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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

Мета: набуття майбутніми спеціалістами фахової майстерності:  чіткою 

громадянською позицією, загальною ерудицією, вмінням чітко формулювати думку, 
розумінням природи спілкування зі своїм співрозмовником, вмінням встановлювати з 

уявним глядачем зворотній зв’язок, досконалим знанням сучасної української мови, 
як основного виражального засобу для точної і ясної передачі думки, закладеної в 
матеріалі, який використовується в кадрі чи поза кадром. 

 
Завдання:  

 засвоїти навички роботи з технічними засобами аудіовізуальної журналістики; 

 сформувати уявлення про повний цикл виробництва телевізійних передач; 

 засвоїти принципи побудови та  методи логічної організації ефірного виступу;  

 вивчити особливості розмовної мови,  яка використовується на телебаченні; 

 дізнатися  «секрети» успішної  підготовки монологу до його подачі; 

 зрозуміти важливість невербальних засобів спілкування – інтонації, жесту,  

органічного мовчання; 

 виявити індивідуальні схильності та здатності здобувачів до різних видів 

аудіовізуальної журналістської діяльності. 

 

Предмет: специфіка роботи телевізійного ведучого як суб’єкта масової 

інформаційної діяльності. 
 

Здобувач повинен знати: 

 теоретичні аспекти курсу; 

 специфіку сучасного телебачення;  

 місце телебачення і радіомовлення в системі засобів масової комунікації; 

 специфіку роботи телерадіоведучого як суб’єкта масово-інформаційної 
діяльності; 

 фахові вимоги до представника даної професій; 

 основні тенденції розвитку радіо, телебачення, газет в Україні і світі. 
 

Здобувач повинен вміти: 

 керувати своєю увагою; 

 контролювати процес мислення; 

 зосереджуватись на творчих завданнях по безперервній лінії уваги ступеневій, 

уривчастій;  

 вибудовувати логіку телевізійного матеріалу;  

 опрацьовувати тексти; 

 розробляти партитуру спілкування з глядачем; 

 добирати виражальні засоби  для візуально-зображувального ряду; 

 формувати думку в кадрі; 

 працювати в режимі інтерактивного зв’язку; 
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 розробляти психологічні ходи впливу на телеаудиторію, імпровізувати.  

 

Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента «Майстерність 
телеведучого» базується на компетентностях, сформованих компонентами: «Теле- 
та радіовиробництво». 
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2. Структура освітньої компоненти  
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Назва розділу і теми 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ. МОВНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ ТЕЛЕВЕДУЧОГО. 
ОСОБИСТІСТЬ НА ЕКРАНІ 

1.1. Предмет, мета та завдання курсу 
13 2    11 

1.2. Методи логічної організації 
ефірного                            виступу 

17 
 
2 

 

4 
  

 
11 

1.3. Мова – основний                                                 виразний 
засіб у майстерності 
телеведучого 

15 
 
2 

 

2 
  

 
11 

1.4 Особистість                                                 ведучого 

телепрограм 
15  

 

4 
  

 

11 

 Разом за 1 розділ 60 6    10   44 

РОЗДІЛ 2. ФАХ ТЕЛЕВЕДУЧОГО. ПСИХОФІЗИЧНІ ОСНОВИ. ТИПИ ПРОГРАМ 

2.1. Фах телеведучого в 
системі  телебачення 13 

 
2 4   7 

2.2. Психофізичні основи 
роботи  ведучого 

телепрограм 

 
13 

 
2 

4   7 

2.3. Внутрішня переконаність 

телеведучого як психологічна 
умова його переконливості 
на екрані 

 
11 

 4   7 

2.4 Інформаційні                                            т елевізійні 

програми 

 
11 

 4   7 

2.5 Екранне втілення 
інформаційно- розважальної 

програми 

 
12 

 4   8 

 Разом за 2 розділ 60 4 20   36 

 Разом за 7 семестр 120 10 30   80 

 Всього 120 10 30   80 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ. МОВНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ 

ТЕЛЕВЕДУЧОГО. ОСОБИСТІСТЬ НА ЕКРАНІ 
 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 

Роль аудіовізуальних засобів масової інформації в утвердженні 
національної культури, вихованні морально-етичних норм. 

Специфіка телебачення. Специфіка роботи телеведучого як суб’єкта 
масово-інформаційної діяльності: його роль і місце в становленні 
телебачення, зростання функціональної ролі та соціальної відповідальності 

телевізійної особистості в сучасних умовах. 
Найважливіші аспекти формування творчої особистості на телеекрані, 

професійного і психологічного становлення, шляхи саморозвитку і 
самоактуалізації телеведучого в контексті сучасного розвитку телебачення. 

Головні професійні якості телеведучого, диктора, тележурналіста. Діалектика 
формування синтетичної професії: ведучий–журналіст, журналіст–ведучий. 

Мовленнєві проблеми телеефіру. Ведучий – носій мовної культури. 
Інтонація як засіб вираження думки. Невербальні засоби спілкування. 

Основні завдання курсу – засвоєння теорії майстерності ефірного 
виступу та оволодіння методикою організації і ведення телевиступу. 

Формування практичних навичок і умінь майбутніх фахівців. Практичні 
спеціалізовані відеороботи, їхнє основне завдання. 

Параметри виміру майстерності, чинники успіху ведучого, поєднання в 
собі якостей коментатора, диктора, актора, психолога. Взаємозв’язок 
профілюючих дисциплін у процесі підготовки телеведучих. 

 

ТЕМА 1.2. МЕТОДИ ЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФІРНОГО 
ВИСТУПУ 

 

Ефірний виступ як різновид ораторського мистецтва. Мета 
ораторського мистецтва: вплив публічної промови на свідомість і почуття 

аудиторії. Дві форми мислення в майстерності оратора: логічне, притаманне 
науці, і образне, властиве мистецтву. Основні етапи ораторського мистецтва: 

задум і втілення. Три складові ораторської майстерності: написання промови, 
розучування і проголошення. Види ораторського мистецтва. Професійні 

навички і прийоми ораторської майстерності. 
Основні закони побудови промови: ясність, відповідність стилю 

предмету промови, відповідність лексики, якою користуються на даний час. 

Мова, стиль і структура ораторської промови в «Риториці» Арістотеля. 
Цицерон про майстерність красномовства. Образ оратора, його головні риси. 

