
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки 
варіативна 

 
Спеціальність  

035 Філологія  

 

035.10 Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 

Рік підготовки: 

4-й 

науково-дослідне 

завдання – 

мультимедійна 

презентація 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної/заочної форми 

навчання: 2/2 

 

Ступінь: 

бакалавр 

6 год 

Практичні, семінарські 

12 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

72 год 

Вид контролю: екзамен 

 

 
Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 18 год. – аудиторні 

заняття, 72 год. – самостійна робота (20%/80%). 



 
2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання  

Мета курсу: засвоєння основних етичних правил, норм ефірного мовлення, що 

презентовано основними інформаційними каналами в Україні. 

Завданнями курсу є:  

- з’ясувати місце і роль ефірного мовлення в контексті сучасних знань, у колі 

лінгвістичних та нелінгвістичних дисциплін. 

- розглянути питання ефірного мовлення як науково-практичної проблеми. 

Роль і стан ефірного мовлення в Україні. 

- ознайомити історію становлення та розвитку теле- та радіомовлення в 

Україні.  

- розглянути теле- та радіомовлення в системі засобів масової інформації, їх 

характерні особливості.  

- ознайомитися з функціями теле- та радіомовлення, засвоїти їх різновиди. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Психолінгвістика», «Семіотика», 

«Дискурсологія», «Сучасна українська літературна мова», «Історія української мови», 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура та техніка усного 

мовлення», «Мовні технології громадських відносин та реклами» 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: використовувати українську мову як державну в 

усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; аргументувати свої 

погляди на дискусійні моменти правничої лінгвістики; ефективно працювати з 

інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати 

процес свого навчання й самоосвіти; демонструвати розуміння фундаментальних 

принципів буття людини, суспільства; використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знати 

норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; створювати 

усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслювати основні 

проблеми основ теле- та радіожурналістики як науки та навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти 

працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

володіти методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням 

класичних і новітніх методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені 

знання теорії та практик журналістики; вільно користуватися спеціальною термінологією; 

планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження ефірного 

мовлення.  

 

3. Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-

методологічні проблеми фаху.  
Тема 1. Історія становлення та розвитку теле- та радіомовлення в Україні.  

Тема 2. Поняття ефірного мовлення, сучасні підходи у забезпечення теле- та 

радіоефіру. 

 Тема 3. Теле- та радіомовлення в системі засобів масової інформації, їх характерні 

особливості. Функції теле- та радіомовлення: інформування, вираження і формування 

громадської думки, пропагандистська, агітаційно-оранізаторська, просвітницько-

педагогічна, виховна, естетична, розважальна, спілкування, інтегруюча. 



Кредит 2. Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку  

Тема 1. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, політико-ідеологічні, 

історико-культурологічні, соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, передачі 

для дітей та юнацтва, для молоді, літературно-драматичні, музично-розважальні, 

рекламні. 

Тема 2. Інформаційні жанри ефірного : повідомлення, звіт, інтерв’ю, репортаж, 

виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: кореспонденція, коментар, бесіда, огляд.  

Кредит 3. Лінгвістичні принципи в системі теле та радіожанру.  

Тема 1. Проблеми якісного ефірного мовлення в Україні. Критерії побудови 

ефірного мовлення сучасних ЗМІ.  

Тема 2. Мовна ситуація в телеефірі.  

Тема 3. Типові випадки порушення основних лінгвістичних принципів побудови 

ефірного мовлення в Україні. Порушення норм на українських телеканалах. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п ла

б 

інд. ср 

1 90 6 12   60 

Кредит 1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-

методологічні проблеми фаху  

Тема 1. Ефірне мовлення у світлі науково-

практичної проблеми. Роль і стан ефірного мовлення 

в Україні. Історія становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні.  

18 2 2   14 

Тема 2. Поняття ефірного мовлення, сучасні 

підходи у забезпечення теле- та радіоефіру. 

12     12 

Всього 30      

Кредит 2. Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку  

Тема 3. Теле- та радіомовлення в системі 

засобів масової інформації, їх характерні 

особливості. Функції теле- та радіомовлення: 

інформування, вираження і формування громадської 

думки, пропагандистська, агітаційно-оранізаторська, 

просвітницько-педагогічна, виховна, естетична, 

розважальна, спілкування, інтегруюча.  

14 2 2   10 

Тема 4. Різновиди теле- та радіомовлення: 

інформаційні, політико-ідеологічні, історико-

культурологічні, соціально-економічні, освітньо-

пізнавальні, релігійні, передачі для дітей та юнацтва, 

для молоді, літературно-драматичні, музично-

розважальні, рекламні. 

12  4   10 

Тема 5. Інформаційні жанри ефірного : 

повідомлення, звіт, інтерв’ю, репортаж, виступ, 

огляд преси. Аналітичні жанри: кореспонденція, 

коментар, бесіда, огляд. 

4  2   2 

Всього 30      

Кредит 3. Лінгвістичні принципи в системі теле та радіожанру 

Тема 6. Проблеми якісного ефірного мовлення в 

Україні. Критерії побудови ефірного мовлення 

16 2 2   12 



сучасних ЗМІ. Мовна ситуація в телеефірі. 

