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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Дисципліна “Радіожурналістика” покликана висвітлити закони 
діяльності радіомовлення загалом і радіожурналістики зокрема на 
теоретичному та практичному рівнях. У межах курсу дається уяв-
лення про основні поняття радіожурналістики, принципи діяльності 
радіожурналіста, зумовлені особливістю способів впливу радіо на ау-
диторію, закони створення програмного радіопродукту в межах жан-
рової системи радіомовлення. 

Отже, мета курсу — ознайомити студентів зі специфікою принци-
пів і законів діяльності радіожурналістики, яка на сучасному етапі 
перебуває під значним впливом комп’ютерних технологій у сфері 
технічної бази радіо та розвитку Інтернету у створенні програмного 
продукту; структурувати знання про систему зв’язків ЗМІ, обґрунту-
вавши специфіку радіомовлення; навчити студентів вільно володіти 
теоретичними і практичними знаннями в різноманітних жанрових 
різновидах радіомовлення, орієнтуючись на потреби і смаки сучасної 
радіоаудиторії.

За підсумками курсу студенти повинні 
знати:
• особливості радіомовлення в системі ЗМІ;
• специфіку сучасного етапу розвитку радіо;
• основні історичні етапи функціонування радіопрограм;
• функціональну систему радіомовлення;
• жанрово-стильовий спектр радіожурналістики;
• особливості взаємодії з радіоаудиторією;
уміти:
• всебічно використовувати набуті знання в умовах динамічності 

сучасного радіопростору;
• застосовувати практичні рекомендації у процесі створення про-

фесійного та конкурентного програмного радіопродукту.
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ЗМІСТ  
дисципліни

“РАДІОЖУРНАЛІСТИКА” 

Змістовий модуль 1. Радіожурналістика в системі засобів  
масової комунікації 

Тема 1. Радіомовлення в системі ЗМІ
Система засобів масової інформації. Поняття “радіо”, історія по-

ходження, становлення та вжитку. Радіомовлення в системі ЗМІ: ха-
рактерні особливості, переваги та недоліки порівняно з іншими засо-
бами масової інформації. Радіожурналістика як наука. 

Специфіка функціонування радіомовлення на сучасному етапі. 
Технологічна та економічна база радіо. Напрямки технічної модерні-
зації радіомовлення. Інтернет-радіомовлення.

Література [2; 5–7; 11; 13; 15; 19; 23; 26; 28; 29]
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Тема 2. Функціональна сфера радіомовлення

Функції ЗМІ. Поняття “функція” в радіомовленні. Класифікація 
функцій радіомовлення. Поліфункціональність радіо. 

Система інформаційних функцій радіомовлення: власне інформа-
ційна, рекламна. 

Функції забезпечення соціального управління суспільством: ін-
тегративна, функція вираження і формування громадської думки, ко-
мунікаційна, виховна, агітаційно-пропагандистська, організаторська. 
Способи і форми їх реалізації, трансформація в системі сучасного 
радіомовлення. 

Культурно-просвітницькі функції: естетична, просвітницька, роз-
важальна, рекреативна. 

Вплив функцій на побудову мережі мовлення, форматування 
структури і змісту програм радіомовлення. Функції радіомовлення 
та законодавство у сфері ЗМІ.

Література [2; 7; 10; 11; 13; 15; 24; 26; 28; 30–33]

Тема 3. Історія розвитку радіомовлення

Створення та перші етапи функціонування світового радіомовлен-
ня. Комерційне радіомовлення США, Західної Європи. Виникнення 
альтернативних радіостанцій.

Історія розвитку українського недержавного радіомовлення. При-
чини та умови виникнення. Перші радіостанції в Україні. Мережа за-
хідноукраїнського недержавного мовлення.

Становлення державного радіомовлення в Україні. Розвиток 
радіо періоду репресій. Фронтовий етап функціонування радіо. 
Радіопрограми в період відбудови. “Хрущовський” період в радіомов-
ленні. Радіоінформації в період застою. Період перебудови та його 
вплив на радіомовлення. 

Державне і комерційне радіомовлення незалежної України.
Література [1; 3; 4; 7; 11; 13; 14; 16; 19; 21; 22; 24; 25]

Тема 4. Форматування радіоефіру

Формат радіомовлення як визначник основних принципів і пара-
метрів мовлення. Радіоформат і аудиторія радіостанції. Вплив фор-
матування на структурування програмних елементів, естетичні нор-
ми програмування. 
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Історія виникнення поняття “формат”. Перші радіоформати США. 
Класифікація і типологія форматів радіо в зарубіжній та вітчизняній 
радіожурналістиці. Характеристика форматів АС, CHR, Talk, News, 
Public та ін.: зарубіжні стандарти та вітчизняні особливості. Специфі-
ка створення і розвитку форматування українського радіоефіру. Ре-
гіональні радіостанції та їх формати.

