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1. Мета та завдання освітньої компоненти 

 
Мета: засвоєння здобувачами вищої освіти практичних навичок з теле- та 

радіовиробництва, знайомство з основним програмним забезпеченням, 
технологічним обладнанням, яке використовується сучасними теле- та 
радіожурналістами; закріплення теоретичних знань на практиці, вміння 

оперативно, точно і повно підготувати теле- та радіосюжети. 
Завдання: 

- ознайомити здобувачів вищої освіти із основними поняттями основ теле- 
та радіовиробництва; 

- закріпити знання про етапи історії радіо та телебачення в Україні та світі; 
- охарактеризувати інформаційну ситуацію в Україні та місце в ній радіо  і 

телебачення; 
- розкрити особливості теле- та радіомовлення та його використання для 

потреб журналістики; 
- проаналізувати специфіку роботи журналіста на радіостудії, окремі 

напрями радіожурналістики, жанрові особливості радіопередач.  
- розширити уявлення здобувачів освіти про основні поняття теле- та 

радіопродукції; 

- змоделювати основні принципи практичної діяльності теле- та 
радіожурналіста, 

- впроваджувати способи впливу радіо та телебачення на аудиторію; 
- проаналізувати закони створення програмного теле- та радіопродукту в 

межах жанрової системи радіомовлення та телебачення. 
 

Предмет: сучасне українське і зарубіжне теле- та радіомовлення, 
особливості виробництва сучасних телевізійних та радіопрограм і сюжетів.  

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», 

«Жанри журналістики», «Практика журналістської діяльності». 
 

2. Структура освітньої компоненти 
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Розділ 1. Радіомовлення в системі засобів масової інформації 

1.1. Характерні особливості радіо 12 4 2    6 

1.2. Принципи діяльності 
радіоорганізацій 

12 4 2 
   

6 
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1.3. Функції радіомовлення 8  2    6 

1.4. Структура радіомовлення України 8  2    6 

1.5. Різновиди радіомовлення 8  2    6 

 Разом за 1 розділ 48 8 10    30 

Розділ 2. Радіомовлення як сфера журналістської діяльності 

2.1. Інформаційні радіожанри 8  2    6 

2.2. Аналітичні радіожанри 8  2    6 

2.3. Художньо-публіцистичні 

радіожанри 
10  4    6 

2.4. Новітні жанри радіожурналістики, 
інтернет-радіо 

8  2    6 

2.5. Інтеграція радіомовлення у 

всесвітню мережу: сайти 
радіостанцій 

8  2    6 

 Разом за 2 розділ 42  12    30 

 Разом за 5 семестр 90 8 22    60 

Розділ 3. Особливості діяльності журналіста на телебаченні 

3.1. Концепція телевізійної передачі 10 2 2    6 

3.2. Роль і місце інформаційних передач 

на телебаченні 
12 4 2 

   
6 

3.3. Репортаж на ТБ: технологія 
виробництва 

12 4 2 
   

6 

3.4. Аналітично-публіцистичне 

телевізійне мовлення 
8  4 

   
4 

3.5. Художньо-документальні жанри в 
сучасному телеефірі 

8  4 
   

4 

 Разом за 3 розділ 50 10 14    26 

Розділ 4. Сучасні телевізійні формати 

4.1. Реаліті-шоу: особливості 

підготовки контенту редактором 
8  2 

   
6 

4.2. Ток-шоу: визначення і класифікація 8  2    6 

4.3. Моделі суспільного 

телерадіомовлення в епоху 
глобалізації 

8  2 

   

6 

4.4. Журналістське розслідування та 

екстремальні зйомки 
8  2 

   
6 

4.5. Конвергенція ЗМІ, інтернет-
телебачення 

8  2 
   

6 

 Разом за 4 розділ 40  10    30 

 Разом  за  6 семестр 180 18 46    116 

 Всього 180 18 46    116 

 
 



 6 

3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. РАДІОМОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 
ТЕМА 1.1. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІО 

 

Організація, особливості діяльності та функціонування сучасного 
радіомовлення України. Історія українського радіомовлення. Основні етапи 
розвитку. Ключові дати і імена в історії радіо як винаходу людства. 

Особливості сприймання радіопрограм.  
Специфічні властивості і характерні комунікативні форми інформування за 

допомогою радіо. Палітра радіо. Специфічні можливості радіо. Специфічні 
виражальні засоби радіо. Особливості переконливого мовлення. Поняття 

«монтаж» на радіо. Вплив радіо на слухача. Документування фактів за 
допомогою радіо. Типа слухання радіо. 
 

ТЕМА 1.2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДІООРГАНІЗАЦІЇ 
 

Особливості програмування, форматування та типи радіопрограм.   
Принцип партійності. Принцип народності. Норми службової та 

професійної етики радіожурналіста. Свобода слова на радіо в Україні і світі. 
Гарантування права громадян на вільний доступ до інформації за допомогою 

радіо. 
Поняття правдивої соціальної інформації. Тлумачення фактів, подій і явищ 

на радіо. Моральні і творчі принципи працівників радіо. Європейські принципи 
діяльності радіоорганізацій.  
 

ТЕМА 1.3. ФУНКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

Функція інформування. Функція вираження і формування громадської 
думки. Пропагандистська функція. Агітаційно-організаторська функція. 

Просвітницько-педагогічна функція. Виховна функція. Естетична функція. 
Розважальна функція. Функція спілкування. Інтегруюча функція.  

 

ТЕМА 1.4. СТРУКТУРА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

Завдання радіоорганізацій. Функції Державного комітету телебачення і 

радіомовлення, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 
Національна радіокомпанія України. Перша програма Національної 

радіокомпанії України. Радіо «Промінь». Радіо «Культура». Всесвітня служба 
радіомовлення України. Концепція мовлення Українського національного 

радіо. Обласні організації радіомовлення. Недержавні (приватні) 
радіоорганізації.  

Закон України про телебачення і радіомовлення. Положення Світової 

комісії з політики радіо і телебачення. Порядок функціонування для 
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незалежних радіостанцій.  
 

ТЕМА 1.5. РІЗНОВИДИ РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

Інформаційні радіопрограми. Політико-ідеологічні передачі. Історико-
культурологічні передачі. Соціально-економічні передачі. Освітньо-пізнавальні 
передачі. Релігійні передачі. Передачі для дітей та юнацтва. Передачі для 

молоді.  
Види в особливості жанрів радіожурналістики. Радіопродукція для молоді. 

Літературно-драматичні передачі. Музично-розважальні радіопередачі. 
Рекламні радіопередачі. Диференціація понять «жанр» і «форма». Проблеми 

поділу на жанри в радіожурналістиці. Сучасні жанри на радіо. 
 

РОЗДІЛ 2. РАДІОМОВЛЕННЯ ЯК СФЕРА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

ТЕМА 2.1. ІНФОРМАЦІЙНІ РАДІОЖАНРИ 
 

Ознаки інформаційних жанрів на радіо. Специфіка створення 
інформаційних радіожанрів. Особливості сприйняття інформаційних 
радіоматеріалів. Різновиди інформаційних радіоповідомлень.  

Створення повідомлення на радіо.  
Радіозвіт. Радіоінтерв’ю. Радіовиступ. Радіоогляд преси. Жанрові ознаки 

радіозвіту. Специфіка створення радіозвіту. Різновиди радіорепортажу.  
 

ТЕМА 2.2. АНАЛІТИЧНІ РАДІОЖАНРИ 
 

Основні ознаки аналітичних радіожанрів. Специфіка створення 
аналітичних радіоматеріалів. Особливості сприйняття аналітичних 

радіоматеріалів. 
Радіобесіда: різновиди і типи. Способи ведення бесіди на радіо. 

Радіокореспонденція: жанрові ознаки. Різновиди радіокореспонденції. 
Методика створення радіокореспонденції. 

Радіокоментар: різновиди та модифікації. Вимоги до створення 
радіокоментаря. 

Різновиди та типи радіобесіди. Правила ведення полеміки на радіо. Методи 

та засоби створення радіобесіди. 
Загальний і тематичний радіоогляди. Методика підготовки радіоогляду. 
 

ТЕМА 2.3. ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ РАДІОЖАНРИ 
 

Основні ознаки художньо-публіцистичних радіожанрів. Специфіка 

створення художньо-публіцистичних радіоматеріалів. Особливості сприйняття 
художньо-публіцистичних радіожанрів. Художні прийоми радіожанрів.  

Особливості створення радіозамальовки. Жанрові ознаки радіозамальовки. 
Особливості жанру та різновиди радіооповідання. Специфіка створення 

радіооповідання. Способи та методи емоційного впливу на слухача в 
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радіооповіданні та радіозамальовці. 
Фейлетон на радіо як зникаючий жанр. 

Предмет дослідження радіонарису. Жанрові ознаки радіонарису. Художній 
образ в радіонарисі. Види радіонарису. Специфічні риси радіонарису. 