Телевиступ – монолог ведучого в кадрі, звертання до масової аудиторії з 
телеекрану, коли він є основним об’єктом показу. Принципи побудови 
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телевиступу. Функції вступної, основної та заключної частини 

телевиступу. Методи логічної організації ефірного виступу: 

концентричний, просторовий, альтернативний, метод проблемного 
викладу, аналогія. Завдання інформаційного виступу: розбудити 

допитливість, задовольнити запити аудиторії, дати нове уявлення про 
предмет. 

Передумови успішного ефірного виступу: зацікавленість темою, 
лексичний відбір матеріалу, композиційна компресія, закон першого і 

останнього речення, динаміка викладу, утримання уваги глядача, дія на 
його почуття, залучення до роздумів, процесу співучасті, імпровізація, 

пошук виразних засобів впливу на кожного глядача зокрема, враховуючи 
специфіку телебачення. Види монологічних жанрів: усне повідомлення, 
виступ, коментар, звіт, огляд, роздум, сповідь. 

Особливості підготовки монологу до його подачі в ефірі: попередня 
робота ведучого над матеріалом. Три основні форми виступу в кадрі: 

а)текстовий виступ, написаний самим ведучим; б)тезовий виступ – 
короткий сценарний план із зазначенням теми,

 основної думки, коментаря, центральних запитань і 
характеру показу ілюстративного матеріалу (відео, фото, карти, схеми, 

макети і т.д.); в) імпровізаційний виступ – попереднє визначення лише 
теми і обсягу (хронометражу) виступу. Роль і місце імпровізації під час 

монологу в ефірі. Випадки, коли імпровізація неможлива. 
Діалогізація мовлення. Точність, ясність та логічність передачі 

авторської думки і мовного матеріалу, який використовується в кадрі чи 
поза кадром.Технічні прийоми при підготовці виступу в кадрі: дикція, 

правила літературної вимови, логічне читання складних речень (логічна 
пауза і логічний наглос). Техніка усного читання - закони і правила логіки. 

Умовні знаки (позначки) для розбору і підготовки тексту до читання. 
Логічне тонування: логічний наголос, вирізнення нового поняття, 
протиставлення, порівняння, закон родового відмінку, однорідні члени 

речення, перелік, звертання. Прийоми впливу на аудиторію. 
Екранне втілення телевиступу: розповідь–монолог від першої особи: 

власні спостереження, переживання, враження від події, зустрічі, проблема 
та власне бачення її вирішення. 

Стиль ведення: неофіційний, особисте авторське ставлення до події, 
створення атмосфери відповідно до змісту матеріалу; індивідуальне 

мовлення – інтонація, тембр, темп, ритм, динаміка; знання української 
літературної мови та вміле її використання – лексика, побудова речень у 

телевізійному тексті. 
 

ТЕМА 1.3. МОВА – ОСНОВНИЙ ВИРАЗНИЙ ЗАСІБ У МАЙСТЕРНОСТІ 
ТЕЛЕВЕДУЧОГО 

 

Сучасний телеведучий – носій мовної культури. Досконале 



9 

 

володіння українською літературною мовою як основним інструментом 

роботи телеведучого. Відповідальне ставлення до мови – одна з 
найважливіших вимог до ведучого-автора: розуміння лексичного значення 

кожного слова, яке використовується в матеріалі, його стилістичного 
забарвлення, чітка побудова фраз, частини яких логічно і граматично 

взаємозв’язані. 
Особливості телевізійної мови. Функціональні стилі телевізійної 

мови в залежності від типу програми: публіцистичний, науковий, 
офіційно-діловий, мова художньої літератури, розмовний стиль. 

Розмовна мова та зрозумілість текстів як один з найголовніших 
критеріїв стилю ефірних матеріалів. 

Характерні особливості розмовної мови на телебаченні: спонтанність 
мовлення; використання позамовних засобів (міміка, жести тощо); 

використання позалексичних засобів (фразовий та емфатичний наголоси, 
паузи, темп мовлення, ритм тощо); широке використання розмовно- 
побутової лексики й фразеології, лексики емоційно-експресивної; 

переважне використання простих речень; уживання слів-звертань, слів-
речень; повтори слів. 

Основні закономірності розмовної мови: розстановка наголосів 
(логічних та емфатичних), логічних та психологічних пауз, визначення 

тону мовлення, темпоритму, мелодики. Відмінність у розмовній мові 
логічної паузи від граматичної. Зміст логічних пауз. Види пауз: 

«пошукові» – процес мислення; «гіпнотичні» – драматичне мовчання, 
люфт-паузи. Місце і довжина логічних пауз у розмовній мові. Типи пауз: 

інтонаційно-логічні, інтонаційно-синтаксичні, психологічні. Розкриття суті 
тексту за допомогою психологічних пауз. Значення люфт-паузи. Логічні 

функції розділових знаків. Специфіка читання вставних конструкцій, 
фонетичних омонімів. 

Мова інформаційних повідомлень: лаконічна, доступна, дійова, 

переважає смислова компресія. Стиль матеріалу для ефіру та його 
відмінність від газетного стилю: уникнення граматичних прикладок, 

складних речень, Особливості використання цифр, абревіатур, числівників, 
прикметників, дієслів пасивного та активного способів. 

Стиль матеріалу для ефіру та його відмінність від газетного Уміння 
писати наочно як результат професійного володіння мовою. 

Псевдонаочність: штампи – метефори, порівняння, стилістичні фігури, що 
надмірно вживаються в друкованих виданнях та на телебаченні. 

Виражальні засоби мовного спілкування: інтонація, жест, міміка, 
дикція, голосові дані. 

Інтонація як основний спосіб вирізнення усної мови від писемної, 
інтонація як засіб збагачення усної мови, її увиразнення, неповторності, 

індивідуалізації мовленнєвих відтінків. Інтонація засіб передачі смислових 
і емоційних відмінностей, відображення стану і настрою того, хто 

говорить, його ставлення до предмета мови. Складові поняття інтонації: 
темп мови, тембр, тон, паузи, мелодика голосу, логічний наголос, 
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наголошення слова. Темп мови – ступінь швидкості вимови мовленнєвих 

елементів; тембр – забарвлення голосу, його колорит; тон – ступінь висоти 
звуку; мелодика – підвищення чи пониження тону. Мелодійне вираження 

слова, фрази, абзацу як засіб вираження думки. Засоби віднайдення 
правильної інтонації. Значення підтекстів, «стрічки бачення» для 

розкриття задуму автора. 
Встановлення контакту між телеведучим і аудиторією за допомогою 

ритмомелодики, темпу, тембру голосу, підвищення і пониження тону, 
посилення чи послаблення сили звуку, паузи. Причини помилок, що 

порушують інформативну точність мовлення: голосові омоніми, омофони, 
лексична омононімія тощо. 

