
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПДІНИ 

 

 

ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЖАНРИ НА РАДІО 

 

Мета навчальної дисципліни – вивчення основних тенденцій радіопубліцистики; 

ознайомлення з авторськими позиціями в публіцистиці, з роботою радіожурналіста в студії 

під час створення публіцистичних програм. Навчальна дисципліна зосереджується на 

основних ознаках художньо-публіцистичних радіожанрів, досліджує кожний із визначених 

радіожанрів, специфіку роботи радіожурналіста над ними, розглядає помилки, які 

найчастіше припускаються під час створення художньо-публіцистичних жанрів на радіо.  

 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

навчальної дисципліни. Студенти мають знати класифікацію жанрів радіожурналістики; 

основні жанрові ознаки; жанрову структуру сучасної радіопродукції; жанри художньої 

публіцистики на радіо; специфіку виражальних засобів радіопубліцистики; жанрові 

особливості художньо-публіцистичного радіомовлення. Студенти мають уміти 

створювати публіцистичні радіопрограми. 

 

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами:  

Змістовий модуль №1 

1. Історія виникнення та розвиток публіцистики на радіо. 

2. Тематичні особливості розвитку публіцистичних програм. 

3. Характеристика жанрів радіцопубліцистики. 

4. Авторська позиція у створенні твору художньої радіопубліцистики; 

5. Особливості роботи радіоведучого публіцистичних програм.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів: ECTS – 4. Загальний 

обсяг годин – 120 (аудиторних – 40, з них: лекційних –26, практичних – 14, самостійна 

робота – 80). 

Форма семестрового контролю – залік.  

 

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть 

викладання цієї навчальної дисципліни − Загоруйко Наталія Анатоліївна , кандидат 

філологічних наук, асистент кафедри журналістики.  
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