Література [2; 12; 13; 31]

Тема 5. Інформація в сучасному радіопросторі
Основні принципи комунікації як засобу передачі інформації. 

Види інформації в контексті радіомовлення. Принципи інформацій-
ної діяльності радіожурналіста. Законодавчі аспекти роботи радіо-
журналіста з інформацією. Вимоги до новин на радіо. Джерела інфор-
мації в радіомовленні. Основні принципи і методи викладу новин на 
радіо. Новинний блок та особливості роботи над ним.

Література [1; 2; 7; 10–13; 17; 20; 22; 31]

Тема 6. Жанрова палітра радіомовлення
Жанрова система радіомовлення, її специфіка. Жанри в контекс-

ті реалізації функціональної системи радіомовлення. Синкретизм 
радіожанрів: причина та наслідки.

Інформаційні жанри радіомовлення (інформаційна замітка, 
інтерв’ю, радіокореспонденція, репортаж). Група аналітичних жанрів 
(коментар, бесіда, ток-шоу). Художньо-документальні жанри (радіо-
нарис, радіопортрет, радіофейлетон та ін.).

Література [2; 7; 10–13; 17; 18; 20; 31; 33]

Змістовий модуль 2. Специфіка радіомовлення в сучасному 
медіа-просторі

Тема 7. Виражальні засоби радіомовлення
Особливості виражальних засобів радіо в системі інших засобів 

масової інформації. Специфіка роботи журналіста з виражальними 
засобами радіо. Образне спілкування зі слухачем.

Дві основні групи виражальних засобів радіо. Природні виражаль-
ні засоби як вихідний звуковий матеріал. Технічна група засобів, їх 
вплив на стилістику радіомовлення. 

Слово (людське мовлення) як важливий виражальний засіб радіо. 
Моно- і діалогічність мовлення. Музика і шуми: основні та додаткові 
функції. 



�

Специфіка технічних стилетвірних засобів радіо: монтаж, “голосо-
вий грим”, звукова мізансцена, реверберація та ін.

Література [2; 7; 10–13; 20; 27; 28; 31]

Тема 8. Мова радіо
Специфіка радіо й особливості його мови. Основні ознаки мови 

радіо. Акустичність як важлива ознака мови. Однотипність мовлен-
нєвого спілкування. Дистанційність. Синхронність мовлення і спри-
йняття. Розмовне мовлення та мова радіо. Норми мовлення та їх по-
рушення (дефекти, сленг, іншомовна лексика).

Невербальні засоби мови: специфіка, принципи застосування. 
Поняття темпу мовлення. Сила звуку як важливий чинник функ-
ціонування радіопрограм. Висота тону. Тембр голосу і його вплив 
на слухача. Інтонація голосу як засіб виразності мовлення. Наголос. 
Специфіка функціонування пауз у радіомовленні.

Література [2; 7; 9–13; 22; 28; 31]

Тема 9. Аудиторія радіомовлення
Аудиторія радіо та її специфіка. Формат радіо й аудиторія. Ос-

новні форми вивчення радіоаудиторії. Принципи наукового дослід-
ження (історизм, системність, комплексність, вибірковість). Методи 
вивчення (анкетування, інтерв’ю, аналіз документів, спостереження, 
експеримент, аудіометричні способи тощо).

Література [1; 2; 7; 8; 10–13; 15; 17; 22; 28; 30; 31]

Тема 10. Інформаційна служба сучасного радіо
Основні завдання інформаційної служби радіо. Права та обов’язки 

працівників інформаційної служби. Планування роботи інформацій-
ної служби.

Інформаційна служба радіо: зарубіжна та вітчизняна модель. Служ-
ба інформації у структурі державного та комерційного мовлення.

Література [1; 2; 7; 10; 12; 13; 20; 31]

Тема 11. Специфіка музичного радіомовлення
Особливості форматування музичного радіомовлення. Концепція 

створення плей-листа. Ротація композицій в ефірі. Новітні форми 
музичного програмування. 

Специфіка роботи радіоведучого (ді-джея): головні правила ве-
дення ефіру. Основні вимоги до ді-джея. 

Література [1; 2; 7; 12; 14; 31]
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Тема 12. Сучасний радіопростір України
Всеукраїнське та регіональне мовлення. Взаємодія ретранслянтів 

і регіональних станцій. Виникнення медіа-холдингів та їх вплив на 
радіопростір. 

