС с жалобами 
на затопление дворов и домов на Пересыпи. 
Сотрудникам спасательной службы пришлось 
откачивать воду, сообщают в пресс-службе МЧС.
В результате дождей затопило двор и частный 
жилой дом в 5-м Балтском переулке. Об этом 
сообщила 27-летняя хозяйка дома.  Спасатели 
откачали 140 кубометров воды.
Позднее в переулке 3-й Локомотивный по той 
же причине затопило летнюю кухню и двор 
69-летней женщины. Одесситка также обратилась 
за помощью в МЧС. 
Джерело: “Репортер”

Вправа 3. Прочитайте та порівняйте повідомлення 
МНС та замітки, написані журналістами

Одеса: внаслідок дощу сталося 
підтоплення дворів
09 лютого о 16:50 до 
рятувальної служби міста 
Одеса надійшло повідомлення 
від 27-річного господарки 
про те, що по провулку 5-й  
Балтський  внаслідок дощу 
сталося підтоплення двору 
та приватного житлового 
будинку. Пожежно-рятувальним 
відділенням  ГУ ДСНС України в 
Одеській області було відкачено 
140 м3 води.
10 лютого о 12:15 до рятувальної 
служби міста Одеса надійшло 
повідомлення від 69-річної 
господарки про те, що по 
провулку  3-й Локомотивний 
внаслідок дощу сталося 
підтоплення двору та літньої 
кухні. Пожежно-рятувальним 
відділенням  ГУ ДСНС України в 
Одеській області було відкачено 
24 м3 води.

РОЗСИЛКА МНС:

фото: dumskaya.net
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Одеса: сталось обрушення стіни у інфекційній лікарні
11 лютого о 19:25 до рятувальної служби міста Одеса надійшло 
повідомлення від робітників лікарні про те, що по вулиці Пастера 
на території  інфекційної лікарні сталось обрушення стіни 
аварійної непрацюючої будівлі колишнього прийомного відділення 
на загальній площі 20 м2. Пожежно-рятувальним підрозділом 
МНС проводились роботи з прибирання цегли з проїжджої 
частини. Загиблих та постраждалих немає.

м. Южне: рятувальники ліквідували загоряння автомобіля в 
гаражі
25 вересня о 12:56 до Служби порятунку «101» надійшло 
повідомлення, що на вул. Будівельників сталось загоряння 
легкового автомобіля в гаражі.
До місця виклику о 13:02 прибуло пожежно-рятувальне відділення 
39-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальниками 
пожежа о 13:05 було локалізована та о 13:24 повністю ліквідована. 
На місці пожежі виявлено загиблого 62-річного чоловіка, власника 
автомобіля.

Ізмаїльський район: врятовано собаку
4 листопада о 9:41 до служби «101» м. Ізмаїл  надійшло 
повідомлення від перехожих про те, що по пр-ту Леніна в 
каналізаційну яму глибиною 2 м потрапила собака. Рятувальники 
за допомогою рятувальної мотузки вилучили тварину з ями.

Ізмаїльський район: надана допомога по відкриттю дверей
4 листопада о 1852 до служби «101» м. Ізмаїл  надійшло 
повідомлення від працівників «швидкої» про те, що в по вул. Карла 
Маркса, на 4-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку 
знаходиться хворий господар, який не може самостійно відчинити 
вхідні двері. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту 
в присутності працівників міліції відчинили вхідні двері квартири 
та передали хворого господаря в непритомному стані бригаді 
швидкої допомоги.

Одеса: впало дерево та заблокувало автівку
09 лютого о 13:50 до рятувальної служби міста 
Одеса надійшло повідомлення від перехожих 
про те, що по вулиці Генерала Петрова 
внаслідок падіння дерева був пошкоджений та 
заблокований автомобіль «TOYOTA RAW4». 
Залучалось аварійно-рятувальне відділення 
спеціального призначення ГУ ДСНС України 
в Одеській області для вилучення автомобіля. 
Загиблих та постраждалих не має.

Осторожно! В Одессе дерево повредило авто и 
перекрыло движение 
Сегодня стало известно о двух случаях падения 
деревьев. Из-за инцидентов поврежден 
автомобиль, в центре города перекрыт проезд.

Как передает Репортер, сегодня, 9 февраля 
пострадал автомобиль, припаркованный на 
тротуаре из-за падения дерева.

Дерево повредило автомобиль на ул. Ген. Петрова, 
возле «ПанПиццы», сообщают пользователи 
паблика Одесса как она есть.

РОЗСИЛКА МНС:

Вправа 3. Проаналізуйте матеріали зі стрічки новин 
МНС. Які б з них ви обрали для публікації. Як їх потрібно 
змінити? Відредагуйте один з текстів

фото: odesa.dsns.gov.ua
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Б. Дністровський район: знайдено гранату Ф-1 часів Великої 
Вітчизняної війни
4 листопада о 15:00 до служби «101» м. Б.-Дністровський  надійшло 
повідомлення від господарки приватного домогосподарства по вул. 
Леніна про знаходження  гранати Ф-1 часів Великої Вітчизняної 
війни при проведені земельних робіт. Вибухонебезпечний предмет 
вилучено та знешкоджено групою піротехнічних робіт аварійно-
рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України 
в Одеській області.

Одеса: впало дерево та заблокувало автівку
09 лютого о 13:50 до рятувальної служби міста Одеса надійшло 
повідомлення від перехожих про те, що по вулиці Генерала 
Петрова внаслідок падіння дерева був пошкоджений та 
заблокований автомобіль «TOYOTA RAW4». Залучалось аварійно-
рятувальне відділення спеціального призначення ГУ ДСНС 
України в Одеській області для вилучення автомобіля. Загиблих та 
постраждалих немає.

Одеса: внаслідок дощу сталося підтоплення дворів
09 лютого о 16:50 до рятувальної служби міста Одеса надійшло 
повідомлення від 27-річного господарки про те, що по провулку 
5-й  Балтський  внаслідок дощу сталося підтоплення двору та 
приватного житлового будинку. Пожежно-рятувальним відділенням  
ГУ ДСНС України в Одеській області було відкачено 140 м3 води.
10 лютого о 12:15 до рятувальної служби міста Одеса надійшло 
повідомлення від 69-річної господарки про те, що по провулку  
3-й Локомотивний внаслідок дощу сталося підтоплення двору 
та літньої кухні. Пожежно-рятувальним відділенням  ГУ ДСНС 
України в Одеській області було відкачено 24 м3 води.

Котовський район: паління призвело до пожежі
08 лютого о 07:35 до служби «101» міста Котовськ надійшло 
повідомлення від 52-річної господарки про те, що в селі 
Глубочок по вулиці Мира виникло загорання домашнього майна. 
Рятувальники прибули на місце виклику та ліквідували загорання 
у надвірній споруді на загальній площі 3 м2. Причина пожежі 
– необережне поводження з вогнем під час паління 62-річним 
чоловіком господарки. Загиблих та постраждалих немає.         