Тема 7. Типові випадки порушення основних 

лінгвістичних принципів побудови ефірного 

мовлення в Україні. Порушення норм на 

українських телеканалах. 

14  2   12 

Всього 30      

Усього годин: 
90 6 12   72 

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількіс

ть год. 

Кредит 1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-методологічні 

проблеми фаху 

1.  Тема 1. Ефірне мовлення у світлі науково-практичної проблеми. Роль і 

стан ефірного мовлення в Україні. Історія становлення та розвитку теле- 

та радіомовлення в Україні. 

2 

Кредит 2. Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку 

2.  Тема 3. Теле- та радіомовлення в системі засобів масової інформації, їх 

характерні особливості. Функції теле- та радіомовлення: інформування, 

вираження і формування громадської думки, пропагандистська, 

агітаційно-оранізаторська, просвітницько-педагогічна, виховна, 

естетична, розважальна, спілкування, інтегруюча. 

2 

Кредит 3. Лінгвістичні принципи в системі теле та радіожанру 

3.  Тема 6. Проблеми якісного ефірного мовлення в Україні. Критерії 

побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ. Мовна ситуація в телеефірі. 

 

Всього 6 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-методологічні 

проблеми фаху 

1 Тема 1. Ефірне мовлення у світлі науково-практичної 

проблеми. Історія становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні. Сучасний стан теле- та радіоефіру. 

2 

Кредит 2. Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку 

3. Тема 3. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, 

політико-ідеологічні, історико-культурологічні, соціально-

економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, передачі для дітей 

та юнацтва, для молоді, літературно-драматичні, музично-

розважальні, рекламні. 

4 

4 Тема 4. Інформаційні жанри ефірного : повідомлення, звіт, 

інтерв’ю, репортаж, виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: 

кореспонденція, коментар, бесіда, огляд. 

2 

Кредит 3. Лінгвістичні принципи в системі теле та радіожанру 

5 Тема 6. Проблеми якісного ефірного мовлення в Україні. 

Критерії побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ. Мовна 

ситуація в телеефірі. 

2 

6 Тема 7. Типові випадки порушення основних лінгвістичних 2 



принципів побудови ефірного мовлення в Україні. Порушення 

норм на українських телеканалах. 

Разом: 12 

 

8.Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-методологічні 

проблеми фаху 

1 Тема 1. Ефірне мовлення у світлі науково-практичної 

проблеми. Історія становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні. Сучасний стан теле- та радіоефіру. 

14 

2 Тема 2. Сучасні концепції та технології забезпечення ефірного 

мовлення в Україні. Теле- та радіомовлення в системі засобів 

масової інформації, їх характерні особливості. 

12 

Кредит 2. Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку 

3. Тема 3. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, 

політико-ідеологічні, історико-культурологічні, соціально-

економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, передачі для дітей 

та юнацтва, для молоді, літературно-драматичні, музично-

розважальні, рекламні. 

10 

4. Тема 4. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, 

політико-ідеологічні, історико-культурологічні, соціально-

економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, передачі для дітей 

та юнацтва, для молоді, літературно-драматичні, музично-

розважальні, рекламні. 

10 

5. Тема 5. Інформаційні жанри ефірного : повідомлення, звіт, 

інтерв’ю, репортаж, виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: 

кореспонденція, коментар, бесіда, огляд. 

2 

Кредит 3. Лінгвістичні принципи в системі теле та радіожанру 

4 Тема 6. Критерії побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ. 

Мовна ситуація в телеефірі. Специфіка ефірного мовлення на 

національних телеканалах. Зіставна характеристика ефірного 

мовлення в синхр онії та діахронії. 

12 

5 Тема 7. Типові випадки порушення основних лінгвістичних 

принципів побудови ефірного мовлення в Україні. 

Соціофонетичний нарис ефірного мовлення в Україні: вимова 

голосних/приголосних. Типові лексичні порушення в ефірі 

популярних телепрограм. Явище сленгу/суржику: причини та 

наслідки для ЗМІ. 

12 

Разом: 72 

  

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

1.Дайте визначення понять: «телебачення», «радіомовлення», «телерадіокомпанія», 

«тележурналіст», «радіожурналіст». 

2. Назвіть та охарактеризуйте журналістські професії на телебаченні та радіо. 

3. Обґрунтуйте поліпрофесійність телерадіожурналістики. 

4. Суспільні, економічні, політичні, культурологічні, національні аспекти сучасного 

телерадіомовлення. Як розвивається вітчизняне телебачення й радіо. Які можете назвати 

основні тенденції? 



5.Технічні, виробничі та творчі стандарти сучасного телерадіомовлення: 

проаналізуйте на прикладах сучасних ТРК. 

У вигляді мультимедійної поезентації: 

1.Сформулюйте основні позиції журналістської творчості в різних типах програм 

сучасного телерадіомовлення. 

2.Репрезентуйте найбільш поширені типи та формати телерадіомовлення. Дайте 

визначення «типу» та «формату» і наведіть приклади. 