Індивідуальний мовний стиль автора-ведучого: мелодійний малюнок, 
довгота наголошеного голосного звука, темп вимови слова, тембр голосу. 

Чистота голосу, його діапазон, дикційна чіткість. 
Пластика рук у кадрі. Жести як емоційне підсилення слів. 

Забарвлення руху – спосіб викликати почуття до тієї чи іншої дії. 
Керування жестами, їхнє урізноманітнення, невимушеність, табу на 
безперервність жестикуляції. 

Міміка як виразник внутрішнього стану ведучого під час ефірного 
виступу. Контакт очима, діалог поглядів, органічне мовчання – потужний 

невербальний акомпанемент, встановлення і визнання певного рівня 
соціальної взаємодії, підтримання рівня психологічної близькості. 

 
ТЕМА 1.4. ОСОБИСТІСТЬ ВЕДУЧОГО ТЕЛЕПРОГРАМ 

 

Особистість на телеекрані – неповторна індивідуальність, талант, 

мудрість, професіоналізм, харизма. Поняття особистості. Суспільна 
сутність і соціальні функції особистості. Поняття про індивідуальність, її 
втілення в оригінальному виконанні творчих завдань, у манері поведінки, 

лише даній особистості притаманному стилю ведення і мовлення, стилю в 
одязі, самобутності. 

Основні властивості телеведучого – головної дійової особи 
телебачення, її ціннісні орієнтири: сформована свідомість; 

цілеспрямованість 
– інтереси, переконання, соціальні установки; моральна вихованість – 

відповідальність у спілкуванні з мільйонною аудиторією; духовне 
багатство 

– розвинуті здібності, досконале знання професії, вміння самостійно 
вчитися, набувати нових знань; активність – інтегральна властивість, 

поєднання пізнавальної та практичної діяльності; оригінальність – 
самобутність ведучого, вирізнення серед оточуючих як соціальної цінності. 

Оригінальність як результат життєвого шляху і виховання. Оригінальність 
як самовиховання. Розумовий потенціал телевізійної особистості: глибина, 

широта, гнучкість, критичність, самостійність. 
Природні та генетичні риси ведучого телепрограм: фізичні дані, 
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здоров’я, приваблива зовнішність, приємний голос, правильна вимова, 

доброзичливість, почуття гумору тощо. Риси, набуті в процесі становлення 
індивідуальності: широка освіта, знання життя і людей; розум і 

винахідливість; терпіння, уява, ентузіазм; уміння працювати в колективі; 
скромність, що базується на вірі в себе; інтелігентність; елегантність. 

Навички, набуті в процесі навчання та наполегливої роботи над 
собою: життєвий та журналістський досвід, світоглядна, громадянська, 

позиція, ерудованість та поінформованість, працелюбність, 
наполегливість, уміння фахово писати і редагувати тексти, уміння 

працювати в колективі. Комунікабельність, уміння вести діалог і слухати. 
Творчі амплуа телеведучого: ведучий інформаційних програм, 

інтерв’юер (майстер великих інтерв’ю), ведучий-модератор, шоумен. 
Особливості роботи ведучих в програмах різних типів: інформаційних,  

інформаційно-аналітичних, публіцистичних, авторських, науково- 
популярних, музичних, ігрових програмах, ток-шоу тощо. 

Позастудійна робота ведучого. Ведучий у ролі репортера як спосіб 

здобуття авторитету і популярності у телеглядачів. Телевізійний коментар 
як різновид виступу в кадрі: глибина аналізу, широта узагальнень, 

об’єктивність авторської оцінки суспільно значимих подій, фактів. 
Специфіка роботи ведучого в ролі коментатора. Ведучий в ролі оглядача. 

Специфіка ведення міжнародних, економічних, наукових, мистецьких та 
спортивних оглядів. Особливості роботи ведучого-оглядача в 

інформаційному та аналітичному типах програм: спільне і відмінне. 
Роль ведучого в інформаційному мовленні: ведучий-диктор і 

ведучий- журналіст – історична розвідка і тенденції сучасного 
телемовлення. Специфіка роботи та місце телевізійного ведучого в 

інформаційних програмах. Функції телевізійного ведучого в 
інформаційних монотематичних та політематичних програмах. Головні 

вимоги до ведення інформаційно- аналітичних програм. Завдання ведучого 
інформаційно-аналітичних програм: вплив на свідомість телеглядачів, 
спонукання до роздумів, формування певної думки у глядачів. 

Ведучий-інтерв’єр – психолог, тактик, стратег. Формулювання 
ведучим думки в кадрі як живого, органічного процесу, розуміння природи 

спілкування зі співрозмовником, розробка психологічних ходів впливу на 
телеаудиторію, досягнення найвищої сходинки професійної майстерності– 

імпровізаційності. 
Найважливіший принцип ведучого-модератора: не висловлювати 

свою точку зору, не ставати на бік когось зі співрозмовників, виховувати у 
глядачів самостійне ставлення до подій та явищ, осмислення думок, 

аргументів, фактів. Завдання ведучого-модератора : не давати відійти від 
предмета суперечки, стежити за справедливим розподілом часу між 

учасниками бесіди, теледебатів, «круглих столів». 
Специфіка роботи ведучого в розважальному телемовленні: 

музичних програмах, конкурсах, вікторинах, телеіграх тощо. Ведучий-
шоумен у розмовно-видовищних програмах як вищий пілотаж професійної 



12 

 

майстерності телеведучого. Участь ведучого в підготовці шоу-програм. 

Зміна амплуа телеведучого в залежності від формату мовлення: 
інтерв’юер, модератор, шоумен. 

 

РОЗДІЛ 2. ФАХ ТЕЛЕВЕДУЧОГО. ПСИХОФІЗИЧНІ ОСНОВИ. 

ТИПИ ПРОГРАМ 

 
ТЕМА 2.1. ФАХ ТЕЛЕВЕДУЧОГО В СИСТЕМІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Специфіка телевізійного екрана. Телебачення і радіомовлення; 
телебачення і театр; телебачення і кіно: спільне і відмінне. 

Українське телебачення у світовій системі: короткий екскурс в 
історію радянського та зарубіжного телебачення. 

Перші телепрограми на українському телебаченні за участю ведучих 

- дикторів. Функції перших ведучих-дикторів українського телебачення: 
читання новин, повідомлень про погоду, закадрових текстів до 

відеосюжетів тощо. 
Сучасний український телеефір та поява ведучих-авторів програм. 

