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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Телерадіожурналістика» належить до циклу 

навчальних дисциплін вільного вибору студента спеціальності «Журналістика».  

Вивчення цієї навчальної дисципліни сприяє ознайомленню студентів з 

основними принципами і засадами діяльності сучасної радіо та телевізійної 

журналістики, виявленню та обґрунтуванню специфіки радіо та телебачення у 

системі ЗМІ, зокрема в сучасних умовах активного розвитку електронної 

комунікації. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів знань з 

основних принципів і засад діяльності сучасної радіо- та телевізійної 

журналістики. 

Завдання навчальної дисципліни – формування у студентів уміння 

застосовувати набуті знання з радіо- та телевізійної журналістики у практичній 

діяльності. 

До видів самостійної роботи належить аналіз і складання програмної 

сітки телерадіомовлення; написання сценаріїв радіо- та телерадіопрограм. До 

системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами 

належать підручники та посібники. Значну частину навчальної дисципліни 

«Телерадіожурналістика» студенти вивчають самостійно. Розпочинаючи 

вивчення навчальної дисципліни, необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і 

питаннями кожної теми. Ознайомившись зі змістом теми, особливостями 

розташування матеріалу в різних літературних джерелах, слід розпочати перше 

читання. Під час першого читання необхідно визначити суть теми, складні 

питання. Потім розпочинають детальне вивчення матеріалу. Для кращого 

запам’ятовування матеріалу студент повинен його конспектувати, вносити до 

нього окремі положення, визначення нових термінів тощо. Питання для 

самоперевірки акцентують увагу на найважливіших моментах теми. 

Самостійна робота здійснюється частково у бібліотеці, частково вдома. 

Консультації проводяться згідно з графіком. 



   

 

Після вивчення навчальної дисципліни 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: 

створювати якісний телерадіовізійний продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Телебачення у системі ЗМІ 2 20   

2 Специфіка телебачення у 

сучасному медіапросторі 

2 10   

3 Журналістська майстерність 

на телебаченні 

2 10   

4 Радіомовлення у системі ЗМІ 2 10   

5 Функціональна сфера 

радіомовлення 

2 10   

 Усього 10 60   

 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1  Телебачення у системі ЗМІ 

1. Телевізійна журналістика і масова інформація.  

2. Специфіка телебачення як різновиду засобів масової комунікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Історія розвитку телебачення. 



   

2. Функції телебачення. 

3. Значення телебачення у житті суспільства. 

4. Місце телебачення у системі ЗМІ. 

Література: [1, с. 20–25; 7, с. 18–24; 8, с. 45–56]. 

Тема 2   Специфіка телебачення в сучасному медіа-просторі. 

1. Розвиток громадського телемовлення. 

2. Телебачення як об’єкт культурології та соціології. 

Питання для самоперевірки 

1. Телебачення як  складова  культури. 

2. Телебачення як процес поширення інформації. 

3. Основні ланки процесу мовлення та їх взаємодія. 

Література: [1, с. 32–46; 3, с. 24–26; 9, с. 40–44]. 

Тема 3 Журналістська майстерність на телебаченні. 

1.  Інформаційні, аналітичні, художні жанри.  

2. Нові жанри сучасного телебачення.   

Питання для самоперевірки 

1. Інформаційні телевізійні жанри. 

2. Аналітичні жанри на телебаченні. 

3. Палітра художніх жанрів. 

4. Ігрове телебачення. 

Література:  [7, с. 30–43; 8, с. 50–57; 9, с. 45–60]. 

Тема 4 Радіомовлення у системі ЗМІ. 

1. Система засобів масової інформації.  

2. Специфіка функціонування радіомовлення на сучасному етапі. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття «радіо», історія походження становлення та вжитку 

2. Радіожурналістика як наука. 

Література: [2, с. 45–65; 5, с. 30–46; , 6 с. 28–40;]. 

 

 



   

Тема 5 Функціональна сфера радіомовлення. 

1. Функції ЗМІ.  

2. Вплив функцій на побудову мережі мовлення, форматування структури 

і змісту програм радіомовлення.  

Питання для самоперевірки 

1. Система інформаційних функцій радіомовлення. 

2. Функції забезпечення соціального управління суспільством. 

3. Вплив функцій на побудову мережі мовлення. 

Література: [2, с. 68–75; 4, с. 25–30;  5 с. 48–60;]. 

  

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Телевізійна журналістика і масова інформація.  

2. Специфіка телебачення як різновиду засобів масової комунікації. 

3. Розвиток громадського телемовлення. 

4. Телебачення як об’єкт культурології та соціології. 

5. Інформаційні, аналітичні, художні жанри.  

6. Нові жанри сучасного телебачення.   

Модуль 2 

1. Система засобів масової інформації.  

2. Специфіка функціонування радіомовлення на сучасному етапі. 

3. Функції ЗМІ.  

4. Вплив функцій на побудову мережі мовлення, форматування 

структури і змісту програм радіомовлення.  
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