Одеса: знайдено рибалку, який вийшов у море добу тому
30 жовтня о 07:30 на 10 станції В.Фонтану у Чорне море на 
гумовому човні вийшов 74-річний рибалка та не повернувся. 
До пошуків було залучено морські пошуково-рятувальні катери 
державного морського координаційного центру з міста Іллічівськ, 
Одеського загону морської охорони державної прикордонної 
служби та катер «UMC-600» ГУ ДСНС України в Одеській області. 
Було проведено оповіщення пунктів технічного спостереження 
державної прикордонної служби та суден, які знаходились в районі 
ймовірного зникнення рибалки. 31 жовтня о 10:00 пошуково-
рятувальним катером державного морського координаційного 
центру з міста Іллічівськ чоловіка знайдено та передано 
працівникам швидкої медичної допомоги з переохолодженням.

фото: odesa.dsns.gov.ua
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Вправа 5. Пригадайте події, які відубвалися в 
університеті за останній тиждень. Укладіть випуск 
новин (тільки ліди та заголовки )для студентського радіо 
(у випуску використати дві новини типу «перегорнута 
піраміда», дві новини типу «правильна піраміда», одну 
новину «квадрат»)

новина 1

новина 2

новина 3

новина 4

новина 5
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Завдання для модульного 
контролю №6. 
Написання замітки на основі художнього твору 
або гумористичної новини

приклади
 У ЛЬВОВІ ЛЮДИ ПОЧАЛИ ХОДИТИ ПО 
ВОДІ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ВИПАВ ДОЩ
У Львові люди масово почали ходити по 
воді, що з’явилась по усьому місту внаслідок 
випадання дощу. Про це повідомляє мокрий 
перехожий.
За словами львів’ян, вода ллється просто з 
неба.
“Там, де була бруківка, з’явилась вода. Вона 
залила усе навколо. Її неможливо обійти або 
об’їхати, тож доводиться ходити по воді“, – 
мокнучи під дощем бідкається перехожий.
За словами експертів, внаслідок дощу у 
Львові суттєво збільшилась кількість людей з 
парасолями. Крім того зросло число львів’ян, 
що ходять по вулиці із мокрими ногами.
Історики вважають, що така погода у Львові 
триває з 1256 року.
Джерело: UAReview

БУФЕТЧИК «ВАРЬЕТЕ»: «ПОСЛЕ СЕАНСА 
ЧЕРНОЙ МАГИИ В КАССЕ ВМЕСТО 
ДЕНЕГ ОКАЗАЛАСЬ РЕЗАНАЯ БУМАГА»
Буфетчик Соков обнаружил недостачу в кассе 
размером в сто девять рублей.
В конце своего рабочего дня работник 
«Варьете» заявил, что все платежи 
осуществлялись не деньгами, а обычной 
резаной бумагой. В этих махинациях продавец 
обвинил мага Воланда, который в тот день с 
помощью своей свиты проводил в местном 
театре сеанс черной магии.
Артист свою вину отрицает и объясняет 
данное происшествие обычной 
несознательностью и невнимательностью 
московских граждан.

ГАЛИЛЕЙ: «А ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!»
Ученый Галилей при выходе из здания 
инквизиции, будучи в состоянии аффекта, 
подписал себе приговор, выкрикнув: «А все-
таки она вертится!».
Галилео Галилей пришел к выводу, что Земля 
обращается вокруг Солнца, а не Солнце 
вокруг Земли. Он сделал публичное заявление: 
«Земля подвижна!» Новость произвела 
огромный резонанс в обществе, ведь она 
ставила под удар церковь и власть. Однако 
инквизицию оказалось убедить гораздо 
сложнее. Во избежание распространения 
черного пиара инквизиторы потребовали от 
Галилея показного покаяния.
Как известно, Галилей долгое время занимался 
изучением астрономии и физики и, наконец, 
заключил, что его коллеги – Джордано 
Бруно и Николай Коперник – правы в своих 
предположениях.

Джерело: газета Present Continuous
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ЗАНЯТТЯ 7. 
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

1. Збірна України з футзалу дізналася про суперників на ЄВРО
2. Нобелівський лауреат: Ризик нової світовоі кризи становить 

50%
3. Податківці забезпечили надходження до бюджету майже 27 

млрд грн
4. Google споживає електроенергії, як ціле місто
5. У Китаї затонув пором зі школярами
6. Польські експерти: Україна не в такій ситуації, щоб прийняти 

умови Москви
7. Що думають українці про якість медобслуговування 

(опитування)
8. Депутаты приняли закон о государственной помощи 

украинским кинематографистам
9. Десятки арештів та сотні військових. У США другий день 

тривають протести проти свавілля поліцейських
10. Нацгвардія замовила концертну вантажівку за 4 мільйони
11. В Киеве запретили магазинам ночью продавать алкоголь
12. Два батальона ВСУ получили оснащение для ведения боевых 

действий ночью
13. Аваков: Ми закрили інформацію у справі Шеремета
14. Путін доручив ввести в Росії податок для туристів
15. Чубаров: наступного тижня в Росії остаточно заборонять 

Меджліс
16. На межі з Кримом помітили російські військові вертольоти
17. Медведєв написав статтю про те, що чекає російську економіку
18. Головного в “ЛНР” із промисловості оголосили у розшук 
19. РФ звинуватила США в загибелі свого генерала в Сирії, 

Держдеп - заперечує 
20. Цукерберг віддасть 3 млрд доларів на боротьбу з дитячими 

хворобами

Вправа 1. Прочитайте заголовки матеріалів 
інформаційних агентств та скажіть, на яку тему ви б 
писали кореспонденцію, а на яку – замітку. При цьому 
користуйтеся правилом наближення інтересів та 
чинниками новинності

1 _________________
2 _________________
3 _________________
4 _________________
5 _________________
6 _________________

7 _________________

8 _________________
9 _________________

10 _________________
11 _________________
12 _________________
13 _________________
14 _________________
15 _________________
16 _________________
17 _________________
18 _________________
19 _________________
20 _________________

Вправа 2. Прочитайте кореспонденції та підкресліть 
у ній ту інформацію, яку б ви використали, якби писали 
замітку
В гостинице на одесском Фонтане произошел 
конфликт со стрельбой: есть пострадавшие (фото, 
видео, обновлено)
Примерно час назад в гостинице Villa le Premier в районе 10-й 
станции Фонтана произошел конфликт.
По словам очевидцев, произошла перестрелка между 
сотрудниками двух охранных фирм.
На месте находится большое количество сотрудников полиции. 
Здание оцеплено.
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Следственно-оперативная группа собрала у входа в гостиницу 
гильзы.
ОБНОВЛЕНО в 23:40. Директор отеля Сергей Поломаный 
рассказал «Думской», что сегодня днем один из собственников 
Татьяна Матузенко пришла в сопровождении примерно 20 
человек в камуфляже и заявила, что теперь является единоличной 
собственницей.
«Я работаю в отеле четвертый год по действующим документам. 
Мне показали непонятные бумаги без подписей и без печатей, 
сделанные в Днепре. Десять месяцев назад семья Матузенко уже 
захватывала этот отель с людьми в масках и с оружием. По этому 
поводу заведено уголовное дело на их сына Ярослава, который 
сейчас находится в СИЗО. Но, видимо, людям показалось мало, и 
они попытались снова захватить отель…
Сегодня я вызвал полицию, но они сказали, что ничего сделать 
не могут. В часов семь, я уехал из отеля, потом мне позвонили 
и сказали, что люди в камуфляже избили двоих наших 
охранников, позже сообщили о стрельбе. Нападавшие стреляли из 
травматического и огнестрельного оружия. Больше пока ничего 
неизвестно», — рассказал он.
Тем временем начальник криминальной полиции ГУ НП Вадим 
Могила сообщил, что на данный момент задержано около 20 
человек. Среди них есть пострадавшие, которым оказывают 
необходимую медицинскую помощь. Травмированы охранники, из 
постояльцев никто не пострадал.

