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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Тележурналістика” покликана розкрити основні 
принципи функціонування телебачення, дати відомості як з теорії те-
лежурналістики, так і практики журналістської діяльності. У межах 
курсу вивчаються базові терміни телевізійної журналістики, історія 
становлення телебачення, жанрова система телемовлення, специфіка 
виражальних засобів телебачення та особливості операторської робо-
ти і монтажу телепрограм.  

Мета курсу “Тележурналістика” — ознайомити студентів з основ-
ними принципами і засадами діяльності сучасної телевізійної жур-
налістики, виявити та обґрунтувати специфіку телебачення в системі 
ЗМІ, зокрема в сучасних умовах активного розвитку електронної ко-
мунікації, сформувати у студентів уміння застосовувати набуті знан-
ня у практичній діяльності. 

За підсумками курсу студенти мають 
знати:
• особливості телебачення в системі ЗМІ;
• специфіку сучасного етапу розвитку телемовлення;
• основні історичні етапи функціонування ТБ;
• жанрову систему телевізійної журналістики;
• виражальні засоби телебачення;
• особливості знімання та монтажу програм;
• принципи формування телевізійної аудиторії;
уміти:
• аналізувати та складати програмну сітку телемовлення;
• написати сценарій телепрограми;
• використовувати набуті знання у процесі створення якісного 

телевізійного продукту.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА” 

№  
пор.

Назви змістових модулів та тем

Змістовий модуль 1. тележурналістика у системі засобів 
масової комунікації

1 Телебачення в системі ЗМІ
2 Функції телебачення
3 Історія розвитку телемовлення
4 Телебачення як процес поширення інформації
5 Жанри телевізійної журналістики

Змістовий модуль 2. специфіка телебачення у сучасному 
медіа-просторі

6 Виражальні засоби телебачення
7 Типи комунікаторів на ТБ
8 Структура українського телевізійного простору
9 Аудиторія телебачення

Змістовий модуль 3. журналістська майстерність  
на телебаченні

10 Телевізійний сценарій
11 Операторська майстерність на телебаченні
12 Основи телемонтажу

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА” 

Змістовий модуль 1. тележурналістика у системі засобів  
масової комунікації

Тема 1. Телебачення в системі ЗМІ
Вступ. Мета, завдання, предмет, структура курсу. Основні понят-

тя, тенденції, напрями тележурналістики. 
Телевізійна журналістика і масова інформація. Специфіка телеба-

чення як різновиду засобів масової комунікації.
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Особливості технічного постачання телевізійного сигналу (ефірне 
телебачення, кабельні мережі, супутникові телеканали). Програмна 
політика телеканалів. Розвиток громадського телемовлення. Телеба-
чення як об’єкт культурології та соціології. 

Література [1; 2; 8; 10; 12; 17; 18; 22]

Тема 2. Функції телебачення
Функції засобів масової інформації. Специфіка функціональної 

сфери телебачення в системі ЗМК. Типологія функцій телебачення. 
Інформаційні функції телебачення. Соціальна група функцій: 

інтегративна, комунікаційна, організаторська, виховна, формуван-
ня громадської думки. Культурно-просвітницькі функції: естетична, 
просвітницька, розважальна, рекреативна. 

Вплив функцій ТБ на побудову сітки мовлення та форматування 
телеефіру. Функції телебачення та законодавча основа їх реалізації. 

Література [1; 7; 8; 10; 12; 16–18; 22; 23]

Тема 3. Історія розвитку телемовлення
Основні етапи розвитку телевізійних технологій у світі. Відкрит-

тя радіо і кіно та їх вплив на появу телебачення. Експерименти 
П. Ніпкова, Б. Розінга та В. Зворикіна. Початки.

Історія тележурналістики (проблема періодизації). Становлення 
державного телемовлення в Україні. Розвиток телебачення у хру-
щовський період. Телебачення в період застою. Час перебудови та 
його вплив на телемовлення. 

Державне і комерційне телемовлення незалежної України.
Історія розвитку українського недержавного телебачення. Причи-

ни та умови виникнення. 
Література [1; 2; 5; 8; 10; 12; 17; 22; 24; 25]

Тема 4. Телебачення як процес поширення інформації
Основні ланки процесу мовлення та їх взаємодія. Поняття “цілі”, 

“засоби”, “результати” журналістської діяльності. 
Сучасний підхід до терміна “інформація”; поняття телевізійної 

технології. Загальні відомості про інформаційну службу телеканалів. 
Соціальне призначення інформаційної служби. Сучасна структура 
інформаційної служби. Обсяги інформаційного мовлення. Плану-
вання роботи інформаційної служби. Відеосюжет як носій інформа-
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ції. Інформаційний привід. Принципи інформаційної діяльності. За-
конодавчі аспекти роботи тележурналіста з інформацією.

