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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 і 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 – сформувати у студентів уміння 

застосовувати набуті знання з радіо- та телевізійної журналістики у практичній 

діяльності. 

Методичні вказівки щодо виконання семінарських занять розроблені на 

підставі модульної системи з урахуванням нових підходів щодо підготовки 

фахівців. Кожен з модулів містить усі види навчального навантаження: 

семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Тому методичні вказівки 

містять короткі теоретичні відомості з теми семінарського заняття, завдання до 

теми, контрольні питання для самоконтролю студентів.  

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з навчальної дисципліни «Телерадіожурналістика» для 

студентів за напрямом 061 – «Журналістика». 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Телебачення у системі ЗМІ 

Мета: сформувати уявлення про завдання, предмет, структуру навчальної 

дисципліни, основні поняття, тенденції, напрями тележурналістики. 

План семінарського заняття 

1. Доповідь на тему «Поняття «телебачення», історія виникнення». 

2. Обговорення доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

Телебачення – загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та 

практичної діяльності, пов’язані з безпровідним передаванням рухомих 

зображень зі звуковим супроводом у реальному часі, на далекі відстані. 

Телебачення є потужним засобом комунікації, засобом масової 

інформації. Водночас, у вужчому сенсі телебачення є галуззю техніки і 

відповідної технічної науки. 

Телебаченням називають також виробництво аудіовізуальних програм і 

передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних 

програм, передач та їхнього поширення незалежно від технічних засобів 

розповсюдження. 

Телебачення було винайдено на початку ХХ століття і відтоді поступово 

стало звичним в оселях людей та у різних сферах діяльності, і слугує для 

передачі інформації, розваг, реклами, моніторингу. З винаходом лазерних 

дисків та інших компактних засобів запису й відтворення зображень, телевізори 

використовують не тільки для приймання телепередач, а й для перегляду 

записаної інформації. З винаходом Інтернету з'явилося й розвивається Інтернет-

телебачення. 

Отримання телевізійного сигналу ґрунтується на скануванні зображення 

від оптичної системи телевізійних камер і перетворенні коливань світлового 

потоку в електричний сигнал. Результатом сканування є одновимірний сигнал, 

що поділяється на кадри й рядки. Послідовність рядків і кадрів може 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80


  
 

 

записуватися на носій інформації або у традиційному ефірному телебаченні, 

надходити до передавачів, де низькочастотний телевізійний сигнал зазвичай 

модулює високочастотні коливання, які випромінюються у простір за 

допомогою антен. Модульований високочастотний сигнал збуджує коливання в 

антенах приймальних пристроїв, які від антен надходять на вхід телевізора, де 

сигнал демодулюється, у ньому виділяються кадри й рядки, що відображаються 

на екранах телевізорів. 

Поряд з радіомовленням телебачення є одним з наймасовіших засобів 

інформації, освіти, політичного та культурного виховання людства, одним з 

основних засобів зв'язку, поширеним у наукових дослідженнях під час 

обсервації об'єктів на відстані, у техніці, промисловості, транспорті, 

будівництві, сільському господарстві, метеорології, космічних і нуклеарних 

дослідженнях, у військовій справі тощо. Телебачення буває монохроматичним 

(чорно-білим) і кольоровим. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Власний програмний продукт 

телекомпанії «Візит». 

Завдання  2. Підготувати питання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Розкажіть про появу та перші етапи функціонування світового 

телемовлення. 

2. Розкажіть про вимоги до новин на телебаченні. Характерні риси 

новин. 

Література: [1; 3]. 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Специфіка телебачення у сучасному медіа-просторі. 

Мета: сформувати уявлення про особливості виражальних засобів ТБ у 

системі інших засобів масової інформації та специфіку роботи журналіста з 

виражальними засобами телебачення.   

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F


  
 

 

План семінарського заняття 

1. Доповідь на тему «Телевізійна передача як комплекс технічних і 

художньо-творчих засобів». 