Спільне (робота в кадрі і за кадром) та відмінне (функції) в діяльності 
диктора та телеведучого. Телеведучий – одна з журналістських професій 

на телебаченні. Функції ведучого-журналіста відповідно до суспільних 
функцій телебачення: інформаційної, культурно-просвітницької, 

інтегративної, соціально-педагогічної, організаторської, освітньої, 
рекреативної. Функції ведучого телепрограм, їх розширення: створення 

авторських програм та їх ведення. 
Завдання і обов’язки ведучого на телеканалі – ознайомлення з 

посадовими інструкціями провідних національних телеканалів. Співпраця 
телеведучого з редактором, режисером, оператором, звукорежисером та 
рештою телевізійних служб. 

Суспільні комунікативні функції телебачення як засіб визначення 
мети роботи телеведучого. Поняття про телевізійні програми. Телевізійні 

програми як засіб реалізації суспільно-комунікативних функцій ТБ. 
Функції як сутнісно-змістова основа телебачення. Розуміння суспільних 

функцій телебачення, його потенційних можливостей як засобу точного 
визначення мети роботи телеведучого, мети кожного виходу на екран. 

Інформаційна функція: ознайомлення з подіями в країні і світі, показ 
новин. Регулярне отримання соціальної інформації як необхідна умова 

повноцінної участі глядача в сучасному житті. 
Культурно-просвітницька функція – залучення аудиторії до 

досягнень науки і культури: показ творів мистецтва з коментарями 
письменників, музикантів, мистецтвознавців тощо. Телевізійні програми як 

спосіб долучення глядачів до загальної культури. Роль телеведучих у 
досягненні цієї мети. 

Інтегративна  (консолідуюча, об’єднуюча)  функція: виявлення 

загальних для аудиторії загальнолюдських, загальнонаціональних, 
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загальноєвропейських, загальноміських цінностей, обговорення шляхів 

розв’язання спільних проблем і протидії деструктивним, небезпечним для 
суспільства тенденціям. Реалізація інтегративної функції в різних типах 

телепрограм: публіцистичних, мистецьких, спортивних, розважальних. 
Соціально-педагогічна (управлінська) функція: пряме залучення 

телебачення до системи адміністративного впливу на населення, до 
пропаганди певного способу життя з відповідними політичними і 

духовними цінностями. Найважливіше завдання соціально-педагогічної 
функції - адаптація населення до обставин життя, що змінюється. Заборона 

підбурювання в телепередачах поведінки, небезпечної для людини і 
суспільства. 

Організаторська функція: телебачення ініціює громадські акції, 
організовує спільні дії маси людей, спонукає владу до дій. 

Освітня функція: регулярні цикли дидактичного матеріалу на 

допомогу людям, які отримують освіту. Специфічні ознаки навчальних 

програм – системність, періодичність, підпорядкування навчальним 
програмам відповідних шкіл, коледжів, вузів. Спеціальні телеканали для 
навчальних передач. 

Рекреативна (відновлювальна) функція: відпочинок, відновлення сил 
людини, витрачених у процесі праці. 

 
ТЕМА 2.2. ПСИХОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ВЕДУЧОГО ТЕЛЕПРОГРАМ 

 

Звільнення від психологічного та фізичного напруження запорука 

органічного мовлення, природної поведінки телеведучого на екрані. 
Творення органічного процесу на екрані за допомогою свідомих 

зусиль волі. Розвинена воля як невід’ємна складова характеру особистості 
телеведучого, її вплив на подолання перепон, що заважають творенню 

органічної поведінки на екрані. Вольові властивості авторитетного 
телевізійного «Я»: уміння ставити і досягати суспільно значимих цілей; 
рішучість як високий рівень розвинутої волі; наполегливість як здатність 

тривалий час скеровувати і контролювати свою поведінку відповідно до 
означеної мети. 

Вольове зусилля – напруження, мобілізація сил для досягнення мети, 
специфічне виявлення вольової саморегуляції психологічного стану 

ведучого. Основні ланки вольової дії - усвідомлення мети, планування і 
виконання. Типи самокерування: 1)оперативне; 2)перспективне. 

Дія як живий органічний процес, спрямований до певної мети. 
Логічна цілеспрямована дія – досягнення мети: що роблю, з якою 

послідовністю, в яких запропонованих обставинах. Продуктивна дія – дія, 
яка дає конкретний результат: сьогодні, зараз, у цю хвилину. 

Різновиди дії: внутрішня (психологічна) та зовнішня (фізична). 
Нерозривність психологічної та фізичної дій. Наскрізна дія телевізійного 

матеріалу. Наскрізна дія творчих завдань ведучого. Елементи органічної 
дії: сенсорні уміння ведучого – слух, бачення, чуття; оцінка 
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запропонованих обставин; увага; уява, м’язова свобода. 

Увага як складова роботи телеведучого. Вміння керувати своєю 
увагою – найвищий прояв професіоналізму. Визначення уваги як 

зосередження свідомості на певному об’єкті. Увага емоційна, пасивна - 
незалежна від свідомих намірів ведучого. Увага активна, вольова – свідома 

регуляція зосередженості, керована вимогами професійної діяльності. 
Зовнішня увага та її об’єкти: живі, не живі предмети та звуки. 

Внутрішня увага та її об’єкти: відчуття всередині організму – голод, 
спрага, біль; думки, почуття і образи, створені силою уяви ведучого. 

Концентрація, утримання, переключення уваги. Види уваги: безперервна 
лінія – «прямий» ефір; ступенева – фрагментарний відеозапис; уривчастий 
– дублі, непослідовне знімання епізодів. 

Чотири дії на утримання уваги. Активна зосередженість - увага 
вищого ступеня: зацікавлення професіонала свідомо обраним об’єктом та 

підсвідома активність у ставленні до нього. Виховання за допомогою 
групи вправ повної і глибокої зосередженості, здатності ведучого з власної 

волі переключати свою увагу з одного творчого завдання на інше. 
Тіло як провідник і транслятор думок. Інтенсивна інтелектуальна 

робота і м’язова напруга. Залежність мускульної свободи від психологічної 
свободи. Види фізичного затиску: сильне напруження і повне 

розслаблення. Звільнення від фізичного і психологічного напруження – 
запорука органічного мовлення, природної поведінки на екрані. 