Зображально-виражальні засоби радіонарису.  
Різновиди радіокомпозиції. Специфіка створення радіокомпозиції. Методи 

емоційного впливу на слухача радіокомпозиції. 

Радіофільм: жанрові ознаки. Різновиди радіофільму. Специфіка створення 
радіофільму.  

Радіодрама: жанрові ознаки. Різновиди радіодрами. 
 

ТЕМА 2.4. НОВІТНІ ЖАНРИ РАДІОЖУРНАЛІСТИКИ, 
ІНТЕРНЕТ-РАДІО 

 
Ресурси для створення інтернет-радіостанцій. Подкасти. Інтерактивність 

новітніх жанрів радіожурналістики. Постійне оновлення контенту інтернет-
радіостанцій. Актуальність і оперативність інтернет-радіо. Веб-огляд. Блоги на 

сайтах інтернет-радіостанцій. Радіоконференції. Коментар і огляд на інтернет-
радіо. Діалогічність жанрів на інтернет-радіостанціях.  

 

ТЕМА 2.5. ІНТЕГРАЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ У ВСЕСВІТНЮ МЕРЕЖУ: 
САЙТИ РАДІОСТАНЦІЙ 

 

Особливості контенту сайтів радіостанцій. Кольорова гамма сайтів 

радіостанцій. Конкурси на сайтах радіостанцій. Інтернет-магазини на сайтах 
радіостанцій. Основні рубрики. Прямий ефір на сайтах радіостанцій. Рекламні 

ресурси. Мультимедійний контент. Чати, форми і гостьові книги на сайтах 
радіостанцій. Сайти радіостанцій як розважальні портали. Сайти радіостанцій 

як інформаційні агентства. 
 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
 

ТЕМА 3.1. КОНЦЕПЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ 
 

Зародження телебачення в різних країнах світу. Історія розвитку 

регіонального телебачення в Україні. Державне регулювання електронних ЗМІ 
в Україні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення: принципи 

формування, функції і основні напрямки діяльності. 

Особливості сучасного українського телепростору. Тенденції розвитку 

світового і вітчизняного телебачення. Види телекомпаній за формою власності. 
Види телекомпаній за територією поширення сигналу. Види телемовлення за 
способом передачі сигналу. 

Специфіка телебачення як виду ЗМІ. Зображально-виражальні засоби 
телебачення. Основні поняття. Структура журналістського твору на 

телебаченні. Драматургічні засоби виразності на телебаченні. Види монтажу. 
Закони телевізійного виробництва. 
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Політико-ідеологічні телепередачі. Історико-культурологічні телепередачі. 
Соціально-економічні телепередачі. Освітньо-пізнавальні телепередачі. 

Релігійні телепередачі. Телеередачі для дітей і юнацтва 

Класифікація жанрів тележурналістики: вітчизняний і світовий досвід. 
Необхідні здібності і професійні вимоги до тележурналіста. Особливості роботи 

репортера на телебаченні. Особливості роботи ведучого на телебаченні. 
Журналістські професії на телебаченні. Роль редактора в процесі телевізійного 

виробництва.  
 

ТЕМА 3.2. РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕДАЧ НА 
ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

Інформаційні жанри тележурналістики. Методи викладу телевізійних 

новин. Виклад новин на одну тему. Виклад подієвої новини. Виклад новин за 
допомогою цитування. Виклад новин за формулою Поля Вайта. Мова і стиль 

повідомлень. Типи початків повідомлень.  
Діяльність інформаційної служби телевізійних новин. Структура 

інформаційної редакції. Технологія інформаційного телевиробництва. 

Виробництво телевізійного сюжету. Модель британських телевізійних новин. 
Методи проведення інтерв’ю. 

 
  

ТЕМА 3.3. РЕПОРТАЖ НА ТБ: ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА 
 

Особливості репортажу й робота репортера. Надзавдання репортажу на 
телебаченні. Практичні поради телерепортеру. Інформаційне наповнення 

репортажу. Стиль репортажу. Безоціночність репортажу.  
 

ТЕМА 3.4. АНАЛІТИЧНО-ПУБЛІЦИСТИЧНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ 
МОВЛЕННІЯ 

 

Аналітичні жанри тележурналістики. Коментар. Бесіда. Огляд. 
Кореспонденція. Прес-конференція. Дискусія. 

 

ТЕМА 3.5. ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНІ ЖАНРИ В СУЧАСНОМУ 

ТЕЛЕЕФІРІ 
 

Телевізійна публіцистика. Риси та прояви публіцистичності на 
телебаченні. Телевізійий нарис. Телевізійний сценарій. Телевізійне есе. 

Сатиричні жанри. Телевізійний памфлет. 
Художні жанри тележурналістики. Основні ознаки художньо-

документальних жанрів на телебаченні.  

Замальовка, оповідання, фейлетон як зникаючі жанри телебачення. 
Індустрія кіно на телебаченні.  
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РОЗДІЛ 4. СУЧАСНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ФОРМАТИ 
 

ТЕМА 4.1. РЕАЛІТІ-ШОУ: ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КОНТЕНТУ 
РЕДАКТОРОМ 

 

Історія появи реаліті-шоу, перші реаліті-шоу на телебаченні. Особливості 
постановки реаліті-шоу. Класифікація реаліті-шоу. Українські реаліті-шоу. 

Написання сценарію для реаліті-шоу.  
 

ТЕМА 4.2. ТОК-ШОУ: ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Розмовні видовища: визначення і класифікація. Ток-шоу «сам на сам»: 
проблеми спілкування. Найважливіші елементи і роль журналіста у підготовці 

та веденні програми. 
 

ТЕМА 4.3. МОДЕЛІ СУСПІЛЬНОГО ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ В ЕПОХУ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Роль і функції слова на телебаченні. Суспільні функції телебачення як 
виду ЗМІ. Різні підходи до класифікації функцій телебачення. Світова практика 

визначення функцій телебачення. 
Міжнародно-правове регулювання громадського мовлення. Зарубіжний 

досвід розвитку та функціонування громадського мовлення. 
Телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі. Системи телерадіомовлення у Німеччині. 

Громадське мовлення США. Шведське телебачення. Громадське мовлення у 
Франції. Польське телебачення. Громадське телебачення Естонії. Хорватське 

телебачення. 
Перспективи та проблеми створення громадського мовлення в Україні. 

Передумови та можливі моделі громадського мовлення. Концепції створення 
громадського телерадіомовлення в Україні. Система фінансування – одна із 
ключових проблем побудови громадського мовлення. 

 

ТЕМА 4.4. ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНІ 

ЗЙОМКИ 
 

Функції, види, ознаки журналістських розслідувань. Роль джерел 
інформації у журналістському розслідуванні. Технологія розслідування.  

 

ТЕМА 4.5. КОНВЕРГЕНЦІЯ ЗМІ, ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
 

Основні проблеми українського телебачення сьогодні. Дифузія жанрів на 
телебаченні. Гібридні телеформати. Інфотеймент на ТБ. 

 
 

 
 



 11 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Характерні особливості радіо 
План 

1. Організація, особливості діяльності та функціонування сучасного 
радіомовлення України.  

2. Історія українського радіомовлення. Основні етапи розвитку. 

3. Ключові дати і імена в історії радіо як винаходу людства.  

4. Особливості сприймання радіопрограм.  
5. Специфічні можливості радіо.  

6. Поняття «монтаж» на радіо.  
7. Документування фактів за допомогою радіо.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-6. 
 

Тема 1.2. Принципи діяльності радіоорганізації 

План 
1. Особливості програмування, форматування та типи радіопрограм.   

2. Принцип партійності. Принцип народності.  
3. Норми службової та професійної етики радіожурналіста.  
4. Моральні і творчі принципи працівників радіо.  

5. Європейські принципи діяльності радіоорганізацій.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 11. 
 

Тема 3.1. Концепція телевізійної передачі 
План 

1. Зародження телебачення в різних країнах світу.  

2. Історія розвитку регіонального телебачення в Україні. 

3. Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні.  

4. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення: принципи 
формування, функції і основні напрямки діяльності. 

5. Специфіка телебачення як виду ЗМІ.  

6. Роль редактора в процесі телевізійного виробництва.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 9, 10, 11, 14. 
 

Тема 3.2. Роль і місце інформаційних передач на телебаченні 
План 

1. Інформаційні жанри тележурналістики.  

2. Методи викладу телевізійних новин.  
3. Мова і стиль повідомлень. Типи початків повідомлень.  

4. Структура інформаційної редакції.  
5. Технологія інформаційного телевиробництва.  

6. Виробництво телевізійного сюжету. 
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7. Модель британських телевізійних новин.  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 22, 25, 26. 

 
Тема 3.3. Репортаж на ТБ: технологія виробництва 

План 
1. Особливості репортажу й робота репортера.  
2. Надзавдання репортажу на телебаченні.  

