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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Телерадіожурналістика» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 061 

«Журналістика» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади діяльності 

сучасної радіо та телевізійної журналістики, виявлення та обґрунтування специфіки 

радіо та телебачення в системі ЗМІ, зокрема в сучасних умовах активного розвитку 

електронної комунікації. 

 Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню таких дисциплін, як: «Масова 

комунікація та інформація», «Журналістика». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Тележурналістика у системі засобів масової комунікації. 

2. Радіожурналістика у системі засобів масової комунікації. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Телерадіожурналістика» є 

формування у студентів знань з основних принципів і засад діяльності сучасної радіо 

та телевізійної журналістики. 

  1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Телерадіожурналістика» є 

формування у студентів уміння застосовувати набуті знання з радіо та телевізійної 

журналістики у практичній діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 особливості телерадіобачення в системі ЗМІ; специфіку сучасного етапу 

розвитку радіо та телемовлення; жанрову систему радіотелевізійної журналістики; 

виражальні засоби телерадіобачення; особливості знімання та монтажу програм; 

принципи формування аудиторії. 

вміти : 

аналізувати та складати програмну сітку телерадіомовлення; написати сценарій 

телерадіопрограми; використовувати набуті знання у процесі створення якісного 

телерадіовізійного продукту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Тележурналістика у системі засобів масової комунікації. 

Тема 1. Телебачення в системі ЗМІ 

Тема 2. Специфіка телебачення в сучасному медіа-просторі. 

Тема 3. Журналістська майстерність на телебаченні. 

 

Змістовий модуль 2. Радіожурналістика в системі засобів масової 

комунікації. 

Тема 1. Радіомовлення в системі ЗМІ 

Тема 2. Функціональна сфера радіомовлення. 
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3. Рекомендована література 

1. Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми / В. Гоян. – 

К., 2001.  

2. Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Під ручник. – К., 

2004. 

3. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]  / 

В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. 

4. Лаврик О. В. Основи журналістики : [навчально-методичний посібник для 

студентів зі спеціальності «Журналістика» ] / О. В. Лаврик. –  Харків : ХНУ ім. 

В. Н. Каразіна, 2010. – 73 с. 

5. Лизанчук В. Радіожурналістика: засади функціонування. – Л., 2000. 

6. Миронченко В. Основи інформаційного радіомовлення. –  К., 1996. 

7. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від 

журналістики в Україні до української журналістики : [підручник] / 

І. Л. Михайлин. –  Харків : Прапор, 2005. – 320 с. 

8. Михайлин І. Л. Основи журналістики : [підручник]   / І. Л. Михайлин. – К. : 

Центр учбової літератури, 2011 – 496 с. 

9. Шаповал, Ю. Г. Поетика телевізійної журналістики / Ю. Г. Шаповал. – Львів, 

2003. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 

5.  Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні 

завдання, письмові роботи, усне опитування. 
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