Поняття про м’язового контролера. Вправи на вироблення м’язового 
контролера. Взаємозалежність активної зосередженості і стану 
мускулатури. Свідомі вольові зусилля, спрямовані на звільнення м’язів від 

зайвого напруження. Розробка індивідуального комплексу вправ на зняття 
зайвого напруження під час роботи. Перевірка м’язового стану обличчя, 

плечей, рук, ніг, голосових зв’язок ведучого перед виходом в ефір – 
саморегуляція його творчого самопочуття. 

Створення атмосфери відповідно до змісту програми. Вправи на 
розвиток та створення відчуття різних атмосферних станів. 

 
ТЕМА 2.3. ВНУТРІШНЯ ПЕРЕКОНАНІСТЬ ТЕЛЕВЕДУЧОГО ЯК  
ПСИХОЛОГІЧНА УМОВА ЙОГО ПЕРЕКОНЛИВОСТІ НА ЕКРАНІ 

 

Самопочуття ведучого перед мікрофоном, телеоб’єктивом та його 

вплив на вирішення творчих завдань. Психологічні перепони під час 
роботи ведучого: затиск, страх, втрата здатності мислити послідовно тощо. 

Ознаки внутрішньої переконаності: досконале знання своєї професії; 
висока оцінка телебачення як ефективного засобу впливу на телеглядачів; 

відповідальність у спілкуванні з мільйонною аудиторією; переконлива 
логічна подача телевізійного матеріалу. Значення пам’яті для внутрішньої 

переконаності ведучого. Продуктивна діяльність як важливий фактор 
формування професійної пам’яті. Пам’ять – психічний процес 

запам’ятовування, збереження та відтворення обставин життя і діяльності 
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особистості. Види пам’яті: образна – зорова, слухова, мовно- та опорно-

рухова; словесно-логічна та емоційна. Емоційна пам’ять як сума чуттєвих 
рефлекторних споминів. Асоціативна пам’ять як чуттєве відображення 

словесного сигналу. 
Механічне та смислове запам’ятовування. Закономірності 

запам’ятовування: залежність від мети, засобів репрезентації та логічної 
структури матеріалу, організації процесу запам’ятовування. Точність 

пам’яті, її мобілізаційна готовність. Фіксація визначених творчих та 
технічних завдань як професійна риса телеведучого. Тренування пам’яті. 

 
ТЕМА 2.4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРОГРАМИ 

 

Типи телевізійних програм: інформаційні (новини, інформаційно- 

розважальні, інформаційно-музичні, інформаційно-аналітичні, 
тележурнали) аналітично-публіцистичні (телефільми, теленариси); 
діалогічні (бесіди, інтерв’ю, ток-шоу); документальні (телефільми), 

науково-популярні; культурно-мистецькі; культурно-розважальні; ігрові, 
шоу-програми. 

Інформаційні телевізійні програми – оперативне повідомлення про 
найважливіші події, явища, ситуації політичного, економічного, 

культурного, суспільного життя держави та інших країн світу. 

Типологічні особливості сучасного інформаційного мовлення: 
Основні стандарти новин: оперативність, точність, повнота 

інформації, баланс думок, відмова від коментарів та оцінок, достовірність, 

простота викладу. Функції новин: оповіщення, орієнтування, включення, 
спонукання до корекції. 

Типи інформаційних програм: новини, інформаційно-аналітичні, 
інформаційно-музичні, інформаційно-розважальні, інформаційно-

рекламні. Різновиди інформаційних програм (новин) за характером 
матеріалу: загальні, тематичні, спеціальні, екстрені. 

Інформаційні програми – загальні, (щоденні, поточні) різнопланові: 

політика, економіка, соціальні новини, новини культури, спорт, погода, 
реклама. 

Тематичні інформаційні програми – висвітлення важливого на даний 
момент стану справ у тематично означеній сфері суспільного життя: 

політики, економіки, права, промисловості, сільського господарства, 
торговлі, бізнесу, транспорту, медицини; сфері сім’ї, спорту, 

кінематографа, телебачення, метереології, астрології. 
Спеціальні випуски новин – присвячені визначним помітним подіям: 

спортивним змаганням (наприклад, Олімпійським іграм), міжнародним 
фестивалям, кінофорумам тощо. Екстрені новини – необхідність 

якнайоперативнішого повідомлення про надзвичайно важливі події 
(наприклад, війну, відставку Президента тощо). Гість студії, прямі 

включення як форма оперативної подачі матеріалів у новинних програмах. 
Інформаційно-аналітичні програми - коментування подій, про які 
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інформувалося в поточних інформаційних випусках, поєднання 

оперативності, подієвості, аналітики. (Зміст цих програм – коментарі з 
актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики країни, 

громадського життя, соціально-економічних проблем, досягнень у галузі 
науки, культури і спорту.) 

Ранкові, денні, вечірні та підсумкові випуски новин та їхні 
особливості. Два формати новин: закадровий ( без ведучого) та формат з 

ведучим у кадрі. Їхня відмінність, переваги та недоліки. 
Інфораційно-музичні програми – поєднання невеликих за обсягом 

інформаційних випусків або сюжетів, які йдуть у структурі музичного 
потоку (чергування інформації і музики). 

Інформаційно-розважальний тип програм: синтетична структура, 
формотворчі складові (студійна робота ведучого, відеокліпи, пізнавальні 

чи гумористичні номер, поради господиням, мультфільми, гороскоп тощо). 
Особливості інформаційно-розважальних програм, їхня композиційна 
єдність. 

Головне завдання інформаційно-розважальних програм: інформуючи 
– розважати. Відмінність ранкових інформаційно-розважальних телеефірів 

від вечірніх. Українські інформаційно-розважальні програми: історія 
розвитку, відомі ведучі. Сучасний підхід до виробництва телепрограм 

інформаційно- розважального типу. Ведучий інформаційно-розважальної 
програми у ролі лідера-оповідача. 

Інформаційно-рекламні програми. Завдання: реклама товарів різного 
призначення за допомогою телебачення (наприклад, «Телемагазин» на 

СТБ). 
Загальні вимоги: обізнаність, зацікавленість, гострота і актуальність 

тем, оперативність, подієвість, точність, неупередженість, збалансованість 
думок, логічність викладу. Мова інформаційного повідомлення – доступна, 
зрозуміла, проста, точна; стиль – лаконічний, зорієнтований на нейтральну 

лексику, розмовний варіант української літературної мови. Особливості 
мовлення під час ведення інформаційних програм: прискорення 

мовленнєвого темпу в подачі матеріалу, короткі паузи, пониження голосу. 
Програми журнального типу як різновид інформаційних програм. 