3. Практичні поради телерепортеру. 
4. Інформаційне наповнення репортажу. 

5. Стиль репортажу.  
6. Безоціночність репортажу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 6. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 

Тема 1.1. Характерні особливості радіо 

Мета: ознайомити з характерники особливостями радіо, сформувати 
уявлення про особливості діяльності та функціонування сучасного 
радіомовлення в Україні. 

Завдання 
Прослухавши заздалегідь записані на звуконосій радіопередачі, 

охарактеризуйте специфічні можливості радіо, його виражальні засоби, а 
також типи слухання радіо. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-6. 

 
Тема 1.2. Принципи діяльності радіоорганізації 

Мета: узагальнити і систематизувати знання про принципи діяльності 
радіоорганізацій в Україні і світі. 

Завдання 
1. Напередодні практичного заняття запишіть на звуконосій 1-2 радіопередачі. 

2. Прослухайте їх. Визначіть характер принципів, яких дотримувалися 
радіожурналісти, готуючи матеріали. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 11. 
 

Тема 1.3. Функції радіомовлення 
Мета: ознайомитись із функціями радіомовлення, визначити відмінності 

між функціями радіомовлення.  
Завдання 

1. Прослухайте заздалегідь записані радіопередачі, обговоріть їх.  
2. Під час аналізу, осмислення тематики, жанрової палітри, виражальних 

засобів радіоматеріалів зосередьте увагу на функціях радіомовлення.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 11, 25.  
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Тема 1.4. Структура радіомовлення України 

Мета: засвоїти теоретичну інформацію про структуру радіомовлення 
України, практикуватись у з’ясуванні особливостей функціонування 

державного, суспільного і приватного радіомовлення. 
Завдання 

1. Окресліть завдання радіоорганізації. 

2. З’ясуйте особливості функціонування державного, суспільного і приватного 
радіомовлення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 18, 62, 21, 22, 26. 

 
Тема 1.5. Різновиди радіомовлення 

Мета: формувати вміння визначати різновиди радіомовлення, розглянути 
основні відмінності різновидів радіомовлення, формувати вміння визначення 

різновидів радіопередач. 
Завдання 

Запишіть з ефіру різні радіопередачі, прослухайте їх, обговоріть і визначте, до 
яких сфер вони належать. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 11, 21, 26. 
 

Тема 2.1. Інформаційні радіожанри 
Мета: вивчити види інформаційних радіожанрів, практикуватись у 

їхньому визначенні і підготовці власних інформаційних сюжетів для радіо.  
Завдання 

1. Відвідайте збори, наради, конференції, засідання тощо, підготуйте прямий 
інформаційний (загальний розгорнутий), тематичний або проблемний звіти, 

запишіть їх у навчальній радіостудії. На наступному занятті ці радіозвіти 
прослухайте та обговоріть. 

2. Прослухайте радіоінтерв'ю, проаналізуйте його різновиди, порівняйте 
радіоінтерв'ю з телевізійним і газетно-журнальним інтерв'ю. 

3. Визначіть тему свого інтерв'ю, домовтеся з людиною, в якої будете його  
брати, підготуйте основні питання, запишіть інтерв'ю у навчальній 
радіостудії. 

4. Зверніть увагу на історію репортажу, особливості радіорепортажів, 
специфіку їх підготовки.  

5. Порівняйте прослухані радіорепортажі та радіозвіти, зверніть увагу на 
спільні риси та характерні відмінності, осмисліть причини різкого 

зменшення кількості репортажів на радіо. 
6. Визначіть теми радіовиступів здобувачів освіти перед мікрофоном, запишіть 

їх у навчальній радіостудії, а потім обговоріть, оцініть кожний радіовиступ.  
7. Підготувавши свої радіоогляди преси, запишіть їх у навчальній радіостудії,  

обговоріть та оцініть. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 17, 21, 22, 26. 
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Тема 2.2. Аналітичні радіожанри 

Мета: засвоїти основні особливості сучасних аналітичних радіожанрів, 
навчитись їх розрізняти, практикуватись у підготовці і записі аналітичних 

радіопередач. 
Завдання 

1. Обговоріть почуті радіобесіди, закріпіть теоретичні знання про цей жанр. 

Зверніть головну увагу на призначення, жанрові особливості, плюралізм 
висловлювання думок, національно-гуманістичну, політико-ідеологічну 

сутність радіобесід, їх важливу роль у процесі формування державницького 
мислення, громадянської позиції, високої моралі та духовності, людської 

гідності, утвердження українського національного життєвого середовища. 
Запросіть у навчальну радіостудію відомих, авторитетних людей і запишіть з 

ними бесіди. 
2. Доберіть радіоогляди, порівняйте їх з оглядами, що надруковані у газетах. 

3. Обговорюючи радіоогляди, оцініть їх суспільно-політичне, соціально-
економічне значення у контексті українських національних інтересів,  

визначіть також їх різновиди, інформаційну насиченість, спосіб викладу,  
використання мовностилістичних засобів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 17, 26. 
 

Тема 2.3. Художньо-публіцистичні радіожанри 
Мета: проаналізувати історію розвитку і становлення художньо-

публіцистичних радіожанрів, виявити їхні особливості та основні методи 
роботи журналіста при підготовці радіосюжетів та радіопередач у цих жанрах.  

Завдання 
1. Розкажіть про методику підготовки радіонарису. За допомогою викладача 

оберіть тему, різновид свого майбутнього радіонарису, підготуйте його. 
Підготовлені радіонариси попередньо обговоріть, а потім запишіть у 

навчальній радіостудії. Прослухайте остаточний варіант готового 
радіонарису, обговоріть і оцініть свій матеріал. 

2. Охарактеризуйте сатирично-гумористичні радіожанри. Прослухайте 
записані на звуконосіи гумористично-розважальні радіопередачі, осмисліть 
процеси трансформації, модифікації радіофейлетону, проаналізуйте причини  

рідкісного звучання нині в ефірі класичних радіофейлетонів. Зосередьте 
свою увагу на особливостях малих сатирично-гумористичних радіо-жанрів 

(байка, гумореска, усмішка, пародія, епіграма, афоризм, анекдот). 
3. Розкажіть про жанрові особливості радіокомпозиції у зіставленні з 

радіорепортажем і літературно-музичним концертом, осмисліть методику 
підготовки радіокомпозиції, підкресліть важливість взаєморозуміння  

журналіста, режисера і звукооператора під час добору матеріалу і монтажу 
радіокомпозиції. З'ясуйте причини, чому в програмах сучасного 

радіомовлення рідко звучать радіокомпозиції. Визначте тему 
радіокомпозиції, підготуйте її сценарний план. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 8, 16, 21, 26. 
 

Тема 2.4. Новітні жанри радіожурналістики, 
 інтернет-радіо 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із новітніми жанрами 
радіожурналістики та особливостями інтернет-радіо; навчити їх готувати 
сюжети для ефіру інтернет-радіостанцій. 

Завдання 
1. Складіть список українських інтернет-радіо. 

2. Опишіть, які з них вам найбільше подобаються і чому. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-18. 
 

Тема 2.5. Інтеграція радіомовлення у всесвітню мережу: сайти 
радіостанцій 

Мета: вивчити теоретичні засади інтеграції радіомовлення у всесвітню 
мережу на прикладі сайтів радіостанцій; закріпити навички підготовки аудіо -

сюжетів для інтернет-радіостанцій.  
Завдання 

1. Зробити порівняльний аналіз сайтів кількох радіостанцій. 

2. Прослухати ефір радіо через веб-сайти, порівняти якість ефіру і контент-
наповнення з AM/FM-мовленням. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-18. 

 

Тема 3.1. Концепція телевізійної передачі 

Мета: засвоєння здобувачами освіти теоретичних і практичних знань про 
концепцію телевізійного мовлення і телепередач; збагачення та розширення 

уявлення здобувачів освіти про сферу сучасного телебачення, рейтинг. 
Завдання 

1. Опрацювати монографію Мащенко І. Г.Телебачення de facto. – К., 1998. – 
Т.1. 

2. Дослідити джерела фінансування та органи управління телевізійної 
організації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 9, 10, 11, 14. 
 

Тема 3.2. Роль і місце інформаційних передач на телебаченні 
Мета: поглибити та систематизувати знання з теми телевиробництва, 

засвоїти термінологію інформаційної тележурналістики. 
Завдання 

1. Опрацювати Закон України про телебачення і радіомовлення. 
2. Переглянути та порівняти випуски новин українських телевізійних каналів.  

3. Проаналізувати інформаційне наповнення теленовин. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 22, 25, 26. 
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Тема 3.3. Репортаж на ТБ: технологія виробництва 

Мета: виявити основні причини та передумови виникнення репортажу на 
телебаченні, ознайомитись із основними етапами виробництва репортажу на 

ТБ. 
Завдання 

Порівняти висвітлення однієї актуальної події у різних ЗМІ: у пресі, на радіо та 

в інтернеті. Виявити специфіку ТБ.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 6. 
 