Дротове та FM-мовлення. Державні радіостанції: характеристика 
формату, жанрово-стильової палітри, основні радіоведучі.

Найпопулярніші комерційні FM-станції. Загальна характеристи-
ка запорізького радіопростору. 

Література [1; 2; 7; 8; 10; 15; 19; 20; 29; 31]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контроль-
ну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент 
визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. На-
приклад, якщо остання цифра номера залікової книжки “3”, то сту-
дент вибирає варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу складається план 
роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 
наведені у навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також 
підручники, методичні посібники та нормативні акти, що відповіда-
ють темі роботи.

Обсяг контрольної роботи — більше 20 сторінок формату А4. Кон-
трольна робота повинна містити вступ, основну частину, висновки. 

Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літе-
ратури, вказати дату виконання і поставити підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання по-
зитивної оцінки студента допускається до іспиту (заліку).

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
1. Поняття “радіо”, історія походження.
2. Створення та перші етапи функціонування світового радіомов-

лення.
3. Вимоги до новин на радіо. Характерні риси новин.
4. Жанрова система радіомовлення, її специфіка.
5. Охарактеризуйте мову радіо “Ностальжі”.
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Варіант 2
1. Радіомовлення в системі ЗМІ.
2. Історія комерційного радіомовлення США.
3. Чинники, що підвищують цікавість радіоновин.
4. Синкретизм радіожанрів: причина і наслідки.
5. Охарактеризуйте невербальні засоби мови радіо “Великий 

Луг”.

Варіант 3
1. Напрями технічної модернізації радіомовлення.
2. Історія комерційного радіомовлення Західної Європи.
3. Джерела інформації в радіомовленні.
4. Інформаційні жанри радіомовлення.
5. Визначте аудиторію радіо “Хіт-FM”.

Варіант 4 
1. Класифікація функцій радіомовлення. Поліфункціональність 

радіо.
2. Умови виникнення недержавного радіо в Україні.
3. Основні принципи і методи викладу новин на радіо.
4. Аналітичні жанри в радіожурналістиці. 
5. Дайте оцінку роботі інформаційної служби радіо “Запоріжжя-

FM”.

Варіант 5
1. Система інформаційних функцій радіомовлення.
2. Становлення державного радіомовлення в Україні.
3. Принцип “перевернутої піраміди” як метод викладу радіоно-

вин.
4. Художньо-документальні радіожанри.
5. Охарактеризуйте молодіжні програми радіо “Юніверс”.

Варіант 6
1. Функції забезпечення соціального управління суспільством.
2. Особливості функціонування радіо в період репресій.
3. “Ефірні” вимоги до радіоматеріалів.
4. Специфіка виражальних засобів радіо в системі засобів масової 

інформації.
5. Дайте оцінку роботі ді-джеїв радіо “Люкс”.
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Варіант 7 

1. Культурно-просвітницькі функції радіомовлення.
2. Фронтовий етап функціонування радіо. 
3. Структура радіоповідомлення.
4. Дві основні групи виражальних засобів радіо.
5. Охарактеризуйте специфіку формату радіо “Мелодія”.

Варіант 8

1. Поняття про радіоформат. Формат і аудиторія радіостанції.
2. Радіопрограми в період відбудови, “хрущовський” та період за-

стою.
3. Основні методи викладу новин.
4. Слово (людське мовлення) як важливий виражальний засіб 

радіо.
5. З’ясуйте особливості музичного ефіру радіо “Kiss-FM”.

Варіант 9

1. Класифікація і типологія форматів радіо в зарубіжній та вітчиз-
няній радіожурналістиці.

2. Період перебудови та його вплив на інформаційне радіомовлен-
ня.

3. Основні типи радіопередач.
4. Музика і шуми: головні та другорядні функції.
5. Визначте особливості формату радіо “Шансон”.

Варіант 10

1. Інформація в сучасному радіопросторі.
2. Державне і комерційне радіомовлення незалежної України.
3. Новинний блок та особливості роботи над ним.
4. Специфіка технічних стилетвірних засобів радіо.
5. Охарактеризуйте програмний продукт радіо “Запоріжжя” (дро-

тове мовлення).

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття “радіо”, історія походження.
2. Радіомовлення в системі ЗМІ.
3. Специфіка функціонування радіомовлення на сучасному етапі.
4. Напрями технічної модернізації радіомовлення.
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5. Класифікація функцій радіомовлення. Поліфункціональність 
радіо.