джерело: Думская

Україна знову опустилася в рейтингу свободи 
інтернету
Україна опустилася на 38 місце в щорічному рейтингу свободи 
інтернету, складеному міжнародною правозахисною організацією 
Freedom House.
Таким чином, Україна в цьому плані залишається “частково 
вільною”.
Організація зазначає, що в Україні не блокуються соцмережі та 
інформаційні додатки, однак є випадки обмеження доступу до 
інформації та арештів блогерів і активістів.
Зокрема, правозахисники зазначили, що ринок інтернету в Україні 
продовжує зростати, однак він у той же час страждає від важкої 
економічної ситуації, анексії Криму та кризи на сході, де, зокрема, 
відбулося пошкодження необхідної інфраструктури.
Крім того, додали в організації, на відміну від традиційних медіа, 
доступ до онлайн-контенту на підконтрольній українському уряду 
території не зазнав значного впливу окупації Росією Криму та її 
участі в війні на сході, але в той же час, десятки українських сайтів 
зазнали цензури на підконтрольному бойовикам Донбасі.
“Більше того, онлайн-дискусійні форуми і соцмережі продовжують 
зазнавати впливу “партизанських голосів” з обох боків, 
проплачених Росією коментарів та самоцензури, викликаної 
страхом”, – зазначили правозахисники.
Freedom House зазначила, що чиновники все частіше намагалися 
впливати на соцмережі зі спробами боротися з антиукраїнською 
риторикою, ув’язнювати користувачів за сепаратистські чи 

фото: hungryshark.ru
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екстремістські висловлювання.
В організації додали, що загалом фізичний тиск на коментаторів 
в інтернеті ослаб, однак підкреслили вбивство “відомого 
журналіста” в липні, очевидно, маючи на увазі журналіста 
“Української правди” Павла Шеремета.
Також там зазначили, що безпека тисяч журналістів опинилася під 
загрозою через витік інформації щодо їх акредитації на Донбасі. 
Очевидно, мова йде про поширення цих персональних даних 
сайтом “Миротворець”.
Росія в нинішньому рейтингу опустилася з 62 на 65 місце, зберігши 
статус не вільної країни.
Як відомо, у минулорічному рейтингу вона посідала 37 місце, рік 
до того – 33. У 2012 і 2013 роках Україна була на 27 і 28 місцях 
відповідно, утримуючи статус вільної країни.

Джерело: Українська правда

СЦКК: Бойовики “ДНР” перестали охороняти 
спостерігачів ОБСЄ 
Представники окупованої частини Донецької області без 
попередження припинили охорону спостерігачів Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній їм території.
Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю 
та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін на сходу України (СЦКК), передає прес-
центр штабу АТО.
“Українська сторона СЦКК висловлює свою стурбованість та 
рішуче засуджує дії представників ОРДО, які з 24 вересня в 
односторонньому порядку припинили охороняти передову 
патрульну базу СММ ОБСЄ в населеному пункті Горлівка, і 
кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей”, – 
йдеться у повідомленні.
На думку українським представників, ці дії “носять відвертий 
провокаційний характер і є грубим порушенням Мандату СММ 
ОБСЄ”.
“Разом з останніми інцидентами, пов’язаними з обмеженням 
свободи пересування місії та обстрілах її БПЛА на 
непідконтрольній уряду України території, (це) – ланки одного 
ланцюга і ставлять за мету залякати представників місії і 
перешкоджати їхній ефективній роботі на території ОРДО і 
ОРЛО”, – вважає українська сторона СЦКК.
Вона закликає російську сторону Спільного центру прийняти 
невідкладні заходи та сприяти діяльності СММ ОБСЄ на території 
окремих районів Донецької й Луганської областей (ОРДО й 
ОРЛО).
“При цьому необхідно враховувати, що питання забезпечення 
безпеки як представників місії ОБСЄ, так і офіцерів української 
сторони СЦКК на території ОРДО і ОРЛО відносяться до 
компетенції російської сторони СЦКК”, – наголошує українська 
сторона.
“Українська правда” звернулася по коментар до прес-служби СММ 
ОБСЄ.

Джерело: Українська правда

фото: rbc.ua
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Вправа 3. Як можна зробити із замітки кореспонденцію? 
Запропонуйте інформацію, яку можна було б додати

Угруповання "ДНР" відкрило у французькому 
Марселі "представницький центр".
Офіційний Париж не визнає угруповань бойовиків, передає "Радіо 
Свобода".
"Представництво" зареєстроване як громадська організація.
На відкритті були депутати місцевого рівня.
У Міністерстві закордонних справ Франції стверджують, що мета 
цього "представництва" незаконна, тож відповідну інформацію вже 
передано до прокуратури.
Франція – п’ята європейська країна, де представники "ДНР" 
намагаються відкрити своє "представництво". Раніше це 
відбувалося у Греції, Фінляндії, Італії та Чехії

ЩО ТРЕБА ДОДАТИ?
 _____________ ____________
__________________________
____ ______________________
___________________ ______ 
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______

Шотландія підтримує референдум про 
незалежність Каталонії 
Шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про 
незалежність Каталонії і навіть мають намір поїхати до іспанської 
автономії для надання допомоги місцевим політикам.
Про це повідомляє Euractiv.
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен висловила свою 
стурбованість ситуацією і закликала до діалогу під час дебатів у 
парламенті.
"Право на самовизначення є важливим міжнародним принципом, 
і я дуже сподіваюся, що цього права будуть дотримуватися", - 
заявила Стерджен.
Нагадаємо, іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну 
систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про 
незалежність 1 жовтня.
Цього тижня Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами 
Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення 
референдуму.
Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії 
фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний 
стан в регіоні.

ЩО ТРЕБА ДОДАТИ?
 _____________ ____________
__________________________
____ ______________________
___________________ ______ 
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______

РФ звинуватила США в загибелі свого генерала в 
Сирії, Держдеп - заперечує 
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, 
що загибель російського генерала Валерія Асапова в Сирії стала 
результатом лукавої політики США, що проводиться в цій країні.
Про це повідомляє ТАСС.
"Трагедія, свідками якої ми стали, загибель російського командира 
- це та ціна, плата кров'ю за це лукавство американської політики 
(в боротьбі з тероризмом)", - сказав Рябков.
Російський генерал-лейтенант Асапов загинув біля сирійського 
міста Дейр-ез-Зо в результаті мінометного обстрілу з боку 
терористів "Ісламської держави".
Керівник прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт 

ЩО ТРЕБА ДОДАТИ?
 _____________ ____________
__________________________
____ ______________________
___________________ ______ 
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______
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в Twitter написала, що американська сторона жодним чином не 
причетна до загибелі Асапова.
"Звинувачення, що США підтримують ІДІЛ і причетні до загибелі 
російського командувача, не мають під собою підстав. Коаліція на 
чолі з США має одну мету: перемогти ІДІЛ", - написала Науерт.
"Ми продовжимо взаємодію з Росією щодо запобігання 
конфліктам в Сирії, проте зроблені російськими чиновниками 
коментарі не відповідають дійсності і не є корисними", - додала 
вона.