2. Обговорення доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

Телебачення – наймасовіший засіб інформації та найдоступніший і 

популярний спосіб розваги широких верств населення. Упровадження нових 

комунікаційних та інформаційних технологій впливає на суспільство, змінює 

соціальні практики, формує нові способи комунікативної взаємодії, впливає на 

соціальні групи. Людина початку 21 століття практично постійно перебуває в 

мас-медійному просторі та отримує з ЗМІ більшу частину інформації, сенсу, 

образів, які вона використовує у повсякденному житті. Особливе значення у 

цьому має телебачення – найбільш поширене і впливове із засобів масової 

інформації.  

Для створення екранного образу телебачення використовує різні засоби 

виразності, які діють у взаємодії звуку і зображення. Але знати їх особливості 

та правильно використовувати все ж варто. Надзвичайний вплив ТБ на 

формування громадської думки пояснюється комплексом виражальних засобів, 

що їх використовує телемовлення. А саме: 

1) зображення: кадр, план, ракурс, монтаж; 

2) звук, що має такі виражальні засоби: людська мова, звуко-шумова 

картина подій та явищ, музика як самостійний вид мовлення і як додаток до 

шумів й зображення в інформаційних повідомленнях, звукова композиція; 

3) телетекст, який включає в себе: зміст повідомлюваного, комп’ютерне 

оформлення, рух по екрану, монтаж телетексту; 

4) синтетичні виражальні засоби, прикладом яких є різноманітні 

поєднання зображення, мови, шуму, тексту та музики, зокрема мізансцена та 

конфлікт, виражений у єдності звуку і зображення. Отже, за допомогою 

названих виражальних засобів телебачення є надзвичайно впливовим. Сила 

цього впливу пояснюється також найкращими умовами сприйняття, до яких 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


  
 

 

належить максимальна оперативність, об’єктивність і комфортність 

сприйняття. Серед усіх інших способів відображення життя ТБ найближче до 

самого життя, тому що світ через призму телеекрана сприймається у кольорі, 

об’ємі, русі, гармонії з емоційними орієнтирами людини, що зумовлене 

ефектом співпереживання. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Слово (людське мовлення) як 

важливий виражальний засіб телебачення». 

Завдання 2. Охарактеризувати візуальний ряд телеканалу «1+1». 

Завдання 3. Підготувати запитання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Чинники, що підвищують цікавість телевізійних новин? 

2. Розкажіть про напрями технічної модернізації телемовлення. 

Література: [1; 9]. 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Журналістська майстерність на телебаченні. 

Мета: сформувати уявлення про телевізійний сценарій та операторську 

майстерність на телебаченні. 

План семінарського заняття 

1. Доповідь на тему «Телевізійний сценарій як літературна першооснова 

телепрограми». 

2. Обговорення доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

У понятті «журналістська майстерність» нашаровуються різні ознаки 

професійних рис працівника ЗМІ від морально-громадянських (мужність, 

сміливість), психологічних (оперативність, відчуття актуальності), освіченості 

(знання, компетенція) до суто літературних (уміння цікаво, стисло, образно 

виражати думку), а на телебаченні ще й певні зовнішні дані (голос, зовнішній 

вигляд). Зрештою, високий професіоналізм журналіста включає у себе ще й 

глибинніші людські якості, особливу внутрішню енергетику, яка надає змогу 



  
 

 

йому впливати на інших людей, підпорядковувати їх своїй духовній владі. Ця 

внутрішня духовна сила завжди була притаманна видатним політикам, 

ораторам. Потрібна вона і журналістам, особливо телевізійним. Не випадково 

колишні офіціозні диктори у роки так званої перебудови терміново 

змінювалися на радіо- і телеведучих. А це, як доводить практика, дуже складна 

проблема, тому що радіо- чи телеведучий повинен бути ще й непересічною 

особистістю. 

Намагаючись дати загальне визначення літературної майстерності 

журналіста, необхідно зробити два суттєвих застереження. Перше стосується 

того, що загальні вимоги професіоналізму по-різному реалізуються у тому чи 

іншому потоці журналістської інформації. Адже мистецтво репортера та 

мистецтво аналітика виявляється по-різному, як і талант художника-

публіциста.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Сценарій у різних типах 

телевізійних програм». 