Література [1; 7; 10; 12; 18; 20; 21; 23; 24]

Тема 5.  Жанри телевізійної журналістики
Принципи визначення жанрів. Інформаційні, аналітичні, художні 

жанри. Нові жанри сучасного телебачення. Синкретизм тележанрів: 
причина та наслідки.

Види інформації в контексті телемовлення.  Вимоги до новин на 
ТБ. Джерела інформації. Репортаж як ключовий жанр телемовлення. 
Новинний блок та особливості роботи над ним. Група аналітичних 
жанрів. Художньо-документальні жанри. Ігрові жанри сучасного те-
лебачення.

Література [1; 6; 7; 10; 12; 17; 18; 21; 23; 24]

Змістовий модуль 2. специфіка телебачення у сучасному 
медіа-просторі

Тема 6. Виражальні засоби телебачення
Особливості виражальних засобів ТБ у системі інших засобів 

масової інформації. Специфіка роботи журналіста з виражальними 
засобами телебачення. Своєрідність технічних стилетвірних засобів 
телебачення.

Аудіовізуальне мовлення. Різновиди екранного відображення дійс-
ності. Телевізійна передача як комплекс технічних і художньо-твор-
чих засобів. 

Слово (людське мовлення) як важливий виражальний засіб те-
лебачення. Монологічність та діалогічність мовлення. Мова і стиль 
відеоматеріалів (основні вимоги). Майстерність диктора і ведучого. 
Особливості роботи ведучого прямого ефіру. 

Етапи роботи над телевізійним продуктом.
Література [1; 9; 10; 12–15; 17–19]

Тема 7. Типи комунікаторів на ТБ
Телевізійний комунікатор. Журналістські професії на телебаченні: 

автор телепрограми, літературний редактор, редактор-продюсер, сце-
нарист, телерепортер, кореспондент, коментатор, оглядач, інтерв’юер, 
шоумен, модератор, телеведучий. 
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Специфіка роботи і роль журналіста у програмах різного типу. 
Причини виникнення поліпрофесій на телебаченні. Актуальність, 
основні тенденції та перспективи функціонування журналістських 
професій на телебаченні. 

Література [1; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 13; 17–20]

Тема 8.  Структура українського телевізійного простору
Особливості функціонування сучасного українського телевізій-

ного простору. Моделі національного мовлення: телебачення громад-
ське (public service broadcasting) як західноєвропейська модель та 
комерційні телемережі як американська модель. 

Центральні загальноукраїнські телеканали, їх форматна характе-
ристика. Розвиток українського регіонального телебачення.

Телевізійна реклама. 
Література [1; 6; 10; 12; 17; 18; 20; 24]

Тема 9. Аудиторія телебачення
Телевізійна аудиторія, її специфіка. Основні фактори впливу на 

телеаудиторію. Типологія телеаудиторії. Основні форми, принципи 
та методи її вивчення.

Література [1; 6; 10; 12; 17; 18; 20; 24; 27]

Змістовий модуль 3. журналістська майстерність  
на телебаченні

Тема 10. Телевізійний сценарій
Сценарна майстерність. Загальне поняття про сценарій. Літера-

турний сценарій. Сценарій у театрі, балеті, кіно. Телевізійний сце-
нарій. Основні функції. 

Телевізійний сценарій як літературна першооснова телепрогра-
ми. Значення сценарію для  спрямування творчого процесу. Синтез 
інформативного та прогностичного елементів у сценарії. Види теле-
візійних сценаріїв. Сценарій у різних типах телевізійних програм. Ро-
бота сценариста до та після знімання.

Література [1; 7; 9; 10; 12; 15; 17; 18; 21]
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Тема 11. Операторська майстерність на телебаченні
Основи телевізійної режисури та операторської майстерності. 

Значення операторської роботи на телебаченні.
Технічна складова операторської роботи. Відеокамера: функціо-

нальне призначення елементів управління. Вимоги до відеоряду. 
Головні правила відеознімання. Робота оператора з кадром. Основи 
композиції телевізійного кадру. План, ракурс, перспектива. 