Вибори у ФРН: блок Меркель отримує 33% голосів, 
ультраправі - 12,6%
У Німеччині оприлюднено попередні офіційні результати виборів 
до Бундестагу, які відбулися у неділю.
Про це повідомляє Spiegel.
Блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-
соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Ангелою Меркель виграє 
вибори, здобувши 33% голосів. У порівнянні з виборами 2013 року 
ХДС втратила 7,3% голосів, ХСС - 1,2%
Соціал-демократична партія Німеччини здобула 20,5% голосів. 
Це - найгірший результат соціал-демократів за весь час після 
Другої світової війни. У порівнянні з виборами 2013 року СДПН 
погіршила свій результат на 5,2%.
Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла 
третє місце, здобувши 12,6% голосів. Ця партія вперше потрапила 
до Бундестагу.
Вільна демократична партія набирає 10,7%, Ліва партія здобула 
9,2% голосів, Зелені - 8,9%.
ХДС/ХСС попередньо отримують 246 місць у Бундестазі, СДПН 
- 153 мандати, АдН - 94. Вільні демократи отримають 80 місць у 
парламенті, Зелені - 67, ліві - 69.
Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини відмовилася 
брати участь у новій коаліції.

ЩО ТРЕБА ДОДАТИ?
 _____________ ____________
__________________________
____ ______________________
___________________ ______ 
_____________ ______________
____________________________ 
____________________________
_____________ ______
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Вправа 4. Подивіться відео, прочитайте твіти та заяви 
сторін щодо виборів США та використання ФБ-акаунтів 
щодо впливу на них. 
Запропонуйте заголовок, лід, а також - порядок 
розташування цитат у кореспонденції на цю тему.

Фальшивки про Росію тривають, 
тепер йдеться про рекламу у 
Facebook... А як щодо абсолютно 
упередженого і нечесного освітлення 
преси на користь нечесної Гілларі?

Звернення М. Цукерберга щодо втручання Росії у вибори та 
подальших кроків щодо захисту демократії:
https://www.facebook.com/zuck/videos/10104052858820231/

Твіти Д. Трампа

Найбільший вплив на американські 
вибори мали фейкові медіа, які 
“галасували” на користь нечесної 
Гілларі Клінтон. Крім того, вона 
була поганим кандидатом!

Відповідь Дмитра Пєскова, 
спікера президента РФ, 
кореспонденту ІА “Інтерфакс”: 
“Москва никогда не размещала 
в социальной сети Face-
book рекламу, которая так 
заинтересовала американские 
правоохранительные 
органы. Мы не знаем, кто 
и как размещает рекламу в 
"Фейсбуке", и никогда этим 
не занимались, никогда 
российская сторона не была к 
этому причастна. Мы не знаем, 
что такое Russiangate.

1

2

3 ЗАГОЛОВОК:
____________________________ __________________________
_______________ ______

ЛІД:
____________________________ __________________________
_______________ _______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________
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ЦИТАТИ:
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_______________________________________________________
________________________________________________

____________________________ __________________________
_______________ _______________________________________
_______________________________________________________
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Завдання для модульного 
контролю №7. 
Написання кореспонденції на історичну тематику. Знайдіть 
промови відомих історичних постатей, в яких вони коментували 
діяльність одне одного (наприклад, Черчіль та Сталін), та напишіть 
кореспонденцію - так, ніби ви журналіст, який живе і працює у 
тому часі. Також доберіть цитату нейтрального експерта.
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ЗАНЯТТЯ 8. 
ЗАМІТКА ТА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ У СТРУКТУРІ ГАЗЕТНОГО НОМЕРА

Вправа 1. Подивіться прес-конференцію Саакашвілі та 
напишіть новину на її основі
https://www.youtube.com/watch?v=Q_WKeVXvcMk&t=5s

ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Опрос проведен 15 – 19 сентября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского 
и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 
регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. 
Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными 
предыдущих опросов.

Статистическая погрешность 
при выборке 1600 человек (с 
вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 
50%
2,9% для показателей, близких к 
25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 
10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 
5% / 95%

Полную динамику общественного 
мнения относительно 
возможности протестов и 
готовности принимать в них 
участие см. в индикаторах.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, В 
ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ?

авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 авг.15 авг.16 фев.17 апр.17 июн.17 сен.17
Вполне 
возможны

25 27 22 17 17 18 19 27 28 26

Мало-
вероятны

69 67 71 78 76 78 74 65 63 69

Не знаю, 
затрудняюсь 
ответить

6 6 7 6 6 5 6 8 9 5

Вправа 2. Прочитайте прес-випуск аналітичного центру 
“Левада” та напишіть новину.
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ЕСЛИ ТАКОГО РОДА МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО 
ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 авг.15 авг.16 фев.17 апр.17 июн.17 сен.17
Скорее 
всего, да

21 17 16 8 13 12 12 16 15 14

Скорее 
всего, нет

72 77 77 86 80 82 82 77 77 80

Затрудняюсь 
ответить

7 7 7 6 7 6 6 7 9 7

А ВОЗМОЖНЫ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ?

авг.11 авг.12 авг.13 авг.14 авг.15 авг.16 фев.17 апр.17 июн.17 сен.17
Вполне возможны 20 23 19 12 15 15 14 23 23 21
Маловероятны 73 70 74 83 79 81 79 71 68 73
Не знаю, 
затрудняюсь 
ответить

7 7 7 6 6 5 7 6 9 6

ЕСЛИ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
СОСТОЯТСЯ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ ИЛИ НЕТ?

авг.11 окт.12 авг.13 авг.14 авг.15 авг.16 фев.17 апр.17 июн.17 сен.17
Скорее всего, да 15 11 10 7 10 10 8 13 12 11
Скорее всего, 
нет

79 81 83 87 84 85 87 81 80 82

Затрудняюсь 
ответить

6 9 7 6 6 5 5 6 8 7

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным 
решением, см. здесь.



61стандарти інформаційної журналістики 
та інформаційні жанри

Повний вересневий ТОП-25 
популярних сайтів виглядає на-
ступним чином (табл. 1)

Дані Kantar TNS CMeter, ін-
тернет-користувачі у віці 14-70 
років, n = 5000. 

Vk.com (32,36%) покинув 
першу десятку популярних сай-
тів серед українців у вересні, 
про це свідчать дані Kantar TNS 
CMeter. Проте, кожен 3 украї-
нець як і раніше відвідує цю соц.
мережу.

Стабілізувалися охоплення 
у Facebook.com, за ним міцно за-
кріпилася третя позиція рейтин-
гу. З заборонених сайтів, значне 
зростання в цьому місяці пока-
зує Yandex.ua.

Також, збільшення охоплен-
ня спостерігається у Wikipedia.
org, яка завдяки цьому перемі-
стилася з 6 позиції і в вересні за-
криває перший ТОП-5.