Принципи структурування програм журнального типу. Функціональність, 
багатопрофільність, багатожанровість тележурналу та маневреність у його 

спрямуванні на певну аудиторію. Поєднання в програмах журнального 
типу актуального, розважального та музичного матеріалів. Особливості 

змісту журналу (відхід від оперативності, посилення проблемності питань, 
що порушуються), висвітлення обраної тематики. Види тележурналів: 

журнал монотематичний та політематичний. Різновиди програм 
журнального  

типу:  інформаційні, науково-популярні, культурно-мистецькі, дитячі 
тощо. 
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ТЕМА 2.5. ЕКРАННЕ ВТІЛЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО- РОЗВАЖАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Екранне втілення інформаційно-розважальної програми: тематика - 

навчання, відпочинок, музика, спорт, дозвілля, захоплення, побут 
української молоді. 

Інформаційні-розважальні програми як гармонійний розвиток, 
пізнання людиною навколишнього світу, сприяння оптимістичному 

сприйняттю дійсності через позитивні емоції, стани, дозвілля, відпочинок. 
Класифікація видовищно-розважальних програм: тематично-вікові, 

тематично-професіоналізовані, естетично-показові, гастрономічно-

кулінарні; інформаційно-пізнавальні, розважально-ігрові та 
інтелектуально-ігрові. 

Формування задуму: визначення аудиторії, мети, теми, ідеї, місця 
проведення зйомок, принципу відбору учасників, розробка сценарного 

ходу, стилю поведінки ведучого в кадрі, формування епізодів, організація  
матеріалу для ефіру. 

Специфіка ведення інформаційно-розважальних програм з 
урахуванням особливостей молодіжної аудиторії: оригінальність подачі 

тексту, експресивний стиль, підвищена емоційність позитивного 
спрямування, використання модних умовних виразів, дотепного сленгу, 

невимушена манера поведінки, розкутість тощо. 
Робота над текстом: розстановка логічних наголосів, логічних пауз, 

визначення характеру подачі в залежності від змісту інформації. 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Предмет, мета та завдання курсу 

План 
1. Роль аудіовізуальних засобів масової інформації в утвердженні 

національної культури, вихованні морально-етичних норм. 
2. Специфіка роботи телеведучого як суб’єкта масово-інформаційної 

діяльності. 

3. Найважливіші аспекти формування творчої особистості на телеекрані. 

4. Мовленнєві проблеми телеефіру. 
5. Основні завдання курсу. 

6. Формування практичних навичок і умінь майбутніх фахівців. 
7. Практичні спеціалізовані відеороботи, їхнє основне завдання. 
8. Чинники успіху ведучого. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 11,18, 22. 

 
Тема 1.2. Методи логічної організації ефірного виступу 

План 
1. Ефірний виступ як різновид ораторського мистецтва. Мета 
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ораторського мистецтва. 

2. Основні етапи ораторського мистецтва: задум і втілення.  
3. Основні закони побудови промови. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 11, 18. 

 
Тема 1.3. Мова – основний виразний засіб у майстерності  

телеведучого 

План 
1. Сучасний телеведучий – носій мовної культури.  

2. Особливості телевізійної мови.  
3. Характерні особливості розмовної мови на телебаченні 

4. Основні закономірності розмовної мови: розстановка наголосів 
(логічних та емфатичних), логічних та психологічних пауз, 
визначення тону мовлення, темпоритму, мелодики.  

5. Мова інформаційних повідомлення. 
6. Виражальні засоби мовного спілкування. 

7. Встановлення контакту між телеведучим і аудиторією.  
8. Індивідуальний мовний стиль автора-ведучого. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 12, 15. 

 
Тема 2.1. Фах телеведучого в системі телебачення 

План 
1. Специфіка телевізійного екрана.  
2. Українське телебачення у світовій системі. 

3. Сучасний український телеефір та поява ведучих-авторів програм. 
Спільне (робота в кадрі і за кадром) та відмінне.  

4. (функції) в діяльності диктора та телеведучого. 
5. Завдання і обов’язки ведучого на телеканалі – ознайомлення з 

посадовими інструкціями провідних національних телеканалів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 27. 

 

Тема 2.2. Психофізичні основи ведучого телепрограм 
План 

1. Звільнення від психологічного та фізичного напруження. 
2. Творення органічного процесу на екрані за допомогою свідомих 

зусиль волі. 

3. Дія як живий органічний процес, спрямований до певної мети. 
4. Увага – як складова роботи телеведучого. 
5. Саморегуляція творчого самопочуття ведучого. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 11, 18, 22. 
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5. Теми і завдання практичних занять 

 
Тема 1.2. Методи логічної організації ефірного виступу 

Заняття 
  Мета: набуття навичок роботи телеведучого в  кадрі. 

Завдання 
1. Написати короткий виступ в кадрі на задану тему і вигадати як його 

якісно презентувати.  

2. Здійснити в учбовій студії демонстрацію усної розповіді на задану 
тему, в рамках якої здобувач продемонструє вміння вербальної та 

невербальної передачі інформації, засвоїти елементи професійного 
виступу перед камерою. 

3. Визначити особливості вербальної та невербальної подачі здобувача, 
які треба підкоригувати та покращити задля якіснішої роботи в кадрі. 

4. Дотримуватись правил поведінки в кадрі, контролювати свої дії: як 
тримаєте голову, чи цілеспрямований погляд очей, розкуті чи 
напружені м’язи обличчя, чи розслаблені плечі і спокійні руки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 11, 18. 

 
Тема 1.3. Мова – основний виразний засіб у майстерності  

телеведучого 

Заняття 

  Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 
Завдання 

1. Вигадати власну телепрограму, в рамках якої здобувач 

продемонструє навички представлення себе, програми, теми 
розмови та співрозмовника на камеру.  

2. Сформувати одне питання до запропонованого спікера і поставити 
його на камеру.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 12, 15. 

 
Тема 1.4. Особистість ведучого телепрограм 

Заняття 
  Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 

Завдання 
1. Написати історію-розповідь з місця події та виступити з нею на 

камеру. 
2. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 

ніздрів, губ, у рухах голови та тіла. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 4, 11, 27. 
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Тема 2.1. Фах телеведучого в системі телебачення 

Заняття 
  Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 

Завдання 
1. Підготувати новину до ефіру: інформацію зі стрічки новин 

переписати під зручну манеру виступу та презентувати її в кадрі.  

2. Відпрацювати настрій новини мімікою та жестами.  
3. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 

ніздрів, губ, у рухах голови. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 11, 18, 22. 