Література [1; 4; 7; 9; 10; 12; 15; 17; 26]

Тема 12. Основи телемонтажу
Телевізійний монтаж як важлива складова роботи сучасного теле-

бачення. Основні принципи і вимоги до телемонтажу. Телемонтаж у 
різних жанрах тележурналістики. 

Види телевізійного монтажу. Внутрішньокадровий монтаж. Пано-
рама, рух камери. Монтажна фраза. Телемонтаж. Основи нелінійного 
монтажу. Монтажний план сюжету. Типи монтажу відеоряду. Запис 
кадрового тексту. Програма для телемонтажу. Спеціальні інструмен-
ти монтажу.

Література [1; 7; 9; 10; 12; 15; 17; 26]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно із навчальним планом студенти мають виконати контроль-
ну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за 
останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо 
остання цифра номера залікової книжки “3”, то студент вибирає 
варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти 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 не повинен перевищувати 20 сторінок 
формату А4. Контрольна робота має містити вступ, основну частину, 
висновки. 

Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літе-
ратури, зазначити дату виконання і поставити підпис.
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Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання по-
зитивної оцінки студент допускається до іспиту (заліку).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
 1. Поняття “телебачення”, історія виникнення.
 2. Поява та перші етапи функціонування світового телемовлення.
 3. Вимоги до новин на телебаченні. Характерні риси новин.
 4. Жанрова система телебачення, її специфіка.
 5. Охарактеризуйте власний програмний продукт телеканалу 

“Алекс”.

Варіант 2
 1. Телебачення в системі ЗМІ.
 2. Історія українського телебачення.
 3. Чинники, що підвищують цікавість телевізійних новин.
 4. Синкретизм тележанрів: причини та наслідки.
 5. Охарактеризуйте візуальний ряд телеканалу “1+1”.

Варіант 3
 1. Напрями технічної модернізації телемовлення.
 2. Історія комерційного телебачення України.
 3. Джерела інформації на телебаченні.
 4. Інформаційні жанри телемовлення.
 5. Визначте аудиторію телеканалу “М1”.

Варіант 4 
 1. Класифікація функцій телебачення. 
 2. Перспективи розвитку українського регіонального телебачення.
 3. Основні принципи і методи викладу новин на телебаченні.
 4. Аналітичні жанри й типи програм у тележурналістиці. 
 5. Оцініть роботу інформаційної служби телеканалу “Запоріжжя”.

Варіант 5
 1. Телебачення як процес поширення інформації.
 2. Типологічні характеристики телемовлення.
 3. Основні принципи викладу новин на телебаченні.
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 4. Художньо-документальні жанри на телебаченні.
 5. Охарактеризуйте молодіжні програми на телеканалі “ІСТV”.

Варіант 6
 1. Структура українського телевізійного простору.
 2. Особливості функціонування телебачення в радянський період.
 3. “Ефірні” вимоги до телематеріалів.
 4. Специфіка виражальних засобів ТБ у системі засобів масової ін-

формації.
 5. Оцініть роботу дикторів телеканалу “СТБ”.

Варіант 7 
 1. Типи комунікаторів на ТБ.
 2. Реформування телебачення в перші роки незалежності України. 
 3. Ігрове телебачення.
 4. Основні принципи телемонтажу.
 5. Охарактеризуйте специфіку формату “5 каналу”.

Варіант 8
 1. Поняття про телевізійний формат. Формат і аудиторія.
 2. Історія запорізького телевізійного мовлення.
 3. Сценарій як складова телепродукту.
 4. Специфіка роботи журналіста у прямому ефірі.
 5. З’ясуйте особливості роботи інформаційних служб на місцевих 

телеканалах.

Варіант 9
 1. Різновиди екранного відображення дійсності.
 2. Перспективи розвитку державного і громадського телебачення в 

Україні.
 3. Основні типи телепередач.
 4. Операторська майстерність і її складові.
 5. Визначне особливості формату “Нового каналу”.