Дослідження CMeter об’єд-
нує дані з 3-х джерел:

Site-centric-лічильники, інте-
гровані в сайти. На даний момент 
у вимірі є близько 250 сайтів, з 
них близько 30 з фіксацією відео.

Frame-centric- лічильники 
встановлені не на сайті, а в фреймі 
банерної мережі. На даний момент 
у вимірі більше 2500 сайтів.

User-centric- панель охо-
плює близько 5000 респондентів 
щодня, поряд зі стандартними 
показниками (hits, охоплення, 
соціально-демографічні тощо 
показники по всіх сайтах, з яки-
ми контактували респондента), 
також фіксує контакт панелістів 
з контентом.

Дані з усіх джерел об’єдну-
ються в режимі реального часу, 
що гарантує відсутність втрат в 
даних.

Вправа 3. Прочитайте звіт Kantar TNS CMeter 
та напишіть новину

Рейтинг популярних сайтів за вересень 2017
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Вправа 4. Прочитайте заяву Dragon Capital
та напишіть новину

Dragon Capital приобрела ТРК «Радио-Эра»
 
Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению ТРК «Радио-Эра», тем самым расширив 
свое участие в медиа-пространстве страны.
Радиостанция станет еще одним важным активом в структуре медиа-собственности Dragon Cap-
ital, которая уже владеет общественно-политическим журналом «Новое время» и одноименным 
информационным интернет-порталом. Со времени своего запуска в 2014 году и журнал, и сайт стали 
одними из лидеров в своих сегментах.
Курировать все медиа в портфеле Dragon Capital продолжит Виталий Сыч, главный редактор 
журнала и сайта «Новое Время», который до этого на протяжении 10 лет возглавлял журнал 
«Корреспондент».  Руководителем проекта «Радио-Эра FM» станет Валерий Калныш, который ранее 
возглавлял газету «Коммерсантъ», радио «Вести», а также интернет-портал «РБК-Украина».
Не вмешиваясь в редакционную политику своих медиа, инвесторы Dragon Capital уверены, 
что радиостанция будет демонстрировать высокие журналистские стандарты: объективность, 
оперативность, незаангажированность, сбалансированность.
«Мы рады, что медиа-портфель компании пополнился старейшей разговорной радиостанцией 
страны с богатой историей, и пока не планируем революционных изменений на радиостанции», – 
заявил Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital. В ближайшее время новый собственник 
станции планирует увеличить инвестиции в техническое оснащение «Радио-Эра FM».
«Мы уверены, что радийный опыт коллектива Эры с одной стороны, а digital опыт и журналистская 
практика редакции «Новое Время» с другой, дадут значительный синергетический эффект, — заявил 
главный редактор НВ Виталий Сыч. — Все три вида медиа – радио, сайт и журнал – могут помочь 
друг другу в создании контента и взаимном продвижении».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Виталий Сыч
Тел.: +380442370864

Вправа 5. Прочитайте пост Марка Цукерберга 
та напишіть новину
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Завдання для модульного 
контролю №8. 
Тут запишіть новини (замітки та кореспонденції)
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ЗАНЯТТЯ 9. 
ЗВІТ ТА ОГЛЯД ПРЕСИ

Розслідування, пов’язані з 
Євротерміналом, будівництвом 
церковно-парафіяльної школи на 
місці межрейсової бази моряків, 
скандали з призначенням на дер-
жавні посади, таємні власники 
«7-ого кілометру» – усе це робо-
ти Олени Васіної, журналістки 
«Слідства.Інфо» громадського 
телебачення Одеси, випускни-
ці факультету. Вона провела 
справжній майстер-клас із роз-
слідувальної журналістики для 
студентів 4 курсу.

ПЕРШ ЗА ВСЕ МИ ДЕ-
МОНСТРУЄМО КОРУПЦІЙНУ 
СХЕМУ

Наша мета у розслідуван-
нях – показати схему і те, що 
вона працює, довести участь у 
ній певних дійових осіб. Якщо 
генпрокуратура бере до уваги 
наші розслідування – це дуже 
хороший результат. На жаль, у 
80% випадків – розслідування 
залишаються інформаційним 
викидом. Але з іншого боку ми 
даємо людям знання про те, що 
ніхто не святий. У наших сусідів 
Росії і Білорусі нема розсліду-
вань, які були б «зав’язані» на 
головних урядовцях. У наших 
журналістів, на щастя, немає 
цього страху.

ЖОДНОГО СЛОВА БЕЗ 
ДОКАЗІВ

Журналіст-розслідувач все 
одно що слідчий міліції – жод-
ного слова не може сказати без 
доказів. У вас немає власної дум-
ки, є тільки факти. Ми збирає-
мо факти під кожне наше слово 
– це називається фактчекінг. Я 
не можу написати навіть пост у 
фейсбуці стосовно моєї роботи, 
якщо в мене немає доказів.

Вправа 1. Прочитайте та проаналізуйте звіт
Журналіст-розслідувач: жодного слова без доказів

НАДАЄМО МОЖЛИ-
ВІСТЬ ВИСЛОВИТИСЯ ВСІМ

Важливо вміти розмовляти 
з людьми — ставити правильні 
питання та отримувати інфор-
мацію. Як журналісти, ми має-
мо використати всі інструменти 
для отримання відповіді, давати 
можливість усім сторонам кон-
флікту відповісти на наші звину-
вачення.  Їх може буди не тільки 
дві, а й більше. Іноді треба вига-
дувати обхідні шляхи, щоб піді-
братися до «тіла» чиновника – не 
називати у попередній бесіді усіх 
питань, які ти будеш ставити. 
Якщо чиновник лишається не-
доступним, вмикаємо «беглого 
репортёра» і ловимо людину де 
завгодно. Тому важливо бігати 
швидше, ніж прес-секретар ;)

ПОКАЗУЄМО ІНСТРУ-
МЕНТИ ОТРИМАННЯ ВІДПО-
ВІДІ

Дуже добре, коли люди 
йдуть на контакт. Але в більшо-
сті випадків нам не щастить, і 
ми не отримуємо відповідей на 

поставлені питання. Однак на-
віть якщо людина відмовить у 
коментарі, у вас буде запис цієї 
відмови. Ви також маєте показа-
ти глядачам та юристам всі ваші 
спроби отримати інтерв’ю – це 
ваш захист на суді.

ПЛІТКИ? ТАК, АЛЕ ПІД-
ТВЕРДЖУЙТЕ ЇХ

Можна використовувати 
плітки та чутки. Але так, щоб їх 
хтось підтверджував. Розуміє-
те, тут працює правило доктора 
Хауса: «Всі брешуть». І докумен-
ти навчилися підробляти також, 
тому треба все ретельно переві-
ряти декілька разів. Будьте гото-
ві до того, що вас можуть підста-
вити і дискредитувати.

ВАШ ЗАХИСТ – ПЕРЕВІР-
КА ЮРИСТІВ

Жоден сюжет «Слідства.
Інфо» не виходить без юридич-
ної експертизи. Наші медіаю-
ристи постійно вичитують текст 
розслідувань та прораховують 
ризики судових позовів.
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АНОНІМНІ ДЖЕРЕЛА
Ми намагаємося не вико-

ристовувати анонімні джерела у 
своїх розслідуваннях. Якщо ми 
отримуємо таку інформацію, ми 
перевіряємо її у інший спосіб. 
Якщо нам цього не вдається, ми 
приховуємо обличчя, змінюємо 
голос і подаємо субтитри, щоб 
було зрозуміло, про що людина 
розповідає.

