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В основу нового навчально-методичного комплексу з історії зарубіжної журна-
лістики «Публіцистика Марка Твена (1835–1910)» [1] покладено багатогранну 

творчість визначного американського журналіста, письменника, видавця та гро-
мадського діяча другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Марка Твена. 

Автор цієї праці – професор Інституту журна-
лістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка Олександр Мелещенко 
присвятив чимало часу для пошуку нових авто-
біографічних джерел, неперекладених україн-
ською мовою публіцистичних текстів відомого в 
світі літератора, послідовній систематизації ма-
теріалу та організації структури навчального по-
сібника з хрестоматією. 

Як зазначає дослідник, Марк Твен залишив 
понад 25 томів творів різних жанрів, серед яких 
скетчі, фейлетони, авторські колонки, біографіч-
ні нариси, гумористика й сатира, історичні рома-
ни тощо. До хрестоматії, адресованої насамперед 
викладачам і студентам гуманітарних професій, 
усім, хто цікавиться історією і культурою США, 
увійшли журналістські публікації американ-
ського сатирика й реаліста від 1864 до 1905 р., а 
також афоризми різного часу. Серед них такі пра-
ці, як «Інтерв’ю з дикуном», «Журналістика в 
Теннессі», «Як я редагував сільськогосподарську 

газету», «Мої перші подвиги на газетній ниві», «Правдива історія, записана слово в 
слово, як я її почув», «Про мистецтво оповідання», «Як мене обирали на губернато-
ра» та ін. (за текстами деяких публікацій побудовані тести). 

У книзі також подано теми рефератів і список використаних джерел, що є важли-
вими елементами навчально-методичного посібника. 

*

книга ж «Політична журналістика» [2] стала результатом інтелектуального до-
свіду, здобутого кандидатом філологічних наук, доцентом Інституту журна-

лістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мальвіною 
Вороновою в процесі викладання дисципліни «Політична журналістика» (попере-
дньо – «Політична проблематика ЗМІ»). Авторка зазначає не лише потребу «трива-
лого дослідження політичної інформації та особливостей української політики», а 
й можливість «відтворити дух інтелектуального азарту, вільнодумства, іронії, роз-
кутості», що притаманні студентам-журналістам.
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Конспект лекцій із політичної журналістики 
охоплює десять основних тем, побудованих за 
класичним принципом: від термінології, визна-
чення важливих понять (політична журналіс-
тика, політична комунікація, державна влада, 
політичний режим тощо) до тлумачення та вве-
дення цих понять у сферу професійної журна-
лістської діяльності («Демократія як політичний 
режим, спосіб мислення і гарант вільної преси», 
«Різновиди медіа у країнах демократії (демокра-
тичні, незалежні, альтернативні, громадянські 
ЗМІ) та ідеологія медіадемократії», «Особливості 
політичної системи України», «ЗМІ в політичній 
системі України», «Етапи становлення політич-
ної журналістики в Україні», «Актуальні про-
блеми сучасної політичної журналістики в Укра-
їні» тощо).

Розкриваючи важливі теми, необхідні для 
оволодіння професією політичного журналіста, 
авторка підкреслює основні засади діяльності в цій сфері: освіченість та глибина 
інтелекту. В передмові до книги («Замість вступу…») М. Воронова наголошує: «По-
літичний журналіст насамперед повинен бути інтелектуалом, тобто шукати і гово-
рити Істину від імені тих, хто бачить її, але не може з якихось причин озвучити, і 
для тих, хто не бачить її й гадки не має, де її шукати» [2, с. 5]. З огляду на це видан-
ня справді насичене думками й цитатами видатних журналістів і науковців, серед 
яких М. Фуко, М. Вебер, Г. Менкен, А. Корен, Дж. Пулітцер, П. Бурд’є, Е. Тоффлер, 
Дж. Оруелл, Ю. Мостова, Н. Лігачова, В. Портніков та ін. Зокрема тема «Політична 
журналістика в Україні: якість, проблеми, перспективи» подається в цитатах укра-
їнських політичних журналістів – Є. Глібовицького, В. Портнікова, С. Рахманіна. 
Приклади ефективної діяльності представників цієї сфери (італійська журналістка 
Оріана Фаллачі, німецький письменник і розслідувач Гюнтер Вальраф) наведено в 
темі «Професійна результативність та відповідальність політичного журналіста». 

Варто відзначити структуру книги: текст скомпоновано таким чином, щоб звер-
нути увагу на ключові питання; майже в кожній темі присутні авторські ремарки 
(як-от: «Легко запам’ятати!», «Зауважимо!», «Декілька ремарок до теми!», «Під-
реслимо!», «Для порівняння й уточнення!», «Рекомендую» та ін.), що полегшують 
засвоєння матеріалу. Науково-популярний стиль подання теми дозволив супрово-
джувати сторінки книги карикатурами щодо боротьби журналістів за свободу слова, 
зародження політжурналістики в Україні, стосунки медіа й бізнесу в нашій державі 
тощо. 

У завершальній частині – «У пошуках істини» – М. Воронова не тільки рекомен-
дує літературу, а й подає її сутнісні характеристики, пропонує питання, що допо-
магають розібратись у лабіринтах і конфліктах призначення держави, механізмів 
влади, покликання політика, професії журналіста.
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