 
Тема 2.2. Психофізичні основи ведучого телепрограм 

Заняття 
  Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 

Завдання 
1. Підготувати та презентувати на камеру історію, в якій буде 

якнайбільше невербальних рухів.  
2. Проаналізувати правильність дихання, логіку подачі матеріалу, 

доцільність використання жестів, різних мімічних компонентів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 9, 23. 

 
Тема 2.3. Внутрішня переконаність телеведучого як психологічна умова 

його переконливості на екрані 

Заняття 

Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 
Завдання 

1. Підготувати та презентувати на камеру чужу історію, в якій 

буде якнайбільше невербальних рухів.  
2. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 

ніздрів, губ, у рухах голови та тіла. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 8,  11, 18, 20. 
 

Тема 2.4. Інформаційні телевізійні програми 

Заняття 

Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 
Завдання 

1. Підготувати новину до ефіру: обрати інформацію зі стрічки 

та презентувати її в кадрі.  
2. Відпрацювати настрій новини мімікою та жестами.  

3. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, 
повік, ніздрів, губ, у рухах голови та тіла. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 13, 22. 

 
Тема 2.5. Екранне втілення інформаційно-розважальної програми 

Заняття 
  Мета: набуття навичок фахової майстерності телеведучого в кадрі. 

Завдання 

1. Вигадати та презентувати на камеру історію, в якій буде 
представлений повний спектр мімінчих реакцій, які включають 

в себе: радість, сум, біль, страх, злість, любов, здивування. 
2. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 

ніздрів, губ, у рухах голови. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.2. Методи логічної організації ефірного виступу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке телевиступ? 

2. Функції вступної, основної та заключної частини               телевиступу. 
3. Основні технічні прийоми при підготовці виступу в кадрі. 
4. Прийоми впливу на аудиторію. 

 

Практичні завдання 
1. Написати короткий виступ в кадрі на задану тему і вигадати як його 

якісно презентувати.  
2. Записати на камеру усну розповідь на задану тему. 

3. Проаналізувати особливості вербальної та невербальної передачі 
інформації у презентованій історії.  

4. Визначити особливості вербальної та невербальної подачі 

здобувача, які треба підкоригувати та покращити задля якіснішої 
роботи в кадрі та аргументувати їх. 

5. Обгрунтувати власні спостереження на тему: «Як впливає 
зовнішність, тембр голосу, манера поведінки ведучого в кадрі на 

сприйняття інформації». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 11, 18. 
 

Тема 1.3. Мова – основний виразний засіб у майстерності 

телеведучого 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Висока культура усного мовлення, мовна          компетенція. 

2. Характерні особливості розмовної мови на телебаченні. 
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3. Основні закономірності розмовної мови. 

4. «Секрет» написання текстів для ефіру. 
5. Мовні штампи і чим вони характеризуються? 
6. Складові поняття «виражальні засоби мовного спілкування». 
7. Які засоби допомагають ведучому точно і зрозуміло 

донести думку матеріалу, передати нюанси авторського підтексту? 

8. Складові логічного тонування. 
9. Наскільки важлива для телеведучого пластика рук у кадрі і який   

ефект може мати той чи інший жест. 

10. Класифікація невербальних засобів комунікації і як вони 
впливають на телеглядача. 

 

Практичні завдання 
1. Вигадати власну телепрограму, в рамках якої здобувач 

продемонструє навички представлення себе, програми, теми 
розмови та співрозмовника на камеру. 

2. Сформувати одне питання до запропонованого спікера. 
3. Записати на камеру представлення себе, теми, спікера і питання до 

спікера в рамках вигаданої телепрограми. 
4. Дотримуватись правил поведінки в кадрі, контролювати свої дії: як 

тримаєте голову, чи цілеспрямований погляд очей, розкуті чи 
напружені м’язи обличчя, чи розслаблені плечі і спокійні руки. 

5. Проаналізувати доцільність підбору одягу до записаної 
телепрограми та необхідність наявності предметів у руці ведучого.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 12, 15. 

 
Тема 1.4. Особистість ведучого телепрограм 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Риси, що визначають особистість, індивідуальність. 

2. Дослідницька робота телеведучого (журналіста). 
3. Основні властивості телеведучого – головної дійової особи 

телебачення. 

4. Обов’язки ведучого на телеканалі. 
5. Природні та генетичні риси телеведучого. 

6. Набуття професійних рис телеведучого в процесі  
свого                               становлення. 

7. Складові формування образу ведучого. 
8. «Творче амплуа ведучого». 
9. Особливості роботи репортера, коментатора, ведучого- оглядача. 
10. Специфіка роботи телеведучого в інформаційному  мовленні. 

 

Практичні завдання 
1. Написати історію-розповідь з місця-події та зняти її на камеру. 
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2. Проаналізувати у знятій їсторії зміни у характері погляду, у виразі 

брів, повік, ніздрів, губ, у рухах голови та тіла.  
3. Відпрацювати та закріпити в подачі тексту навички поєднання 

мовних та позамовних засобів комунікації.  
4. Переглянути телевізійні програми та визначити «творче амплуа» 

ведучих. 
5. Переглянути одну з телепрограм і проаналізувати дотримання 

ведучим літературних норм усного мовлення. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 11, 27. 
 

Тема 2.1. Фах телеведучого в системі  телебачення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Специфіка телевізійного екрану. 

2. Обов’язки і завдання ведучого на телеканалі. 

3. Що означає поняття «Суспільні функції телебачення»? 

4. Зміст суспільних функцій телебачення. 
5. Знання і розуміння суспільних функцій телебачення, що 

впливають  на  мету та професійні завдання ведучого-автора. 

 

Практичні завдання 
1. Підготувати новину до ефіру: інформацію зі стрічки новин 

переписати під зручну манеру виступу та записати її на камеру. 
Відпрацювати настрій новини мімікою та жестами.  

2. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 
ніздрів, губ, у рухах голови. 

3. Визначити, чи вдалося здобувачу донести точно і зозуміло подану 
новину. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 11, 18, 22. 

 
Тема 2.2. Психофізичні основи ведучого телепрограм 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Завдяки яким психофізичним факторам мовлення ведучого на 

екрані стає органічним, а поведінка природною? 

2. Що таке вольове зусилля? 
3. Вольові риси авторитетного телевізійного «Я». 
4. Що означає «діяти на екрані»? 

5. Різновиди психофізичних дій. 
6. Вміння  керувати своєю увагою – найвищий прояв 

професіоналізму ведучого. 

7. Взаємозалежність між інтенсивною інтелектуальною роботою і 
м’язовою напругою. 