НЕ МОЖНА З КАМЕРА-
МИ? КОРИСТУЄМОСЯ ТЕЛЕ-
ФОНОМ

Коли не дозволяють приходи-
ти з камерами, ми беремо телефон 
і йдемо спілкуватися. Навіть якщо 
це перший мій візит до урядовця, 
навіть якщо це «просто погово-
рити», я одразу вмикаю диктофон 
ще перед тим, як до нього зайти. 
Не факт, що потім він погодиться 
на інтерв’ю. На першій зустрічі він 
може розповісти дуже цікаві факти 
просто через свою безпосередність 
та непідготовленість.

ДУЖЕ БАГАТО ІНФОР-
МАЦІЇ ДАЮТЬ ВІДКРИТІ БАЗИ 
ДАНИХ

В Україні Їх близько 130 – 
від реєстру нерухомості до реє-
стру судових рішень та виданих 
ліцензій на організацію тієї чи 
іншої діяльності. Існує навіть 
реєстр пересування літаків і су-

ден, де можна подивитися увесь 
маршрут транспорту та як і з 
яких причин він змінюється під 
час руху. За користування дея-
кими реєстрами треба платити. 
Крім реєстрів існують інші ко-
рисні ресурси:

а) declarations.com.ua –  тут 
можна знайти декларації уря-
довців

б) garnahata.in.ua – а тут 
власників елітної нерухомості

в) yanukovychleaks.org/ru/ – 
тут містяться всі знайдені в Ме-
жигір’ї документи.

На сайтах реєстрів є мож-
ливість платного запиту. Завдя-
ки запиту можна отримати всю 
інформацію про юридичну або 
фізичну особу, окрім конфіден-
ційних даних. Ціна користуван-
ня платними запитами від 50 
до 80 грн.  Всі витяги з реєстрів 
дорівнюють офіційним відпові-
дям, їх можна використовувати в 
суді. В 80% своїх розслідувань я 
потрапляю на ці сайти.

ЯК МИ ПОДАЄМО ІН-
ФОРМАЦІЮ

На кожну вашу тезу має 
бути зображення. У «Слідства.
Інфо» формат 10-секундних пла-
нів, тобто один план на екрані не 
затримується довше, ніж на 10 
секунд. Кожний синхрон триває 

не більше 30-40 секунд.
Довідка. Олена Васіна на-

вчалася на заочному відділенні 
спеціальності «Видавнича спра-
ва та редагування» ОНУ ім. І. І. 
Мечнікова. Працювати почала з 
другого курсу. На третьому вже 
стала редактором регіонального 
видання (комерційної газети), 
тиражем у 2 500 примірників. 
Редакція видання складалася з 
трьох працівників – двох журна-
лістів і верстальника. Вони мали 
видавати вісім сторінок новин, 
аналітики, репортажів тощо. 
«Насправді це було весело», – 
згадує Олена.

Досвід роботи на телеба-
ченні мала невеликий. Олена 
зізнається, що вона більше «тек-
стовик», ніж зірка телеекрану. 
«Для мене зручніше написати 
текст і віддати. Ланцюжок праці 
«текстовика» коротший і прості-
ший, ніж телевізійника. Це текст 
– редактор – випуск видання. А у 
телевізійному ланцюжку ще до-
дається режисер-монтажер, ві-
деоператор, випускаючий редак-
тор, керівник проекту та інші». 
Однак життя склалося дещо 
інакше і зараз Олена працює на 
Громадському телебаченні і роз-
повідає людям про злочинні схе-
ми урядовців саме з екрану.

Вправа 2. Знайдіть стилістичні помилки
в уривках зі звітів

О. П. Грицаєнко вручив С. О. Гайдуку свідоцтво 
на право власності на будинок і побажав 
Сергію та його дружині Зої сімейного затишку, 
благополуччя і збільшення сімейства в новому 
будинку

Теплі вітання і побажання висловили

І покотилася скупа чоловіча сльоза учасника 
бойових дій від людської уваги, доброти і щирості

Нова хвиля крадіжок автомобілів накрила 
Полтавщину
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В тирі Оборонного Товариства відбулися змагання 
з кульової стрільби серед команд первинних 
організацій навчальних закладів

Працівниками Лубенської ОДПІ у серпні цього 
року було проведено 34 перевірки торговельних 
об”єктів щодо здійснення розрахункових 
операцій у сфері готівкового обігу суб”єктами 
підприємницької діяльності

В главном корпусе ОНУ им. И.И. Мечникова 
26 мая состоялся семинар для журналистов и 
студентов кафедры журналистики, инициатором  
которого стало Посольство Франции в Украине. 
На семинар были приглашены Золтан Салаи,  
руководитель отдела политической прессы 
и информации Представительства ЕС в 
Украине, Эммануэль Берар, первый секретарь 
и советник Посольства Франции по вопросам 
прессы, и Констанция Борис, пресс-секретарь 
Посольства. Также в зале присутствовали Елена 
Андреевна Иванова, доктор наук по социальным 
коммуникациям, преподаватель кафедры 
журналистики, и Юрий Анатольевич Работин,  
глава одесской региональной организации НСЖУ. 
Модератором семинара был Николай Трофимович 
Щербань, старший преподаватель кафедры 
журналистики, член национального союза 
журналистов Украины, член Всемирного союза 
франкоязычной прессы.

Выступление Эммануэля Берара было посвящено 
функционированию медиа во Франции. Он 
ознакомил участников семинара с главными 
аспектами французского Законодательства 
прессы. «Если вы пишете что-то неправильное, 
то нести ответственность будете не только вы, 
журналисты, а и вся редакция», – подчеркнул 
Эммануэль. На примере громкого дела Доминика 
Стросс-Кана, господин Берар рассказал о 
правилах фотосъемки людей, которые находятся 
под арестом. «Если вина не доказана, то 
Законодательством запрещено показывать лицо 
обвиняемого», – заявил Э. Берар. Закончив 
объяснение всех аспектов, господин Берар 
беседовал о  сегодняшней ситуации французской 
прессы, рассказал, какие факторы мешают  
качественной прессе («желтая пресса», PR, 
Интернет). Также Эммануэль Берар отметил, что 
французская пресса, в отличии от американской, 
гордиться тем, что  не так часто пишет о личной 
жизни своих  государственных деятелей.
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Отчет о заседании комитета «наизнанку»

18 мая в 11 часов в 72 аудитории университета им. Мечникова прошло 17-е 

официальное заседание кружка «Наизнанку». По словам Ольги Андреевны, 

участницы кружка «научная деятельность кружка началась со святого энтузиазма.

На заседании выступили Мария Деменина, Светлана Лира и Ольга Чайка. Научные 

исследования девушки проводили, основываясь на украинской прессе.