Варіант 10
 1. Інформація в сучасному телепросторі.
 2. Сучасне західне телебачення.
 3. Новинний блок та особливості роботи над ним.
 4. Специфіка технічних стилетвірних засобів ТБ.
 5. Охарактеризуйте власний програмний продукт телеканалу “ТВ-5”.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет, мета, завдання курсу.
 2. Поняття про телебачення.
 3. Історія розвитку телебачення.
 4. Функції телебачення.
 5. Значення телебачення в житті суспільства.
 6. Телебачення як складова культури.
 7. Місце телебачення в системі ЗМІ.
 8. Специфіка телебачення.
 9. Телебачення як процес поширення інформації. 
10. Основні ланки процесу мовлення та їх взаємодія.
11. Правові аспекти роботи на телебаченні.
12. Структура українського телевізійного простору.
13. Інформаційні телевізійні жанри.
14. Аналітичні жанри на телебаченні.
15. Палітра художніх жанрів.
16. Ігрове телебачення.
17. Нові телевізійні жанри, причини їх виникнення та наслідки.
18. Телевізійна передача як комплекс технічних і художньо-творчих 

засобів.
19. Класифікація телепрограм.
20. Драматургія рекламного кліпу.
21. Журналістські професії на телебаченні.
22. Специфіка роботи і роль журналіста у програмах різного типу.
23. Причини виникнення поліпрофесій на телебаченні.
24. Характеристика телевізійної аудиторії.
25. Загальне поняття про сценарій, його види.
26. Телевізійний сценарій. Основні функції.
27. Телевізійний сценарій як літературна першооснова телепрогра-

ми.
28. Етапи роботи над телевізійним сценарієм.
29. Редагування телевізійного сценарію.
30. Основи телевізійної режисури.
31. Основи операторської майстерності.
32. Робота оператора над кадром.
33. Композиційні особливості телевізійного кадру.
34. Особливості телемонтажу
35. Види телемонтажу.
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36. Технічна складова роботи оператора і монтажера.
37. Способи технічного постачання телевізійного сигналу глядачеві 

(ефірне телебачення, кабельні мережі, супутникові телеканали).
38. Види телевізійних форматів.
39. Зарубіжні теорії телебачення як ЗМІ.
40. Перспективи розвитку телебачення.
41. Вплив філософії постмодернізму і теорії інформаційного суспіль-

ства на сучасні теорії засобів масової інформації.
42. Поняття “телебачення”, історія виникнення.
43. Специфіка функціонування телебачення на сучасному етапі.
44. Напрями технічної модернізації телемовлення.
45. Система інформаційних функцій телемовлення.
46. Функції забезпечення соціального управління суспільством.
47. Культурно-просвітницькі функції телемовлення.
48. Становлення недержавного телемовлення в Україні.
49. Тенденції та перспективи розвитку українського телебачення.
50. Хрущовський період у розвитку ТБ.
51. ТБ у період застою.
52. Період перебудови та його вплив на інформаційне телемовлен-

ня.
53. Інформація у сучасному телепросторі.
54. Принципи інформаційної діяльності тележурналіста.
55. Законодавчі аспекти роботи тележурналіста з інформацією.
56. Вимоги до новин на ТБ. Характерні риси новин.
57. Чинники, що підвищують цікавість теленовин.
58. Джерела інформації в телевізійному мовленні.
59. Основні принципи викладу новин на ТБ.
60. Структура телевізійної новини.
61. Основні методи викладу теленовин.
62. Монотематичні і політематичні новини.
63. Виклад подієвої новини.
64. Новинний блок та особливості роботи над ним.
65. Особливості виражальних засобів ТБ у системі інших засобів ма-

сової інформації.
66. Слово (людське мовлення) як важливий виражальний засіб ТБ. 
67. Специфіка технічних стилетвірних засобів ТБ.
68. Особливості мови ТБ.
69. Синхронність мовлення й сприйняття. 
70. Норми мовлення та їх порушення.
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71. Невербальні засоби мови: специфіка, принципи застосування.
72. Темп мовлення, сила звуку та висота тону на ТБ.
73. Інтонація голосу як засіб виразності мовлення.
74. Основні форми вивчення телеаудиторії.
75. Принципи наукового дослідження аудиторії ТБ.
76. Методи вивчення телеаудиторії.
77. Основні завдання інформаційної служби ТБ.
78. Права й обов’язки працівників інформаційної телеслужби. 
79. Інформаційна служба ТБ: зарубіжна та вітчизняна модель.
80. Служба інформації у структурі державного та комерційного мов-

лення.
81. Специфіка роботи телеведучого.
82. Головні правила ведення прямого ефіру.
83. Основні вимоги до диктора і ведучого.
84. Всеукраїнське та регіональне телевізійне мовлення.
85. Виникнення медіа-холдингів та їх вплив на телепростір.
86. Державні телеканали: характеристика формату, жанрово-стильо-

вої палітри.
87.  Характеристика українського регіонального телепростору. 
88. Запорізьке регіональне телемовлення.
89. Державні регіональні телеканали в Запоріжжі. 
90. Недержавні телеканали Запорізького регіону.
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