3.Жанр. Як на ваш погляд  змінюється жанрова структура сучасного 

телерадіомовлення. Проаналізуйте вітчизняні ефірні проекти з точки зору жанрової 

різноманітності. Обґрунтуйте власні висновки.  

4.Підготуйте ефірні приклади застосування в телерадіомовленні інформаційних 

жанрів. Як працює в інформації журналіст? 

5. Наведіть приклади використання аналітичних жанрів у вітчизняному 

телерадіоефірі й назвіть українських журналістів, які займаються телерадіоаналітикою. 

Проаналізуйте їхню творчість. 

У вигляді реферату: 

1.Дайте визначення телерепортажу і радіорепортажу. Проведіть моніторинг 

інформаційних програм вітчизняного телебачення і радіо (по три на вибір) з метою 

визначення частотності використання репортажу в ефірі. 

2. Назвіть поширені види репортажу. Обґрунтуйте свою позицію. Запропонуйте по 

3 теми й поясніть, як їх можна втілити в ефірі.  

3.Чим відрізняється репортаж в газеті від репортажу на радіо і репортажу на 

телебаченні? Які відмінності є принциповими? Що є спільного?  

4.Визначте етапи підготовки та проведення репортажу. Які з них є обов’язковими? 

5.Прямий репортаж (пряме включення): ефективність та ефектність матеріалу. Як 

має працювати журналіст? 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному 

вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, 

узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної 

дисципліни та розвити навички самостійної роботи. 

 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) самостійність виконання; 

2) логічність і послідовність викладення матеріалу; 

3) повнота виконання завдання; 

4) обґрунтованість висновків; 

5) використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

6) наявність конкретних пропозицій; 

7) якість оформлення; 

8) вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано 



C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно) 3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання. 

Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, 

знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний 

висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, 

робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, 

допускаючи не більше 1-2 помилок або описок. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом 

практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, 

обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні 

джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати 

факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені 

неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при 

викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або 

допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки. 

Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з 

даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на 

занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні 

відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного 

матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач. 

Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене 

невміння розв’язувати навчальні задачі. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 



Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 

 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т3 І- 50 

ІІ-50 

 

300/100 

20 30 20 30 30 

 

30 40 

 

10. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

11. Методи навчання  
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод 

спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-

синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних 

посібників (рисунків, схем, таблиць).  

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Бакинська О. Культура телевізійного мовлення та його вплив на 

телеаудиторію. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє / 

Збірник науково-методичних праць – Львів : Ред. – вид. відділ Львівського університету, 

1997. – 160 с. 

2. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика. Навч. посібник. Львів : 

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 

208 с.  

3. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : Підручник. / Лизанчук Василь 

Васильович. – К. : Знання, 2006. – 628 с. 

Допоміжна 

1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо: 4-е вид. перероб. і доп. – К. : 

Знання, 1997. – 336.  

2. Базюк Л. Штрихи до характеристики мовної особистості тележурналіста // 

Телевізійна й радіожурналістика : Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2000. – 332 с. 

3. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів : Світ, 1990. – 376 с. 

4. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. 

посібник. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.  

5. Білянська О. Мовна агресія як антипод культури мовлення // Телевізійна й 

радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. 

6. Ваніна О. Значення голосу і манери говорити для теле- і радіожурналістів // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Лілея, 2002. – 312 с. 

7. Жугай В. Проблеми якісної продукції в українському телеефірі // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2000. – 32 с. 

8. Капелюшний А. Росіянізми в телевізійному мовленні і в газетному тексті // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ,  2002. – 241 с. 

9. Кузнєцова О.Д. Засоби масової комунікації. Посібник: Вид. 2-ге, 

перероблене й доповнене. – Серія «Навчальні та наукові видання професорсько-



викладацького складу Львівського національного університету імені Івана Франка». – 

Львів : ПАІС, 2005. – 200 с.  

10. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підручник. – 

Львів : ПАІС, 2000. – 366 с.  

11. Мітчук О. Нова суспільно-політична лексика сучасних ЗМІ // Телевізійна й 

радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2003. – 242 с. 

12. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. 

2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.  

13. Сербенська О. Актуальні проблеми екології української мови та сучасні 

засоби масової комунікації // Українська періодика: Історія і сучасність: Доповіді та 

повідомлення сьомої Всеукр. наук. – теорет. конф. / За ред. М.М Романюка. – Львів : Світ, 

2002. – 312 с. 

14. Сербенська О. Суржик: «низька мова» безлад чи мовна патологія // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2001. – 182 с. 

15. Сербенська О.А. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою // Телевізійна 

й радіожурналістика: Зб. наук-метод. Праць. – Львів : Світ 2002. – 162 с. 

16. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. – 

К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.  

17. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 

запитань і відповідей. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2001. – 204 с.  

18. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність: 

Монографія. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2002. – 233 с.  

19. Штурнак О. Порушення мовних норм на українських телеканалах (УТ-1, 

1+1, ІНТЕР) // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 

2003. – 32 с. 

 