Мария Деменина рассматривала проблему развития туристического бизнеса в 

Украине за 2009 год на основе изданий «Власть денег» и «Контракты». Ее научная 

работа состоит из трех разделов: информационная политика издания, развитие 

туристической структуры и, собственно, сами исследования. Мария в своей 

работе охватила период глубокого экономического кризиса, период эпидемии 

свиного гриппа, когда люди отказывались ехать в Украину. Чтобы остаться на 

туристическом рынке в этой сфере развился «зеленый туризм», а также практика 

предоставления больших услуг за текущую сумму. Большое внимание в ходе 

исследования уделялось прогнозу цен и спроса в туристической сфере. Об итогах 

сезонов не упоминалось.

Светлана Лира выбрала для научной работы тему «Идеальный образ студента» 

и опиралась на материалы издания «Корреспондент» за 2009-2010 год. В 

общей сложности исследования охватывали 14-16 материалов. В публикациях 

рассматривались следующие проблемы: жизнь студентов-контрактников, 

студентов-бюджетников. В первом случае студенты сталкиваются с острой 

нехваткой денег для оплаты контракта. Во второй льготники с низким уровнем 

образования, в силу своих привилегий, занимают места в престижных вузах. 

Тем самым не дают возможности поступить на бюджет отличникам, призерам 

олимпиад и т.д.

В ходе исследования подопытные были разделены на абитуриентов, студентов 

и выпускников. Проблема абитуриента – незнание и неуверенность в выборе 

Вправа 3. Відредагуйте звіт, написаний студентом



70 журналістський фах 
1  курс 1 семестр

будущей профессии. Абитуриенты поступают в вузы, лишь бы поступить. Нынешних 

студентов издание обвинило в халатности к учебе, в  том что в вузах процветает 

взяточничество и они считают это нормой. В материалах было отмечено, что в 

Европе подобного и быть не может. Также была выделена проблема снижения уровня 

образования в результате того, что студент параллельно работает. У выпускников 

главной проблемой является поиск работы нежелания работодателя брать в команду 

людей без опыта. В материалах журнала была проведена статистика, подтверждающая, 

что коофициент постоянно растет. Главной и основной проблемой для всех является 

низкий уровень образования. В конце исследования Лира пришла к выводу, что студент 

украинский является противоположностью студента европейского, который по версии 

журнала, является идеальным. На вопрос журналиста «Предлагались ли какие-то 

решения этого вопроса?» Светлана пояснила «нет, решение не предлагались. Были 

только предположения, что через 5 лет от образования Украины ничего не останется».

Во время выступления Ольга Чайка рассказала об исследовании детских журналов. 

Ее научная работа основывалась на изданиях «Ухтышка» и «Пізнайко». О том, почему 

Ольга выбрала именно эту тематику, она сказала, что когда-то написала в детское 

издание, и Николай Трофимович посоветовал и дальше идти в этом направлении.

«Пізнайко» – ежемесячный детский журнал, в 2010 году вышло 11 из журналов (2 из 

них были объединены в один). На этом материале была основана работа Ольги. Каждый 

номер содержит 23-27 страниц. В журнале есть главный герой «Пізнайко» – барсучек, 

а также хомяк, лиса и заяц. Редакция пытается дать как можно больше информации, 

чтобы расширить мировоззрение читателя. До 2008 года «Пізнайко» являлся 

игровым журналом, но после сменил слоган на «всегда быть первым» и изменил свое 

направление в сферу образования.

В связи с этим в журнале есть множество задания, конкурсов. Математические 

задания приводят к ответу, которые говорят о том, например, говорится, сколько дней 

определенные птицы вьют гнезда. На вопрос «что бы вы изменили в журнале?» Ольга 

ответила: «я бы добавила описание текущих событий, а также на страницах журнала 

печатала больше писем читателей».

На этом выступлении 17 конференция официально закончилась.
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ЗМІ про Каталонію: "обидві сторони неправі"

Вправа 4. Аналіз оглядів преси

Референдум у Каталонії - на 
перших шпальтах європейської 
преси 1 жовтня.

Іспанські ЗМІ пишуть про 
політичну поразку, що завдасть 
небувалої шкоди країні

Європейські видання вважа-
ють обидві сторони винними

Британці бачать "димову за-
вісу" для просування партійних 
інтересів

"Політична поразка"
Іспанські газети у понеділок 

жваво обговорюють референдум 
щодо незалежності Каталонії, 
який відбувся у неділю.

"Те, що відбулося вчора, є 
поразкою для нашої країни, для 
інтересів та прав усіх іспанців", 
- написав популярний таблоїд El 
Pais.

Видання наголошує, що саме 
каталонська влада відповідальна 
за "небувалу шкоду", завдану Іс-
панії, але додає, що "пасивність 
та недбальство" іспанського 
прем'єр-міністра Маріано Рахоя 
"не мають жодного виправдання".

Барселонська газета La 
Vanguardia назвала події в неді-
лю "політичною поразкою".

ЗМІ критикують іспанську 
владу за надмірне насильство з 
боку поліції

"Політика існує для того, 
щоб вирішувати проблеми, а не 
створювати їх", - пише видання, 
додаючи, що неспроможність за-
побігти цій ситуації стала "спіль-
ною поразкою".

Правоцентристське видан-
ня El Mundo також вважає, що 
обидві сторони вдалися до наг-
нітання ситуації, і додає, що 1 
жовтня запам'ятається як день, 
коли "безвідповідальність" вла-
ди в Каталонії та "бездіяльність" 
іспанського уряду спричинили 
"хаос".

Прірва між Мадридом та 
Каталонією

Описуючи події в Каталонії, 
європейська преса, загалом, зви-
нуватила обидві сторони в наг-
нітанні напруги, але відзначила 
недостатньо зусиль зі сторони 
центральної влади, аби уникну-
ти насильства.

"Обидві сторони непра-
ві", - вважає німецьке видання 
Sueddeutsche Zeitung, та крити-
кує центральний уряд за спробу 
"задавити демократичному рухо-
ві штрафами та пострілами".

"Це був поганий день для де-
мократії" та "фатальна політична 
помилка Мадриду", - підсумовує 
видання.

У свою чергу, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung вважає, що 
своїм "послідовним підходом до 
Каталонії Іспанія довела, що є 
державою з верховенством пра-
ва", хоча в цій ситуації централь-
ний уряд і не залишився "невин-
ним".

"Ситуація в Каталонії фун-
даментально відрізняється від 
подій у балтійських країнах або 
на Балканах у 1980-х та 1990-
х роках. Радянський Союз та 
Югославія були диктатурами, а 
Іспанія є демократичною держа-
вою", - пише видання, але додає, 
що через відсутність гнучкості 

та ігнорування каталонських 
амбіцій іспанський прем'єр Ма-
ріано Рахой став "найкращим 
промоутером каталонських на-
ціоналістів".

На думку Анети Просінгер, 
яку вона висловила на шпаль-
тах німецького видання Die Welt, 
поведінка Рахоя 1 жовтня, його 
"вперте та беземоційне ставлен-
ня не загасило пожежу, а додало 
олії у вогонь".

Консервативне французьке 
видання Le Figaro вважає, що 
насильство під час голосування 
"розширило прірву між Мадри-
дом та Каталонією", та зазначає, 
що хоч референдум і відбувся, 
численні порушення під час го-
лосування "ставлять під сумнів 
його легітимність".

"Це був поганий день для 
демократії", пише Sueddeutsche 
Zeitung

Видання пише, що недільні 
події стали "поразкою для усіх", а 
діалог між Каталонією та Іспані-
єю зараз виглядає "неможливим 
як ніколи".