8. Поняття «м’язовий контролер»  і вправи, що  допомагають його 
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виробити. 

 

Практичні завдання 
1. Підготувати та записати на камеру історію, в якій буде 

якнайбільше невербальних рухів.  
2. Проаналізувати правильність дихання, логіку подачі матеріалу, 

доцільність використання жестів, різних мімічних компонентів. 
3. Дібрати відповідний одяг, вибрати зачіску, макіяж, інші атрибути 

для виступу в кадрі. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 9, 23. 
 
Тема 2.3. Внутрішня переконаність телеведучого як психологічна 

умова його переконливості на екрані 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Психологічні перепони, які перешкоджають телеведучому бути 

органічним і переконливим на екрані. 

2. Ознаки внутрішньої переконаності ведучого. 
3. Значення  пам’яті для внутрішньої переконаності                    ттелеведучого. 

4. В чому зміст смислового запам’ятовування? 
5. Вправи, що допомагають тренувати пам'ять. 

 

Практичні завдання 
1. Виробити навички самоконтролю за чіткістю висловлювання, 

мовною грамотністю, правильною вимовою. 

2. Виконати вправи на подолання м’язевого «затиску». 
3. Підготувати та презентувати на камеру чужу історію, в якій  

буде якнайбільше невербальних рухів.  

4. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 
ніздрів, губ, у рухах голови та тіла. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 4, 8,  11, 18, 20. 

 

Тема 2.4. Інформаційні телевізійні програми 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Типи телевізійних програм. 
2. Типологічні особливості сучасного інформаційного мовлення. 

3. Класифікація новини, їхні основні стандарти. 
4. Історія розвитку інформаційно-розважальних програм. 

5. Структура та формотворчі складові програм інформаційно- 
розважального типу.  

                                  Практичні завдання  
1. Підготувати новину до ефіру: обрати інформацію зі стрічки та 

записати її на камеру.  

2. Відпрацювати настрій новини мімікою та жестами.  
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3. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 

ніздрів, губ, у рухах голови та тіла. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 13, 22. 
 

Тема 2.5. Екранне втілення інформаційно-розважальної  програми 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Класифікація видовищно-розважальних програм. 
2. Завдання ведучого у інформаційно-розважальній програмі. 

3. Етапи формування задуму видовищно-розважальної програми. 
 

                                      Практичні завдання 
1. Дібрати відповідний одяг, вибрати зачіску, макіяж, інші атрибути 

для виступу в кадрі. 
2. Вигадати та записати на камеру історію, в якій буде представлений 

повний спектр мімінчих реакцій, які включають в себе: радість, 
сум, біль, страх, злість, любов, здивування. 

3. Записати на камеру новину розважального характеру, 
демонструючи експерсивну міміку та рухи.  

4. Проаналізувати зміни у характері погляду, у виразі брів, повік, 
ніздрів, губ, у рухах голови. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. 
 

 

7. Завдання до заліку 

 

Зняти відеоролик до 3 хвилин, в якому здобувач продемонструє: 
- виступ в кадрі на задану тематику, 

- ведення ефіру розважальної програми; 
- ведення ефіру новин.  
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювань 
 

А (91–100) = 5 (відмінно) – здобувач виявляє високі творчі здібності володіння 

особливостями розмовної мови, яка використовується на телебаченні, що 

дозволяє йому чітко і зрозуміло донести інформацію; вдало поєднує 
невербальну поведінку з інформаційним наповненням кожної презентованої 
історії; демонструє високі навички передачі настрою історії мімікою; уміє 

пояснити доцільність використання кожного вербального та невербального 
прийому, який демонструє у відеороботі; влучно підібрав вбрання до кожної з 

представлених історій.  
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (84–90) = 4 (добре) – здобувач виявляє високі творчі здібності володіння 

особливостями розмовної мови, яка використовується на телебаченні, що 

дозволяє йому чітко і зрозуміло донести інформацію; на достатньому рівні 
поєднує невербальну поведінку з інформаційним наповненням кожної 

презентованої історії, що проявляється в мінімальній наявності зайвих рухів 
тілом; демонструє достатні навички передачі настрою історії мімікою; уміє 

пояснити доцільність використання кожного вербального та невербального 
прийому, який демонструє у відеороботі; влучно підібрав вбрання до кожної з 
представлених історій.  
С (76–83) = 4 (добре) – здобувач на достатньому рівні поєднує невербальну 

поведінку з інформаційним наповненням кожної презентованої історії; що 

проявляється в мінімальній наявності зайвих рухів тілом; демонструє достатні 
навички передачі настрою історії мімікою; уміє пояснити доцільність  

використання кожного вербального та невербального прийому, який 
демонструє у відеороботі; влучно підібрав вбрання до кожної з представлених 

історій.  
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (66–75) = 3 (задовільно) – здобувач на середньому рівні поєднує 

невербальну поведінку з інформаційним наповненням кожної презентованої 

історії, що проявляється в переважанні доцільних жестів над недоцільними; 
демонструє середні навички передачі настрою історії мімікою, що 

проявляється в переважанні доцільних емоцій над недоцільними; уміє 
пояснити доцільність використання кожного вербального та невербального 
прийому, який демонструє у відеороботі; влучно підібрав вбрання до кожної з 

представлених історій.  
Е (61–65) = 3 (задовільно) – здобувач на низькому рівні поєднує невербальну 

поведінку з інформаційним наповненням кожної презентованої історії, що 
проявляється в переважанні недоцільних жестів над доцільними; демонструє 

низькі навички передачі настрою історії мімікою, що проявляється в 
переважанні недоцільних емоцій над доцільними; уміє пояснити доцільність  

використання кожного вербального та невербального прийому, який 
демонструє у відеороботі; влучно підібрав вбрання до кожної з представлених 

історій.  
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (21–60) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 

здобувач на низькому рівні поєднує невербальну поведінку з інформаційним 
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наповненням кожної презентованої історії, що проявляється в переважанні 
недоцільних жестів над доцільними; демонструє низькі навички передачі 

настрою історії мімікою, що проявляється в переважанні недоцільних емоцій 
над доцільними.  
F (1–20) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням освітньої 
компоненти) – здобувач не поєднує невербальну поведінку з інформаційним 

наповненням кожної презентованої історії, що проявляється у сильних 

зажимах і відсутності доцільних жестів; не має навичок передачі настрою 
історії мімікою; не може пояснити принцип поєднання вербальної та 

невербальної поведінки ведучого; не знає як підбирати одяг до виступу в 
кадрі. 

 

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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