Тема 3.4. Аналітично-публіцистичне телевізійне мовлення 
Мета: сформувати уявлення про сучасний стан розвитку аналітично-

публіцистичного телевізійного мовлення в Україні і світі, виробити вміння 
аналізувати сучасні тенденції розвитку телевізійної сфери. 

Завдання 
1. Написати  коментар для ТБ. 

2. Написати сценарій телевізійної дискусії. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12-26. 

 
Тема 3.5. Художньо-документальні жанри в сучасному телеефірі 

Мета: поглибити знання з теми сучасного телевиробництва, ознайомитись 
зі специфікою художньо-документальних жанрів в сучасному телеефірі. 

Завдання 
1. Знайти в телевізійному ефірі характерні риси, притаманні художньо-

документальним телевізійним жанрам. Навчитися розрізняти жанри і 
формати передач. 

2. Ознайомитись з поняттям дифузії жанрів на українському телебаченні.  
3. Оволодіти термінологією, засвоїти класифікацію різноманітних жанрових 

понять. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  24-26. 
 

Тема 4.1. Реаліті-шоу: особливості підготовки контенту редактором 

Мета: сформувати уявлення про роль і місце реаліті-шоу у сучасному 
телеефірі, ознайомитись із особливостями підготовки контенту редактором для 

реаліті-шоу. 
Завдання 

1. Написати сценарій для реаліті-шоу; 
2. Визначити основних героїв та правила для учасників реаліті-шоу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  14, 16, 22, 25, 26. 

 
Тема 4.2. Ток-шоу: визначення і класифікація 

Мета: ознайомитись зі структурою та принципами ток-шоу як 
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телевізійного жанру, скласти уявлення про підготовку ток-шоу до телеефіру. 
Завдання 

 Написати сценарій для ток-шоу, визначити основних героїв та експертів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  15-26. 
 

Тема 4.3. Моделі суспільного телерадіомовлення в епоху глобалізації 

Мета: сформувати уявлення про суспільне телерадіомовлення в Україні і 
світі, виявити основні проблеми запровадження в Україні суспільного ТБ.  

Завдання 
Проаналізувати програмне наповнення двох загальнонаціональних телеканалів 

з погляду виконання функцій, передбачених тележурналістикою. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 10, 11, 26. 
 

Тема 4.4. Журналістське розслідування та екстремальні зйомки  
Мета: виробити вміння орієнтуватись у специфіці жанру журналістського 

розслідування, вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання. 
Завдання 

Написати сценарій журналістського розслідування на ТБ. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  7-18. 

 
Тема 4.5. Конвергенція ЗМІ, інтернет-телебачення 

Мета: вивчити термінологічну базу з теми, виробити уміння аналізувати 
нові медіа, навчитись готувати телевізійні сюжети для інтернет-медіа. 

Завдання 
1. Ознайомитись з основними сучасними технологіями поширення 

телевізійного сигналу.  
2. Ознайомитись зі структурою роботи редакції служби новин, творчими 

редакціями, посадовими обов’язками працівників ТБ. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  14-22. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи  

 
Тема 1.1. Характерні особливості радіо 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. На яких засадах базується розгляд специфіки кожного із засобів масової 

інформації? 
2. Що є головним інструментом радіо? 

3. Істотна відмінність радіо порівняно з пресою і телебаченням.  
4. Які є природні обмежувальні риси впливу радіо на аудиторію? 

5. Специфічні можливості функціонування радіо. 
6. З яких груп складаються виражальні засоби радіо? Охарактеризуйте їх. 

7. У чому сила впливу слова на радіослухача? 
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8. Своєрідність невербальних мовних засобів радіослова, що несе так звану 
незмістовну інформацію. 

9. Які чинники впливають на сприймання радіоінформації? 
10. На які групи поділяються звукові засоби? 

11. Які функції виконують шуми у радіопередачах? 
12. Яка роль музики як виражального засобу радіо? 
13. Що означає "монтаж" на радіо? 

14. Яка особливість монтажу з використанням комп'ютера? 
15. Назвіть і охарактеризуйте сфери впливу радіо на слухачів. 

16. Що таке "документ"? 
17. У чому полягає специфіка радіодокументалізму? 

Практичні завдання 
1. З'ясувати вплив радіо на слухачів у логічній та емоційній сферах. 

2. Визначити чинники поліпшення сприймання радіопередач. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1-6. 
 

Тема 1.2. Принципи діяльності радіоорганізації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Охарактеризувати поняття "принцип". 

2. Які принципи у своїй діяльності реалізують радіоорганізації  України? 
3. На яких засадах повинен базуватися творчий процес радіожурна-ліста? 

4. Основні принципи журналістської етики та морально-фахові норми творчої 
роботи. 

5. Основні принципи інформаційних відносин, яких зобов'язаний 
дотримуватися радіожурналіст. 

6. У чому проявляється якість соціально значущої радіоінформації? 
7. Найважливіші елементи, що входять у поняття правдивої соціальної  

інформації. 
8. Якими морально-фаховими якостями повинен володіти радіожурналіст, щоб 

поширювати правдиву інформацію? 
9. Іван Франко, Іван Огієнко, Степан Сірополко про морально-фахові вимоги 

до журналіста. 
10. Фундаментальна основа нинішніх стандартів (принципів) журналістського  

професіоналізму. 

11. В яких межах радіомовлення демократичних країн світу вільнодумне,  
забезпечує громадянам вільне висловлювання своїх думок, поглядів, 

ідеологічний та політичний плюралізм? 
12. Найважливіші напрями пропаганди засобами радіо сутності української 

національної ідеї державотворення. 
13. Чинники впливу радіомовлення на формування національного 

інформаційного простору. 
14. Суть принципів, які проголосили на Європейській конференції у Празі 

(1994) представники країн – членів Ради Європи. 
15. Суспільно-політичні проблеми в Україні, на вирішення яких повинна 

спрямовуватися діяльність радіоорганізацій. 
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Практичні завдання 
1. Пояснити суть принципів діяльності радіоорганізацій. 

2. Визначити риси професіоналізму авторів радіопередач. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 11. 
 

Тема 1.3. Функції радіомовлення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Визначення поняття "функція радіомовлення". 

2. Функції засобів масової інформації в окресленні українських та зарубіжних 
учених. 

3. Який характер мають функції радіомовлення? 
4. Дайте визначення різних функцій радіомовлення. 

5. Які процеси в Україні органічно виражають функції радіомовлення? 
6. Суть функції інформування. 

7. Фази розвитку громадської думки під впливом радіомовлення та інших 
засобів масової інформації. 

8. Психолого-педагогічні механізми формування громадської думки. 
9. Історична зумовленість пропагандистської функції радіомовлення.  
10. Призначення пропагандистських радіопередач. 

11. Особливість агітаційно-організаторської функції радіомовлення в Україні. 
12. Напрями реалізації агітаційно-організаторської функції. 

13. З чим пов'язане виявлення просвітницько-педагогічної функції в сучасних 
умовах? 

14. Які ви знаєте групи просвітницько-педагогічних передач? 
15. Основні національно-педагогічні засади виховної функції радіомовлення. 

16. Чинники, від яких залежить виховний вплив радіопередач. 
17. Специфічні чинники естетичного впливу радіопередач на слухачів.  

18. На яких засадах повинні базуватися розважальні радіопередачі? 
19. Які види спілкування здійснюються за допомогою радіо? 

20. Особливості спілкування людей за допомогою радіо. 
21. Охарактеризувати залежність ефективності радіоспілкування людей від 

журналіста. 
22. Визначальна роль інтеґруючої функції радіомовлення. 

Практичні завдання 

1. Чому функції тісно пов'язані з принципами діяльності радіоорганізацій і 
мають історичний характер? 

2. Нині функції радіомовлення є вираженням політико-ідеологічних, 
соціально-економічних, духовно-культурологічних процесів в Україні. 

Поясніть чому. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  9, 11, 25. 
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Тема 1.4. Структура радіомовлення України 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які радіостанції складають структуру національного радіомовлення  
України? 

2. Охарактеризувати основні завдання радіоорганізацій України. 
3. Хто здійснює управління державними (бюджетними) радіоорганізаціями? 
4. Хто регулює взаємовідношення в державному (бюджетному) та 

недержавному (приватному) радіомовленні? 
5. Обсяг добового мовлення Національної радіокомпанії України.  

6. Основна тематична спрямованість диференційованих каналів внутрішнього 
ефіру та на мовлення за кордон. 

7. Концептуальні засади мовлення Національної радіокомпанії  України. 
8. Стратегічні й тактичні підходи мовленнєвої політики Національної  

радіокомпанії України. 
9. Які чинники впливають на діяльність Національної радіокомпанії  України? 