Завдання 2. Провести порівняльний аналіз інформаційних служб 

українських телеканалів на вибір. 

Завдання 3. Підготувати запитання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть художньо-документальні жанри на телебаченні. 

2. Охарактеризуйте молодіжні програми на вітчизняних телеканалах.  

3. Розкажіть про інформаційні жанри телемовлення. 

Література: [7; 8]. 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Радіомовлення у системі ЗМІ. 

Мета: сформувати уявлення про «радіо», історію походження, 

становлення і вжитку.  

 

 



  
 

 

План семінарського заняття 

1. Доповідь на тему «Створення та перші етапи функціонування світового 

радіомовлення». 

2. Обговорення доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

Радіо завжди мало важливе, а часом і ключове значення у комплексі 

засобів масової інформації країни. Його технічні переваги і раніше дозволяли 

залишатися радіо наймасовішим ЗМК. Щотижня, за даними дослідницьких 

компаній, «вільно чи мимоволі, радіо слухають 82,6 % населення країни старше 

12 років». Наведені дані стосуються ефірного радіомовлення (FM-радіо), а 

дротове мовлення поступово перетворюється на надбання історії. Цей вид 

мовлення, за якого сигнали передаються за спеціальним радіопроводом, 

з'явився у двадцяті роки минулого століття і швидко набув розвитку. Згодом 

дротове мовлення фізично і морально застаріло. Уже до початку 2000 року 

спостерігалося значне скорочення кількості радіоточок. 

Перевага ефірного мовлення полягає передусім, у високій якості передачі 

звуку. Порівнянно з проводовим, ефірне мовлення має більш широкий діапазон 

відтворюваних частот. Ефірне радіо не підлягає впливу стихійних явищ, не 

вимагає абонентської плати. 

Завдяки переходу на ефірне радіомовлення, радіо може реалізовувати 

свою основну відмінну функцію на відміну від інших ЗМК – оперативність. Ця 

перевага ефірного радіо враховується і в державному масштабі. Повідомлення 

МНС про надзвичайні ситуації сьогодні поширюються за допомогою ефірного 

радіо. Ні телебачення, ні кінематограф навіть на рубежі 21 століття не 

володіють технікою, що дозволяє без попередньої підготовки виходити в ефір з 

будь-якої точки земної кулі з розповіддю про подію та будь-яке явище 

характеру вже в момент початку цієї події. Максимальна оперативність радіо 

створює найкращі умови для розвитку інтерактивності. 

 

 



  
 

 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Синкретизм радіожанрів: 

причина і наслідки». 

Завдання 2. Підготувати запитання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте вимоги до новин на радіо та характерні ознаки новин. 

2. Назвіть напрями технічної модернізації радіомовлення. 

3. Розкажіть про становлення державного радіомовлення в Україні. 

Література: [2; 5; 6]. 

Семінарське заняття № 5 

Тема. Функціональна сфера радіомовлення 

Мета: ознайомити студентів з природними властивостями радіо: 

оперативність, доступність, зручність для сприйняття аудиторією. 

Психологічний вплив: можливість зворотного зв'язку. Функції радіомовлення. 

План семінарського заняття 

1. Доповідь на тему «Принцип «перевернутої піраміди» як метод викладу 

радіоновин». 

2. Обговорення доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

У системі ЗМІ радіо, орієнтоване, насамперед, на аудіосприйняття, впливає 

більше інших на уяву людини. Радіо пробуджує фантазію, стимулює почуття, 

сприяє мисленню, і неусвідомленим емоціям. Слухання радіо, зазвичай, не 

вимагає відмови від повсякденних справ, його можна поєднати і з виробничою 

зайнятістю, і з побутовими реаліями, його можна слухати фоном. 

