
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Кафедра зв’язків з громадськістю і журналістики 

РОБОЧА ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ РЕПОРТАЖ І КОРЕСПОНДЕНЦІЯ 

 

 
Галузь знань 06 Журналістика 

 

Спеціальність 061 Журналістика 
 

Освітня програма Журналістика 
 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
 

Зведені дані про вивчення освітньої компоненти: 

Форма 
навчання К

у
р

с 

С
ем

ес
тр

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

 

Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Семестровий 
контроль 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 з
ан

я
тт

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і з
ан

я
тт

я
 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в
і з

ан
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і з
ан

я
тт

я
 

З
ал

ік
 

Іс
п

и
т 

денна 4 7 3 90 30 8 22    60 7  

      
 

       

 
 

КИЇВ – 2022 

 

 



 2 
 

Телевізійний репортаж і кореспонденція : робоча програма освітньої компоненти. 
Київ : КНУКіМ, 2022. 21 с. 

Розробник: 

А. Ю. Полісученко, кандидат наук із соціальних комунікацій, ст. викл. кафедри 
зв’язків з громадськістю і журналістики 

Наведено рекомендації з вивчення освітньої компоненти «Телевізійний 
репортаж і кореспонденція» та основні теми для вивчення. Подано теми і плани 

лекцій, завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти, перелік інформаційних джерел. 

 
Рецензенти:      

О. О. Гарачковська, д-р філол. наук, професор (Київський національний 
університет культури і мистецтв, Факультет зв’язків з громадськістю і 

журналістики) 
О. В. Ситник, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри 

мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.  

 
Схвалено рішенням кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського 
національного університету культури і мистецтв 

Протокол № 15 від 01 липня 2022 р. 
 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Київського національного 
університету культури і мистецтв 

Протокол № 18 від 25 липня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 
 

ЗМІСТ 

 
   

1.  Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 4 

2.  Структура освітньої компоненти 6 

3.  Програма освітньої компоненти 7 

4.  Теми і плани лекцій 9 
5.  Теми і завдання практичних занять 10 

6.  Теми і завдання для самостійної роботи 12 

7.  Питання та завдання до заліку 16 

8.  Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 18 

9.  Рекомендовані інформаційні джерела 20 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 4 
 

1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: надання здобувачам вищої освіти  знань про теоретичне і практичне 
освоєння особливостей аналітичних, інформаційних і художньо-документальних 
жанрів журналістики; ознайомлення з творчо-виробничою специфікою 

професіональної діяльності на сучасному телебаченні. 
Завдання:  вивчення  специфіки створення аналітичних ТБ-матеріалів, мовна 

підготовка, набуття навичок написання і комплексної підготовки телерепортажів і 
телекореспонденцій. 

Предмет: є система понять,  прийомів і методів, які представляють творчість 
телевізійного журналіста як професійну діяльність з складною структурою, що, у 

свою чергу, визначає різноманіття професійних обов’язків тележурналіста, зокрема 
в умовах роботи з жанрами телевізійного репортажу і кореспонденції . 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти повинні 

набути такі програмні компетентності: 
 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії  в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

спеціальні (фахові, предметні): 
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності. 
СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 

СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  

СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на всіх 
рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 

СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 
аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, враховувати 

їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
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ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег. 

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про 
які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.  

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з 

урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення. 
ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних 

інтернет-платформах. 
ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва. 
ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 
якісного і затребуваного медійного продукту.  

ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення ефективної 
професійної діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», «Жанри 

журналістики», «Практика журналістської діяльності». 
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2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Становлення і розвиток телевізійного репортажу 

1.1. Історія і теорія телевізійного 

репортажу  
8 4  

   
4 

1.2. Функції і види телерепортажу 8 4     4 

1.3. Жанрові ознаки телерепортажу 6  2    4 

1.4. Структура телевізійного 

репортажу 
6  2 

   
4 

1.5. Правила підготовки 
телевізійного репортажу 

6  2 
   

4 

1.6. Три мови телерепортажу 6  2    4 

1.7. Об’єктивне і суб’єктивне в 
телерепортажі 

4  2 
   

2 

1.8. Етика телерепортера, 
дотримання професійних 
стандартів 

6  2 
   

4 

 Разом за 1 розділ 50 8 12    30 

Розділ 2. Становлення і розвиток телекореспонденції 

2.1. Телекореспонденція – 
визначення жанру 

4   
   

4 

2.2. Особливості роботи 

телекореспондента 
6  2 

   
4 

2.3. Основні правила для 
телекореспондентів 

6  2 
   

4 

2.4. Телекореспондент – основні 

характеристики і різновиди  
8  2 

   
6 

2.5. Військова телекореспонденція 8  2    6 

2.6. Ток-шоу. Методика роботи 
кореспондента в 
великоформатних телевізійних 

проектах 

8  2 

   

6 

 Разом за 2 розділ 40  10    30 

 Разом за 7 семестр 90 8 22    60 

 Всього 90 8 22    60 

 
 



 7 
 

3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕПОРТАЖУ 

 
ТЕМА 1.1. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕПОРТАЖУ 

 

Попередники репортажу. Передумови виникнення репортажу. Першовідкривачі 
репортажу. Визначення терміну. Репортаж як журналістський жанр. 