10. Якими напрямами розвивається приватне радіомовлення України? 
11. Якою мовою зобов'язані вести передачі радіоорганізації України? 

12. Вимоги до приватних радіостанцій, які розроблені Світовою комісією з 
політики радіо і телебачення. 

13. Специфіка роботи приватних радіостанцій України. 

14. На яких засадах повинно базуватися функціонування приватних 
радіостанцій України? 

15. Охарактеризувати проблеми створення суспільного радіомовлення в Україні. 
Практичні завдання 

Вивчити структуру радіоорганізацій тих областей, звідки Ви приїхали 
на навчання, а також — приватних радіоорганізацій Вашого регіону. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 18. 

 
Тема 1.5. Різновиди радіомовлення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. На які сфери можна поділити програми українського радіомовлення? 

2. Тематична спрямованість інформаційних повідомлень. 
3. Види інформації. 
4. Умови побудови інформаційних випусків. 

5. Яке призначення політико-ідеологічних передач? 
6. Назвіть і проаналізуйте політико-ідеологічні передачі. 

7. Яке значення історико-культурологічних передач у процесі формування 
української національної самосвідомості? 

8. Які найважливіші питання висвітлюються у соціально-економічних 
передачах? 

9. Що зумовлює потребу готувати і транслювати освітньо-пізнавальні 
передачі? 

10. Які передачі носять освітньо-пізнавальний характер? 
11. Тематичні аспекти релігійних радіопередач і їх роль у подоланні 

міжконфесійного непорозуміння. 
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12. Характерні особливості радіопередач для дітей та юнацтва. 
13. Головна мета передач для дітей та юнацтва. 

14. Тематичний діапазон передач для молоді. 
15. Які найважливіші функції літературно-драматичних передач? 

16. Які ви знаєте музично-розважальні передачі? Охарактеризуйте їх роль в 
естетичному вихованні. 

17. Аспекти сучасної реклами. 

18. Назвіть стратегічні та тактичні функції реклами. 
19. Вимоги до створення ефективної національної реклами. 

Практичні завдання 
Розкрити тему радіопередачі, використовуючи виражальні засоби, 

зосередьте свою увагу на тематичних особливостях. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 11, 21, 26. 
 

Тема 2.1. Інформаційні радіожанри 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Суть моральної відповідальності радіожурналіста. 
2. Загальне поняття про жанр як більш-менш стійку літературну форму твору. 
3. Критерії поділу журналістських творів на жанри. 

4. Трансформація ряду жанрів преси і літератури у радіожанри.  
5. Характерні особливості жанрів радіожурналістики. 

6. Історичний характер розвитку радіожанрів. 
7. Способи відображення дійсності радіожурналістикою. 

8. Відносно стійкі групи жанрів радіожурналістики: інформаційні, аналітичні, 
художньо-публіцистичні. 

9. Сучасні тенденції розвитку жанрів української радіожурналістики.  
Практичні завдання 

1. З'ясувати рівень теоретичних знань здобувачів освіти про жанри 
радіожурналістики. 

2. Закріпивши знання з теорії жанру, особливості його різновидів і методики 
підготовки, обговорити звіти, що звучали по радіо. 

3. Розглянути інтерв'ю як метод одержання різноманітної інформації для 
написання журналістських творів та інтерв'ю як жанр. 

4. Здобувачі освіти академічної групи ознайомлюються, обговорюють, 

визначають професійний рівень підготовки цих радіоінтерв'ю. 
5. Визначити теми своїх репортажів, ретельно їх підготувати і записати у 

навчальній радіостудії за схемою прямого виходу в ефір. Після запису 
радіорепортажів прослухати, обговорити і оцінити їх. 

6. Осмислити теоретичні засади радіовиступу. Прослухати записані на 
звуковий носій радіовиступи, визначити їх різновиди (радіовиступ-звіт, 

радіовиступ-коментар, радіовиступ-відгук, радіовиступ-спогад, радіовис- 
туп-звернення). 

7. Прослухати записані по трансляції радіоогляди преси й обговорити їх. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   7, 17, 21, 22, 26. 
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Тема 2.2. Аналітичні радіожанри 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Порівняльна характеристика інформаційних і аналітичних радіожанрів. 
2. Призначення радіокореспонденції. 

3. Жанрові ознаки радіокореспонденції. 
4. Зіставлення радіокореспонденції, радіовиступу і радіорепортажу.  
5. Основні вимоги до радіокореспонденції. 

6. Дати визначення радіокоментаря. 
7. Призначення радіокоментаря. 

8. Жанрові ознаки радіокоментаря. 
9. Порівняльна характеристика радіокоментаря і радіовиступу. 

10. Вимоги до радіокоментаря. 
11. Хто готує радіокоментар? 

12. Призначення радіобесіди. 
13. Жанрові ознаки радіобесіди. 

14. Зіставлення радіобесіди з газетною статтею і радіокоментарем. 
15. Вимоги до радіобесіди. 

16. Чинники успішного сприймання радіобесіди. 
17. Призначення радіоогляду. 
18. Жанрові ознаки радіоогляду. 

19. Порівняльна характеристика інформаційного радіоповідомлення,  
радіорепортажу і радіоогляду. 

20. Зіставлення предмета й об'єкта дослідження в радіобесіді та радіоогляді. 
21. Використання в радіоогляді компонентів різних радіожанрів.  

22. Вимоги до радіоогляду. 
Практичні завдання 

1. Обговорити радіокореспонденції, записані на звуконосій. Обрати тему 
радіокореспонденції, підготувати її і записати у навчальній радіостудії. 

2. Обговорити радіокореспонденції здобувачів освіти. 
3. Звернути увагу на особливості радіокоментаря у зіставленні з телевізійним 

і газетним коментарями. Після написання, попереднього ознайомлення,  
врахування зауважень записати свої радіокоментарі у навчальній 

радіостудії. Записані радіокоментарі прослухати, обговорити, оцінити їх. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   7, 17, 26. 
 

Тема 2.3. Художньо-публіцистичні радіожанри 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття про радіо публіцистику. 

2. Місце радіопубліцистики у контексті радіомовних програм. 
3. Документальна основа радіопубліцистики. 

4. Суть радіопубліцистичності. 
5. Головна умова радіопубліцистичного твору. 

6. Призначення радіофейлетону. 
7. Питання для обговорення. 

8. Композиція радіофейлетону. 
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9. Поняття про жанр радіокомпозиції. 
10. Призначення радіокомпозиції. 

11. Жанрові ознаки радіокомпозиції. 
12. Порівняльна характеристика радіокомпозиції і радіорепортажу.  

13. Структурні компоненти радіокомпозиції. 
14. Призначення радіофільму. 
15. Жанрові ознаки радіофільму. 

16. Порівняльна характеристика радіофільму та кінофільму. 
17. Поняття про оригінальну радіодраму (радіоп'єсу). 

18. Призначення оригінальної радіодрами. 
19. Жанрові ознаки оригінальної радіодрами. 

20. Історія виникнення оригінальної радіодрами — своєрідного виду 
радіомистецтва. 

21. Причини зникнення оригінальних радіоп'єс з українського ефіру.  
Практичні завдання 

1. Охарактеризувати жанрові ознаки радіофільму, його спільні риси з 
кінофільмом, радіорепортажем і радіокомпозицією та характерні 

відмінності, які дають підставу виокремлювати радіофільм як оригінальний 
жанр, що побудований на основі звукозапису і сконцентрував у собі художні 
та публіцистичні можливості відображення дійсності. Скласти своєрідний 

каталог мовностилістичних і акустичних виражальних засобів, які 
використовують для створення радіофільму. 

2. Прослухати записані під час трансляції Національною радіокомпанією 
України оригінальні радіодрами (радіоп'єси) Іллі Хоменка та Володимира 

Фоменка. Під час обговорення зосередити увагу на тому, що оригінальна 
радіодрама (радіоп'єса) — це драматичний твір, написаний спеціально 

і виключно для радіомовлення з урахуванням специфіки створення  
звукового образу героїв. Оригінальна радіодрама є найскладнішою формою 

художнього мистецтва, в якій закладено синтез елітарної та масової  
культури. Розказати про вплив виражальних засобів (органічний і природний 

діалог, специфічна акустика) оригінальної радіодрами (радіоп'єси) на 
формування морально-громадянських цінностей, утвердження національних  

ідеалів, державницького, патріотичного мислення і діяльності. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 7, 8, 16, 21, 26. 

 
Тема 2.4. Новітні жанри радіожурналістики, інтернет-радіо 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Тенденції розвитку інтернет-радіо в Україні. 

2. Переваги та недоліки радіомовлення в інтернеті. 
3. Відмінності традиційних та інтернет радіостанцій.  

Практичні завдання 
1. Записати власний подкаст для інтернет-радіо. 

2. Із вашим одногрупником записати ток-шоу для інтернет-радіо на довільну 
тему (до 10 хв.). 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 18. 
 