Французька газета Liberation 
назвала сутички під час рефе-
рендуму "особистою поразкою 
Маріано Рахоя".

"Іспанія не повинна звертати 
на цю криваву стежку, яку вона 
знає так добре. Європейці, які 
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часто говорять про Союз, "засно-
ваний на обіцянках миру, про-
гресу та процвітання", повинні 
терміново нагадати про це Ра-
хою", - пише видання.

Польська преса також по-
годжується, що недільні події 
сильно вдарять по іспанському 
прем'єру.

Консервативне видання 
Rzeczpospolita каже, що "бру-
тальні кадри, на яких поліція 
силою викидає людей з дільниць 
для голосування, можуть пе-
рехилити ваги симпатій міжна-
родної спільноти на бік каталон-
ських сепаратистів".

"Прем'єр Маріано Рахой не 
повинен був цього допустити", - 
каже оглядач Єнджей Бєлецький.

А Gazeta Wyborcza пише, що 
"каталонський референдум пе-
ретворився на криваву битву": 

"Першого жовтня, Каталонія за-
знала ран, від яких вона ще довго 
не оговтається".

"Димова завіса"
Оглядачка британського ви-

дання Independent Елеонор Ро-
зенбах вважає, що референдум 
у Каталонії є лише "димовою за-
вісою", яку використовують оби-
дві сторони, аби просувати влас-
ні політичні інтереси.

За словами автора, правляча 
Каталонська Європейська Демо-
кратична партія історично була 
союзником Народної партії, що є 
правлячою в Іспанії.

Також КЄДП раніше не була 
прихильна до незалежності, хоча 
її рішення підтримати референ-
дум і не позначилося на попу-
лярності партії, пише авторка.

Вона додає, що каталонська 
партія нещодавно фігурувала у 

корупційному скандалі, а прав-
ляча іспанська партія часто ви-
користовувала конфліктні си-
туації, аби посилити підтримку 
серед виборців.

На думку автора, Народна 
Партія зіграла на патріотизмі іс-
панців, позиціонуючи референ-
дум як загрозу політичному та 
економічному ладу Іспанії.

"Іспанські та каталонські по-
літики використовують націона-
лізм як засіб отримати народну 
підтримку", - пише автор та до-
дає, що дебати довкола референ-
думу відсунули на другий план 
такі важливі соціальні пробле-
ми, як безробіття й бідність.

Огляд підготував Дмитро 
Зоценко, служба Моніторингу 
ВВС
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Завдання для модульного 
контролю №9. 
Напишіть огляд преси (текст можна створити для радіо чи ТБ)
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ЗАНЯТТЯ 10. 
Q&A, БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

Енді Серкіс: “Як би я хотів, щоб мене запам’ятали? 
Однозначно не як хлопця, що зіграв Голлума”

Вправа 1. Прочитайте інтерв’ю, відтворіть 
запитання, які ставили журналісти

Він народився в Міддлесексі, 
зараз йому 53. Розпочав 
свою кар’єру у театрі. Він 
грав Іана Брейді у 2006 та 
Іана Д’юрі у фільмі “Секс, 
наркотики, рок’н’рол”. Він 
першим використав технології 
захоплення рухів як Голлум у 
трилогії “Володар Перстнів”, 
потім - як Кінг Конг, і 
нещодавно як Цезар, роль, 
яку він грає у фільмі “Війна за 
планету Мавп”, що вийшла 11 
липня. Він одружений і живе в 
Лондоні.

___________________________
___________________________
__________________?
Коли моя дружина Лоррейн 
та я почали зустрічатися 
у 1990. Ми були задіяні у 
п’єсі Королівського театру 
в Манчестері. І раптово 
зрозуміли, що закохалися.

___________________________
___________________________
__________________?
Не відповісти на запитання.

___________________________
___________________________
__________________?
Я трудоголік. Я люблю те, що 
роблю, але я боюсь, що можу 
звихнутися. 

___________________________
___________________________
__________________?

Було декілька таких моментів, 
коли я отямлювався у метро 
через те, що люди мене 
фотографують.
____________________________
____________________________
________________?
Лейка.
____________________________
____________________________
________________?
Тенор саксофон Selmer Mark VI.

____________________________
____________________________
________________?
Фотографія моїх трьох дітей, що 
тримають в руках печиво.

____________________________
____________________________
________________?
Вони навчили мене стояти за те, 
що я вірю

____________________________
____________________________
________________?

Сила, задоволення, радість та 
пристрасть.

____________________________
____________________________
________________?
Дональд Трамп та Тереза Мей.

____________________________
____________________________
________________? 
Укладав шарикопідшипники у 
roll-on дезодоранти на фабриці, 
коли мені було 17.
____________________________
____________________________
________________? 
Побачити партію лейбористів 
об’єднаною.

____________________________
____________________________
________________? 
Бути батьком трьох дітей.
____________________________
____________________________
________________? 
Бажано, не як хлопцем, який 
зіграв Голлума.
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Николай Покровский
(1 курс 2 группа, журналист, газета «Арт Хаос»)
Все понравилось. Только в цвете хотелось бы...так газета больше бы привлекала внимание, дизайн 
надо доработать.
Юлия Ильченко
(1курс 3 группа, журналист, газета «Зеленка»)
Статья одна запомнилась - про бутылку. Викторина тоже понравилась, можно было бы в цветном 
варианте издать (по возможности). Написано все неплохо, но не сильно отложилось в памяти.
Игорь Явкин
(1 курс 2 группа, журналист, газета «Арт Хаос»)
Газета нормальная. Понравилась колонка редактора и пару материалов. Но до нас вам еще
далеко:) («..до нас вам..далеко..» Их газета еще не вышла — Авт.).
Оксана Олександрівна Бутук
Ви молодці. Оперативно попрацювали. Багато цікавих ідей, зокрема, ваша «фішка» з вікториною.
Як на першу газету, зроблену вами, досить непогано.
Однак, є певні недоліки, хоча і незначні: матеріал, в якому ви представляєте редакцію. За правилами 
оформлення «ФИО» спочатку маєте писати ім’я, а потім прізвище. Але це так, маленьке зауваження.
Стосовно наповнення газети. Мені здається, що варто було б виходити за межі університетської
тематики. Спробуйте розширити рубрикацію будь-чим поза універом.І вам буде цікавіше, і аудиторії.
Артур Тимофеевич Малиновский
Основным качеством газеты является информативность, наличие острой публицистики, владение
навыками журналистского подхода к тексту. Со време нем в процессе обучения вы обретете больше 
навыков, научитесь раскрывать глобальные социально-общественные проблемы.

Записал Миша ТАРТАН

Вправа 2. Прочитайте текст. Створіть 
заголовок та лід

Вправа 3. Прочитайте бліц-опитування, які 
питання журналіст ставив для того, щоб 
отримати такі відповіді? Допишіть власну 
відповідь. 

ЗАПИТАННЯ _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ЗАГОЛОВОК:
____________________________ _________________________________________ ______

____________________________ _________________________________________ ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

ЛІД:
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ВАША ВІДПОВІДЬ ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________
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Завдання для модульного 
контролю №10. 
Напишіть бліц-опитування (текст можна створити для радіо чи 
ТБ)