Тенденції в розвитку сучасного вітчизняного радіомовлення: широкий 

вибір каналів, до яких сформувався стабільний інтерес аудиторії. Спеціалізація 

каналів, пошук своєї мовної ніші, свого формату, своєї аудиторії. Розвивається 

інформаційне радіомовлення, зросла його оперативність, достовірність, 

динамічність, завдяки використанню постійно розширюється спектр джерел 

інформації, новітніх технологій. Продовжують розвиватися розмовні програми 



  
 

 

типу розважальних, ігрових програм, що значною мірою пояснюється не тільки 

прагненням залучити аудиторію, але і конкурентною боротьбою з 

телебаченням. Головна дійова особа сучасного радіомовлення – ведучий (ді-

джей, журналіст, шоумен), тому так важливі його професійні якості, 

індивідуальність. Прямий ефір, як його наслідок, інтерактивність радіомовних 

програм є повсякденною мовною практикою. Радіослухач активний у виборі 

каналу, він бере безпосередню участь в процесі створення передачі як його 

учасник. Змінилося і програмування, його форми різноманітні: від чіткого 

планування сітки мовлення до вільного програмного потоку. Жорстке форматне 

програмування полягає в верстці плейлистів і дозволяє домагатися більш 

суворої спеціалізації комерційної станції, гарантує захист від розмивання 

формату, допомагає утримувати аудиторію. Радіо утворилося як система 

загальнонаціональних, регіональних і місцевих каналів, що розрізняються за 

охопленням аудиторії, типами власності, спрямованості та форматом мовлення, 

популярності у слухачів. Водночас радіомовлення продовжує розвиватися в 

умовах жорсткої конкурентної боротьби, комерціалізації та криміналізації 

ринку ЗМІ, зокрема і електронних, зіткнення професійних, економічних і 

політичних інтересів. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Класифікація та типологія 

форматів радіо в зарубіжній та вітчизняній радіожурналістиці». 

Завдання  2. Підготувати запитання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте технічні стилеутворювальні засоби радіо. 

2. Визначте особливості формату радіо «Шансон». 

Література: [4; 5]. 

2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ 

7 СЕМЕСТР 

1. Історія розвитку телебачення. 

2. Поняття «телебачення», історія виникнення. 



  
 

 

3. Функції телебачення. 

4. Інформаційні телевізійні жанри. 

5. Аналітичні жанри на телебаченні. 

6. Палітра художніх жанрів. 

7. Ігрове телебачення. 

8. Нові телевізійні жанри, причини їх виникнення та наслідки. 

9. Телевізійна передача як комплекс технічних і художньо-творчих засобів. 

10. Класифікація телепрограм. 

11.  Журналістські професії на телебаченні. 

12.  Специфіка роботи і роль журналіста у програмах різного типу. 

13.  Характеристика телевізійної аудиторії. 

14.  Основи операторської майстерності. 

15.  Поняття «радіо», історія походження. 

16. Радіомовлення у системі ЗМІ. 

17.  Система інформаційних функцій радіомовлення. 

18.  Функції забезпечення соціального управління суспільством. 

19.  Культурно-просвітницькі функції радіомовлення. 

20.  Жанрова система радіомовлення, її специфіка. 

21.  Синкретизм радіожанрів: причина і наслідки. 

22.  Інформаційні жанри радіомовлення. 

23.  Аналітичні жанри в радіожурналістиці. 

24.  Художньо-документальні радіожанри. 

25.  Аудиторія радіо та її специфіка. 

26.  Особливості виражальних засобів радіо в системі інших засобів масової 

інформації. 

 

 

 

3  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

  

№ Види роботи Кількість Максимум балів за Усього  



  
 

 

годин одне семінарське 

заняття 

1 

2 

3 

 

Семінарські заняття 

Підготовка рефератів 

Аналіз телерадіовізійних 

матеріалів 

  

23 

10 

47 

1 

10 

5 

 

УСЬОГО: 

23 

10 

47 

 

80 

З А Л І К  А Б О  І С П И Т  

4 Письмова або усна 

відповідь 

 20 20 

УСЬОГО: 100 

Студентам, які з поважних причин не мали змоги виступити на 

семінарському занятті, дозволяється скласти компенсаційний залік у 

визначений для консультації термін. 
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