Тема 2.5. Інтеграція радіомовлення у всесвітню мережу: сайти радіостанцій 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Інформаційне мовлення на сайтах радіостанцій. 
2. Конкурси, чати та інший інтерактив на сайтах радіостанцій. 
3. Організація контенту користувачів. 

4. Типи сайтів радіостанцій (сайт-візитівка, фан-сторінка, інформаційно-
розважальний сайт, комерційний сайт тощо). 

Практичні завдання 
1. Ознайомитись із рубрикою «Новини» на сайтах українських радіостанцій.  

2. Проаналізувати сайти українських радіостанцій на наявність чи відсутність 
реклами та її направленості. 

3. Проаналізувати сайти українських радіостанцій на предмет наявності чи 
відсутності прямого ефіру. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 18. 

 
Тема 3.1. Концепція телевізійної передачі 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Жанрова палітра українських телеканалів. 
2. Класифікація жанрів тележурналістики. 

3. Основні поняття і закони телевиробництва. 
4. Функції телебачення.  

Практичні завдання 
Підготувати реферат на тему «Тенденції розвитку сучасного українського 

телебачення». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   6, 9, 10, 11, 14. 
 

Тема 3.2. Роль і місце інформаційних передач на телебаченні 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Висвітлення інформаційного приводу різними телеканалами. 
2. Оперативність і точність: головні риси сучасного тележурналіста.  
3. Інформаційні телеканали в Україні. 

4. Різновиди інформаційного мовлення. 
5. Походження і суть телевізійної передачі. 

6. Особливості підготовки телеінформації. 
Практичні завдання 

Проаналізувати інформаційні передачі провідних загальнонаціональних 
телеканалів України шляхом перегляду поточних випусків новин та архівів на 

веб-сайтах телеканалів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 3, 22, 25, 26. 
 

Тема 3.3. Репортаж на ТБ: технологія виробництва 
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Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Визначальні чинники у роботі телерепортера. 

2. Різновиди роботи журналіста у кадрі. 
3. Редактор – головна особа у телевізійному творчому процесі. 

Практичні завдання 
Підготувати до ефіру репортаж у прямому ефірі, включення з місця події: зі 
стендапом і синхроном. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 6. 

 
Тема 3.4. Аналітично-публіцистичне телевізійне мовленнія 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Риси та прояви публіцистичності на телебаченні. 

2. Аналітичний огляд як традиційний усталений жанр. 
3. Коментар як монологічний жанр аналітичного ТБ. 

4. Кореспонденція – стилістичний жанр, екранний еквівалент проблемної 
статті. 

5. Прес-конференція як самостійний телевізійний жанр. 
Практичні завдання 

1. Переглянути відеозапис однієї із прес-конференцій на сайті інформаційного 

агентства УНІАН. 
2. Написати відеокоментар про переглянуту прес-конференцію. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  21-26. 

 
Тема 3.5. Художньо-документальні жанри в сучасному телеефірі 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Специфіка художніх жанрів на ТБ. 

2. Поєднання документальності, публіцистичності й образності.  
3. Особливості сценарної роботи в художньо-документальних жанрах. 

4. Телевізійний сценарій. 
5. Телевізійний нарис. 

Практичні завдання 
Підготувати до ефіру телевізійний нарис або телезамальовку: без коментарів, з 
використанням музики та інтершуму. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   21-26. 

 
Тема 4.1. Реаліті-шоу: особливості підготовки контенту редактором 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Основні ознаки жанру реаліті-шоу. 

2. Класифікація реаліті-шоу. 
3. Практика реаліті-шоу у світі. 

4. Види реаліті-шоу за типом зйомки. 
5. Негативні фактори впливу реаліті-шоу на психіку телеглядачів. 

6. Розвиток жанру реаліті-шоу на українському ТБ. 
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Практичні завдання 
1. Скласти список реаліті-шоу на українських телеканалах. 

2. Назвіть приклади оригінальних і форматних реаліті-шоу. 
3. Опишіть реаліті-шоу вашого авторського виробництва. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:   14, 16, 22, 25, 26. 
 

Тема 4.2. Ток-шоу: визначення і класифікація 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Бесіда: тема передачі, підбір учасників, композиційна будова.  
2. Мораль і метод «провокованої ситуації» на ТБ. 

3. Ток-шоу: видовищна форма телевізійного полілогу. 
4. Специфіка жанру: поєднання «розмовної» та «ігрової» сутності.  

5. Жанрова трансформація ток-шоу. 
Практичні завдання 

1. Визначити актуальну тему для ток-шоу. 
2. Визначити список експертів для висвітлення теми у ток-шоу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-12. 
 

Тема 4.3. Моделі суспільного телерадіомовлення в епоху глобалізації 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Перспективи та проблеми створення громадського мовлення в Україні. 
2. Передумови та можливі моделі громадського мовлення.  

3. Концепції створення громадського телерадіомовлення в Україні.  
4. Система фінансування – одна із ключових проблем побудови громадського 

мовлення. 
Практичні завдання 

Зробити порівняльний аналіз телеканалу BBC та Громадського ТБ. У чому їхні 
спільні та відмінні риси? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   9, 10, 11, 26. 

 
Тема 4.4. Журналістське розслідування та екстремальні зйомки  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Правові засади журналіста-розслідувача. 
2. Схема журналістського розслідування. 

3. Методи збору інформації під час розслідування. 
4. Джерела інформації та методика роботи з ними. 

5. Професійні та етичні стандарти в журналістських розслідуваннях. Таємниця 
розслідування. 

6. Ризики та забезпечення безпеки журналістів та джерел інформації. Захист 
джерел інформації. 

7. Методика аналізу та систематизації інформації, зібраної під час 
розслідування. 

Практичні завдання 
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Проаналізувати останні випуски телепередач «Гроші», «Наші гроші», 
«Слідство.Інфо». та ін. на предмет спільних та відмінних рис. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-16. 

 
Тема 4.5. Конвергенція ЗМІ, інтернет-телебачення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Нові медіа – особливості, виклики та можливості для журналістів. 
2. Мультимедійна журналістика: специфіка публікації інформації для різних 

платформ. 
3. Інструменти візуалізації інформації через створення мультимедійного 

контенту. 
Практичні завдання 

Записати відеострім з будь-якої події, тривалістю до 5 хвилин. Бажано 
використати стендап та синхрони, бліц-опитування, ліви та інші скадові 

телевізійного сюжету. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   4-12. 

7.  Питання та завдання до заліку 

 

1. Історія українського радіо. Основні етапи розвитку. 

2. Ключові дати і імена в історії радіо як винаходу людства.  

3. Радіопродукція для молоді. 
4. Літературно-драматичні передачі. 
5. Музично-розважальні радіопередачі. 

6. Рекламні радіопередачі. 
7. Диференціація понять «жанр» і «форма».  

8. Проблеми поділу на жанри в радіожурналістиці. 
9. Ознаки інформаційних жанрів на радіо. 

10. Специфіка створення інформаційних радіожанрів. 
11. Особливості сприйняття інформаційних радіоматеріалів. 

12. Різновиди інформаційних радіоповідомлень. 
13. Сучасні жанри на радіо.  

14. Створення повідомлення на радіо.  
15. Радіовиступ. 

16. Радіоогляд преси. 
17. Жанрові ознаки радіозвіту. 

18. Специфіка створення радіозвіту. 
19. Різновиди радіорепортажу. 
20. Радіобесіда: різновиди і типи. 

21. Способи ведення бесіди на радіо. 
22. Основні ознаки аналітичних радіожанрів.  

23. Специфіка створення аналітичних радіоматеріалів. 
24. Особливості сприйняття аналітичних радіоматеріалів. 

25. Радіокореспонденція: жанрові ознаки.  
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26. Різновиди  радіокореспонденції.  
27. Методика створення радіокореспонденції.  

28. Радіокоментар: різновиди та модифікації. 
29. Вимоги до створення радіокоментаря. 

30. Різновиди та типи радіобесіди. 
31. Правила ведення полеміки на радіо. 
32. Методи та засоби створення радіобесіди. 

33. Загальний і тематичний радіоогляди. 
34. Методика підготовки радіоогляду. 

35. Основні ознаки художньо-публіцистичних радіожанрів.  
36. Специфіка створення художньо-публіцистичних радіоматеріалів.  

37. Особливості сприйняття художньо-публіцистичних радіожанрів.  
38. Художні прийоми радіожанрів.  

39. Особливості створення радіозамальовки. 
40. Жанрові ознаки радіозамальовки. 

41. Особливості жанру та різновиди радіооповідання. 
42. Специфіка створення радіооповідання. 

43. Фейлетон на радіо як зникаючий жанр. 
44. Способи та методи емоційного впливу на слухача в радіооповіданні та 

радіозамальовці. 

45. Предмет дослідження радіонарису. 
46. Жанрові ознаки радіонарису. 