6. Система інформаційних функцій радіомовлення.
7. Функції забезпечення соціального управління суспільством.
8. Культурно-просвітницькі функції радіомовлення.
9. Створення та перші етапи функціонування світового радіомов-

лення.
10. Комерційне радіомовлення США, Західної Європи.
11. Умови виникнення недержавного радіо в Україні.
12. Мережа західноукраїнського недержавного мовлення.
13. Становлення державного радіомовлення в Україні.
14. Особливості функціонування радіо в період репресій.
15. Фронтовий етап функціонування радіо.
16. Радіопрограми в період відбудови.
17. “Хрущовський” період у розвитку радіо.
18. Радіоінформації в період застою.
19. Період перебудови та його вплив на інформаційне радіомовлення.
20. Державне і комерційне радіомовлення незалежної України.
21. Поняття про радіоформат. Формат і аудиторія радіостанції.
22. Класифікація і типологія форматів радіо в зарубіжній та вітчиз-

няній радіожурналістиці.
23. Основні формати світового радіомовлення.
24. Інформація в сучасному радіопросторі.
25. Принципи інформаційної діяльності радіожурналіста.
26. Законодавчі аспекти роботи радіожурналіста з інформацією.
27. Вимоги до новин на радіо. Характерні риси новин.
28. Чинники, що підвищують цікавість радіоновин.
29. Збирання новин.
30. Джерела інформації в радіомовленні.
31. Основні принципи викладу новин на радіо.
32. Принцип “перевернутої піраміди”.
33. Принцип “драматичної єдності” (кульмінація, причина, резуль-

тат).
34. Поняття “замкнутого кола”.
35. “Ефірні” вимоги до матеріалів (правильність, ясність, лаконіч-

ність, колорит).
36. Структура радіоповідомлення.
37. Основні методи викладу новин.
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38. Монотематична і політематична новини.
39. Виклад подієвої новини.
40. Використання цитування при подачі новин.
41. Спеціальні типи новин.
42. Тематичні новини.
43. Типи коротких текстових повідомлень.
44. Озвучені повідомлення.
45. Основні типи радіопередач.
46. Новинний блок та особливості роботи над ним.
47. Жанрова система радіомовлення, її специфіка.
48. Синкретизм радіожанрів: причина і наслідки.
49. Інформаційні жанри радіомовлення.
50. Аналітичні жанри в радіожурналістиці.
51. Художньо-документальні радіожанри.
52. Особливості виражальних засобів радіо в системі інших засобів 

масової інформації.
53. Дві основні групи виражальних засобів радіо.
54. Слово (людське мовлення) як важливий виражальний засіб 

радіо. 
55. Музика і шуми: основні та додаткові функції. 
56. Специфіка технічних стилетвірних засобів радіо.
57. Особливості мови радіо.
58. Акустичність як важлива риса радіомовлення.
59. Однотипність мовленнєвого спілкування на радіо.
60. Дистанційність мовлення радіо.
61. Синхронність мовлення й сприйняття.
62. Норми мовлення та їх порушення.
63. Розмовне мовлення на радіо.
64. Невербальні засоби мови: специфіка, принципи застосування.
65. Темп мовлення, сила звуку та висота тону на радіо.
66. Тембр голосу та його вплив на слухача.
67. Інтонація голосу як засіб виразності мовлення.
68. Специфіка функціонування пауз у радіомовленні.
69. Аудиторія радіо та її специфіка.
70. Основні форми вивчення радіоаудиторії.
71. Принципи наукового дослідження аудиторії радіо.
72. Методи вивчення радіоаудиторії.
73. Основні завдання інформаційної служби радіо.
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74. Права та обов’язки працівників інформаційної радіослужби.
75. Інформаційна служба радіо: зарубіжна та вітчизняна модель.
76. Служба інформації у структурі державного та комерційного мов-

лення.
77. Особливості форматування музичного радіомовлення.
78. Концепція створення плей-листа.
79. Ротація композицій в радіоефірі.
80. Специфіка роботи радіоведучого (ді-джея).
81. Головні правила ведення музичного ефіру на радіо.
82. Основні вимоги до ді-джея.
83. Всеукраїнське та регіональне мовлення.
84. Виникнення медіа-холдингів та їх вплив на радіопростір.
85. Дротове та FM-мовлення в Україні.
86. Державні радіостанції: характеристика формату, жанрово-сти-

льової палітри, основні радіоведучі.
87. Найпопулярніші комерційні FM-станції.
88. Характеристика українського регіонального радіопростору. 
89. Інтернет-радіомовлення в Україні. 
90. Запорізьке регіональне радіомовлення.
91. Державні регіональні радіостанції в м. Запоріжжі. Характеристи-

ка формату, жанрово-стильової палітри.
92. FM-радіостанції Запоріжжя. 
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