47. Художній образ в радіонарисі. 
48. Види радіонарису.  

49. Специфічні риси радіонарису.   
50. Зображально-виражальні засоби радіонарису.  

51. Різновиди радіокомпозиції.  
52. Специфіка створення радіокомпозиції. 

53. Методи емоційного впливу на слухача радіокомпозиції. 
54. Радіофільм: жанрові ознаки.  

55. Різновиди радіофільму. 
56. Специфіка створення радіофільму.  

57. Різновиди радіодрами. 
58. Радіодрама: жанрові ознаки. 

59. Зародження телебачення в різних країнах світу (на вибір здобувача освіти) 

60. Історія розвитку регіонального телебачення в Україні. 

61. Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні. 

62. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення: принципи 

формування, функції і основні напрямки діяльності. 

63. Особливості сучасного українського телепростору. 

64. Тенденції розвитку світового і вітчизняного телебачення.  

65. Основні проблеми українського телебачення сьогодні. 

66. Види телекомпаній за формою власності. 

67. Види телекомпаній за територією поширення сигналу. 

68. Види телемовлення за способом передачі сигналу. 
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69. Специфіка телебачення як виду ЗМІ.  

70. Зображально-виражальні засоби телебачення. Основні поняття. 

71. Структура журналістського твору на телебаченні. 

72. Драматургічні засоби виразності на телебаченні. Види монтажу.  

73. Закони телевізійного виробництва. 

74. Роль і функції слова на телебаченні. 

75. Суспільні функції телебачення як виду ЗМІ. 

76. Різні підходи до класифікації функцій телебачення. 

77. Світова практика визначення функцій телебачення. 

78. Інформаційні жанри тележурналістики. 

79. Аналітичні жанри тележурналістики. 

80. Художні жанри тележурналістики. 

81. Дифузія жанрів на телебаченні. 

82. Класифікація жанрів тележурналістики: вітчизняний і світовий досвід.  

83. Необхідні здібності і професійні вимоги до тележурналіста. 

84. Особливості роботи репортера на телебаченні. 

85. Особливості роботи ведучого на телебаченні. 

86. Журналістські професії на телебаченні. 

87. Роль редактора в процесі телевізійного виробництва.  
88. Політико-ідеологічні телепередачі. 

89. Історико-культурологічні телепередачі. 
90. Соціально-економічні телепередачі. 
91. Освітньо-пізнавальні телепередачі. 

92. Релігійні телепередачі. 
93. Телепередачі для дітей і юнацтва. 

Практичне завдання 
Підготувати інформаційний випуск для радіо. 

 
8. Питання та завдання до іспиту 

 
1. Роль інформації на сучасному телеекрані.  

2. Ґенеза інформації на телебаченні.   
3. Ознаки телеінформації:  оперативність,  достовірність, багатоаспектність, 

об’єктивність, видовищність.  
4. Сучасні трансформації та основні тенденції розвитку телебачення.  

5. Функції телеінформації.  
6. Соціальна місія інформаційного телебачення.  
7. Моделі інформаційного мовлення в Україні та світі.  

8. Природа інформаційного журналістського твору і тексту.  
9. Розмежування понять «твір» і «текст» у тележурналістиці.  

10. Інформаційний текст як модель комунікативного акту, продукт знакової 
діяльності автора, предмет читацької перцепції, засіб впливу.  

11. Ознаки інформаційного телевізійного тексту: архітектоніка, 
структурованість і системність, цілісність, просторово-часова дискретність, 

інтертекстуальність.  
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12. Факт як основа  інформаційного  журналістського твору.  
13. Специфіка роботи з фактами в інформаційній тележурналістиці.  

14. Джерела та носії фактів. Відмінності фактів від коментарів. Способи 
подання фактів у телеефірі.  

15. Поняття «інформаційний привід». Подія, явище, цікава людина, соціально 
значуща проблема як основа інформаційного приводу. Різновиди: жорсткий, 
прихований. Реальний та псевдо привід. 

16. Поняття «інформаційний образ» (факту або події) як комунікативна 
категорія: філософсько-прикладний аспект. Поняття «подія».   

17. Подієва інформація та її загальна характеристика: лаконізм, оперативність, 
об’єктивність, невтручання у виклад через власні судження та оцінки, сувора 

фактологічність. Псевдоподія та її ознаки.  
18. Поняття  «тема» і «предмет розповіді», «розробка» і «розкриття» теми в 

інформаційній тележурналістиці. Джерела і способи пошуку тем. Сезонність 
і календарність тем. 

19. Джерела інформації (ньюзмейкери, учасники й очевидці подій, експерти  – 
офіційні джерела, приватні особи, конфіденційні джерела) та особливості 

роботи з ними. Поняття «першоджерело», «офіційні» та «неофіційні» 
джерела.  

20. Законодавча, виконавча та судова гілки влади в Україні. Система органів 

державної влади  та місцевого самоврядування  як джерело офіційної 
інформації, потенційне ньюзмейкерське та експертне середовище.  

21. Принципи використання офіційної та неофіційної інформації. Специфіка 
взаємодії з прес-службами та центрами зв’язків з громадськістю.  

22. Персональні джерела та контакти репортера.  
23. Межі допустимого при збиранні інформації: законні та незаконні методи.  

24. Право тележурналістів на відкрите збирання інформації. 
25. Процедура доступу репортерів на засідання державних органів, виборчих 

комісій, підприємства та режимні установи.  
26. Доступ тележурналістів до залів суду. Доступ до інформації у надзвичайній 

ситуації. Обмеження прав тележурналіста на отримання та використання 
інформації,  якщо це: державна таємниця, конфіденційна інформація, 

комерційна таємниця, приватне життя, таємниця слідства, лікарська 
таємниця.  

27. Оскарження відмови у наданні інформації тележурналістові. 

Відповідальність за розголошення таємниці, що спеціально охороняється 
законом. 

28. Процедура акредитації: візит знімальної групи на різні заходи, відкриті та 
закриті об’єкти, до державних та приватних підприємств і установ, взаємодія 

з органами державної влади та місцевого самоврядування. 
29. Природа  теленовин. Теленовини як  соціокультурний феномен, особливий 

тип дискурсу, складне комунікативне явище (подія).   
30. Сконструйована реальність у теленовинах. Поєднання зовнішньої 

об’єктивності (зумовленої жанровими вимогами) та суб’єктивної авторської 
оцінки.  

31. Інтерпретація дійсності та інтерпретація теленовин. Ізольована текстова 
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структура та соціальний контекст.   
32. Дискурсивні маркери співвідношення повідомленого з дійсністю (оцінка 

достовірності, протиріччя, кількісних та часових характеристик).  
33. Вербальні та невербальні компоненти телевізійного новинарного 

повідомлення.  
34. Використання маніпулятивних технологій у теленовинах.  «Штучні» новини. 

Створювачі псевдоподій. Способи розпізнавання штучних інформаційних 

приводів.  
35. Українська та світова практика створення псевдоподій, штучних 

інформаційних приводів для щоденних новин.  
36. НЛП в теленовинах. Жанрова парадигма теленовин.   

37. Новини як  синтез  усіх  існуючих інформаційних жанрів.  
38. Місце телевізійної  замітки (нотатки),  репортажу, інтерв’ю,  звіту та  

виступу в інформаційній програмі новин.   
39. Технологія оперативного  та розгорнутого  повідомлення про подію у 

випуску новин. Особливості поєднання тексту та відеоряду в  
інформаційному повідомленні. 

40. Інформаційний звіт: технологія протокольної фіксації події.   
41. Використання інтерв’ю як  методу збирання інформації. Інтерв’ю як 

самостійна частина програми новин.   

42. Фактажне та проблемне інтерв’ю, опитування, бліц, стріт-толк: особливості 
проведення та використання в телеефірі.  

43. Репортаж як найдосконаліший формат подачі інформації в теленовинах. 
Різновиди:  подієвий, тематичний (проблемний) репортаж.  

44. Відновлений (інсценований) репортаж методом реконструкції події. 
Спеціальний репортаж.  

45. Метод спостереження за життям та його основні форми (довготривале 
спостереження, «прихована камера», метод спровокованої ситуації тощо).  

46. Драматургія телерепортажу. Формулювання теми, ідеї, визначення кола 
дійових осіб телерепортажу.  

47. Планування знімального процесу: заплановане та непередбачуване на місці  
події. Редакційне завдання.  

48. Конкретизація робочої ідеї в процесі зйомки. Конструювання сюжету з 
фабули фактів.   

49. Структура телерепортажу: підводка,  лід,  закадровий текст,  синхрон, стенд -

ап, ноу-комментс, інтершум.   
50. Характеристика елементів, ситуації виправданого  їх включення до 

матеріалу та способи поєднання в тексті репортажу. 
51. Статус новин на телеканалі як головного іміджевого продукту.  

52. Характеристика сучасного українського інформаційного простору.  
53. Державний та приватний сектор телеінформації.  

54. Структура новинарної служби телеканалу, редакції та підрозділи.  
55. Національні та регіональні новини: відмінності, функції, завдання, стратегії 

планування та мовлення. Джерела фінансування теленовин.  
56. Рейтинги теленовин. Новини в сітці мовлення телеканалу.  

57. Політика новин. Організація роботи об’єднаного (конвергентного) 
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ньюзруму.  
58. Передумови виникнення конвергентної тележурналістики: занепад старих 

медіа і поява нових каналів комунікації та нових медіа. Принципи 
конвергентності.  

59. Ролі в конвергентному ньюзрумі: універсальний журналіст, редактор потоку 
новин, відповідальний за історію, відповідальний за бекґраунд.  

60. Робота в різних форматах на телебаченні. Використання «нью-медіа». 

Конвертація телеінформації. Ньюзрум майбутнього: фокус не на 
технологіях, а на історії, сюжеті, інформації; зростання ролі редактора, 

збільшення контенту для різних типів ЗМІ, удосконалення технології його 
створення, постійне навчання журналістів.  

61. Комп’ютеризація сучасного новинарного телевиробництва: створення 
сценарію випуску новин у «Фабриці новин», нелінійний монтаж, мобільні 

монтажні комплекси. Можливості сучасної знімальної техніки.  
62. Дійові особи в кадрі та за кадром телевізійної служби новин.  

63. Ведучі новин як  «обличчя» телеканалу. Образ  ведучого телевізійних новин.  
64. Складові образу: іміджевий та особистісно-професійний рівні.  

65. Телерепортер – головна дійова особа в редакції новин. Умовна спеціалізація 
в теленовинах.  

66. Форми співробітництва: кореспонденти та спецкори, позаштатні 

кореспонденти, стрингери, інвестигейтори.   
67. Шеф-редактор, головний та випусковий редактори як організатори  творчо -

виробничого процесу  та відповідальні за випуск.  
68. Режисерський цех у теленовинах (головний режисер, режисер прямого 

ефіру, режисер АСК, режисер монтажу, звукорежисер).  
69. Операторський цех. Відеоінженери. Творчі та технічні професії в 

теленовинах. Колективний характер  новинарного виробництва на ТБ.   
70. Взаємодія членів колективу в процесі виробництва, розподіл обов’язків.  

Поняття творчої  та знімальної  групи.   
71. Взаємодія репортера та оператора на місці події. Командність, єдність, 

взаємозалежність, відповідальність. 
72. Етапи роботи над випуском: підготовчий період: планування випуску,  

уточнення творчих завдань (редакційна «летючка»); знімальний період: 
робота знімальної групи на місці події, принципи взаємодії репортера та 
оператора, збирання коментарів до події, деталізація картини події;  

73. Етапи роботи над випуском: сценарний період: перегляд відзнятого відео, 
написання та редагування текстів, узгодження текстів із випусковим 

редактором, верстка випуску; монтажно-тонувальний період: озвучування 
текстів, добір відеоматеріалу, монтаж; ефір: видача в ефір програми за 

сценарієм у прямому ефірі чи в запису. 
74. Драматургія програми новин на сучасному телеекрані.  Особливості 

планування випуску новин.  Редакційні летючки, планерки.  Критерії 
відбору подій у випуск.   

75. Верстка.  Принцип «оберненої  піраміди або трикутника» у новинарному 
сюжеті та у верстці випуску. Топ-подія. Тема дня. 

76. Концепція та конструкція теленовин. Життєвий цикл новин.  
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77. Композиція випуску. Тематичні блоки. Анонси та підводки до телесюжетів.  
78. Поняття «лід». Різновиди лідів. Правила складання анонсів, лідів та 

заголовків до телесюжетів. Експрес-огляди, дайджести в теленовинах.  
79. Особливості розгортання й згортання повідомлень у випусках протягом 

доби.  
80. Жорсткий та м’який способи подачі новин.  
81. Вимоги до хронометражу в теленовинах. Критерії оцінки якості теленовин.  

82. Стилістичні особливості інформаційних телепрограм.  
83. Персоніфікація журналістських творів. Тенденція до посилення іронічності, 

пафосності, використання прийому «стьобу» як засобу непрямої оцінки в 
сучасних українських теленовинах.  

84. Іронія та самоіронія, властиві естетиці постмодернізму і мас-культурній 
практиці понять. Інфотейнмент.  

85. «Новини для барбосів» як феномен примітивізації  подачі інформації.  
86. Проблема використання в теленовинах розмовного стилю, зниженої 

лексики. 
87. Засади професійності новинарного виробництва: оперативність подання 

інформації, точність викладення фактів, вичерпність (повнота) інформації, 
достовірність фактів та джерел інформації, збалансованість у поданні 
інформації, відокремлення фактів від коментарів та оцінок журналіста, 

простота подачі інформації, об’єктивність.  
88. Декларативне та реальне дотримання професійних стандартів у щоденному 

новинарному телевиробництві.  
89. Закріплення професійних норм у редакційних стандартах сучасних агенцій 

новин. 
90. Проблема конкуренції інформаційних програм на різних телеканалах.  

91. Проблема підвищення якості телеінформації та професіоналізму 
журналістських колективів служб новин. 

92. Поняття про журналістську етику та основи професійної моралі.  
93. Співвідношення понять «етика», «мораль» і «моральність».  Взаємозв’язок 

етики та права в інформаційній тележурналістиці.  
94. Дотримання  етичних принципів як ознака журналістського 

професіоналізму. Законодавство України про доступ журналістів до 
інформації, використання відео- та аудіо апаратури, права та обов’язки у 
висвітленні суспільно важливих подій. 

95. Етика роботи з джерелами  інформації: відмова від незаконних методів 
збирання інформації, купівлі даних, підкупу свідків. Захист анонімних 

джерел.  
96. Етика взаємин з героями матеріалів:  захист інтересів неповнолітніх, хворих 

людей, жертв  насилля та  злочинів, нещасних випадків, катастроф та 
стихійних лих, терористичних нападів та збройних конфліктів.  

97. Неупередженість до обвинувачуваних та нерозголошення їх імен.  
98. Межі втручання в приватне життя. Відмова від будь-якої дискримінації. 

99. Етика висвітлення специфічних тем: надзвичайних ситуацій та війн, 
кримінальних справ, сексуальних злочинів, суїциду, приватного життя, 

сюжетів за участю дітей, виборчих кампаній тощо. 
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100. Специфіка висвітлення судових процесів.  Законодавство України та 
Міжнародні акти, що регулюють доступ тележурналістів до судових засідань 

і судових рішень, процедуру висвітлення судових процесів.  
101. Відкриті та закриті процеси, захист права учасників процесу на 

конфіденційність.  
102. Право на використання журналістами фото-, відео-, аудіотехніки під час 

відкритих судових процесів: вітчизняна та міжнародна практика. 

103. Робота тележурналіста в режимних закладах. Виправні та виховні колонії, 
слідчі ізолятори, промислові підприємства та заводи закритого типу 

(секретні об’єкти). Етико-правові особливості зйомки, інтерв’ювання. 
 Практичне завдання 

Підготувати інформаційне кепшн-відео (з субтитрами). 
 

 
9. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювань 

 
Оцінювання знань здобувача вищої освіти складається на 25 % із 

оцінювання виконаних ним практичних завдань і на 75 % із оцінки за 
написання тестів та виконання практичних завдань на заліках та іспитах. 

А (90-100 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти, який виявляє 

бездоганні знання матеріалу і повністю засвоєні практичні навички, за умови 
від 80 % правильних відповідей під час тестування; при цьому також 

враховується активність здобувача освіти на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

B (84–89 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти з невеликими 
неточностями, за умови від 70 % правильних відповідей під час тестування; при 

цьому також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

C (74–83 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти з деякими 
неточностями, за умови від 60 % правильних відповідей під час тестування; при 

цьому також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

D (66–73 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти, в якій допущені 
помилки, не повне навчального матеріалу в межах програми навчального курсу  
за умови від 50 % правильних відповідей під час тестування; при цьому також 

враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи. 

E (61–65 балів) заслуговує робота здобувача вищої освіти, в якій допущені 
грубі помилки, не повне знання навчального матеріалу в межах програми 

навчального курсу за умови менше 50 % правильних відповідей під час 
тестування;; при цьому також враховується його активність на практичних 

заняттях, виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи.  
FХ (21–60 балів) заслуговує негативна робота здобувача вищої освіти, в 

якій допущені грубі помилки, незнання навчального матеріалу в межах 
програми навчального курсу і складання тесту на менш ніж 40 % балів; при 
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цьому також враховується його низька активність на практичних заняттях, 
невиконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи.  

F (0–20 балів) заслуговує повна відсутність роботи здобувача вищої 
освіти, незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; 

при цьому також враховується його відсутність на практичних заняттях, 
невиконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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