Професіоналізація і стандартизація жанру. Суб’єктивність у репортажі. Поняття 
«репортер» і «автор репортажу». Види телевізійного репортажу. «Свій» і 

«оперативний» репортаж. Основоположники і світові корифеї репортажу. 
Формування сучасного типу телевізійного репортажу. Причини популярності 

репортажу. Проблеми світової репортажистики – гонитва за сенсацією та засилля 
елементів шоу. Загрози розвитку телерепортажу. Новітня «елітізація» репортажу.  

 
ТЕМА 1.2. ФУНКЦІЇ І ВИДИ ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ 

 

Класифікація репортажів за форматом. Розподіл репортажів за призначенням. 

Види репортажів за тематикою. Екстренний репортаж. Доподієві і подієві 
телерепортажі. Інформативні, проблемні, дескриптивні і розважальні репортажі. 
Портретний репортаж. Рекомендації при підготовці телерепортажу. Актуальні 

проблеми телевізійних репортажів. 
 

ТЕМА 1.3. ЖАНРОВІ ОЗНАКИ ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ 
 

Основні типологічні ознаки репортажу. Динамізм як складова телевізійного 
репортажу. Документальність у телерепортажі. Емоційна насиченість при передачі 

інформації з місця події. Наочність і досягнення ефекту присутності. Важливість 
«деталі» в загальній оповіді репортажу. 

 

ТЕМА 1.4. СТРУКТУРА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕПОРТАЖУ 
 

 Основні структурні елементи телерепортажу. Хронологічно послідовний 
репортаж. Хронологічно обернений репортаж. Нехронологічний репортаж.  

 
ТЕМА 1.5. ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО РЕПОРТАЖУ 

 

Пошук довідкових матеріалів про подію. Попередня історія. Налагодження 

контактів із майбутніми героями репортажу. Спостереження на місці події. 
Опитування учасників події. Пошук супутних обставин теми. Паралелі та аналогії з 

власного досвіду. Біографії головних осіб. 
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ТЕМА 1.6. ТРИ МОВИ ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ 
 

Концепція трьох мов репортажу. Переповідання, повідомлення або поширення. 
Автентична розповідь – опис вражень. Зображення – розповідь історії, що має 
початок і кінець. Репортажі з передової. Факшн – суміш фактів і вигадок. Питання 

довіри журналісту у телерепортажі. Простота і лаконічність телерепортера. Мовно-
стилістичні особливості репортажу. Чого варто уникати у телерепортажі.  

 
ТЕМА 1.7. ОБ’ЄКТИВНЕ І СУБ’ЄКТИВНЕ В ТЕЛЕРЕПОРТАЖІ 

 

Межа об’єктивності телерепортера. Допустима міра суб’єктивізму у 

телерепортажі. Емоційна забарвленість телерепортажу. Вузьке і широке розуміння 
терміну «об’єктивність». Рівновага між фактами. Враження телерепортера.  
 

ТЕМА 1.8. ЕТИКА ТЕЛЕРЕПОРТЕРА,  ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

СТАНДАРТІВ 
 

Важливість дотримання етичних норм у роботі репортера. Роль особистості 
репортера у підготовці репортажу. Етика телерепортера під час збирання 
інформації. Рекомендації під час роботи з героями репортажу чи їх портретуванні. 

Професійні стандарти при роботі в екстремальних ситуаціях. Ефект взаємності між 
автором і героєм репортажу. Відомі майстри репортажу. 

 
РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНЦІЇ 

 
ТЕМА 2.1. ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНЦІЯ – ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРУ 

 

Телекореспонденція як жанр аналітичної публіцистики. Персоніфікація 

повідомлення в телевізійній кореспонденції. Жанрові ознаки телекореспонденції. 
Спеціалізація телекореспондентів. Функції телекореспонденції. Зарубіжні редакції. 

Прямі включення. Парламентські кореспонденти. Інформаційна телекореспонденція. 
Аналітична телекореспонденція. Проблемна телекореспонденція.   

 

ТЕМА 2.2. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНТА 
 

Алгоритм виявлення жанрових особливостей телевізійної кореспонденції. 
Лаконічність у роботі телекореспондента. Стандарти якості відеоматеріалів для 

телекореспондентських редакцій. Два повноцінних автора телекореспонденції – 
оператор і журналіст. Методи підготовки телевізійної кореспонденції. Висновки у 

телекореспонденції. Журналістські розслідування як форма телекореспонденції. 
Функція питань у жанрі телекореспонденції. 

 
ТЕМА 2.3. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ДЛЯ ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНТІВ 

 

Прямоефірний репортаж. Репортаж як провідний журналістський жанр: 
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генеалогія та структура. Репортаж прямий і фіксований. Коментований  і не 
коментований репортаж. Подієвий, тематичний і постановочний репортаж. Робота 

телекореспондента з джерелами. Типовий фінал у телекореспонденції.  
 

ТЕМА 2.4. ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНТ – ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І РІЗНОВИДИ 
 

Аналіз яз метод у телекореспонденції. Поняття, форми, загальні методи 

телекореспонденції. Індукція, дедукція, аналогія. Тематика і форми телевізійної 
кореспонденції у випусках новин національних телеканалів. Функції журналістської 

аналітики. Специфіка жанру телекореспонденції відносно системи жанрів.  
 

ТЕМА 2.5. ВІЙСЬКОВА ТЕЛЕКОРЕСПОНДЕНЦІЯ 
 

Структурно-змістовні особливості військової телекореспонденції. Історія 
виникнення і становлення військової телекореспонденції. Визначення терміну 

«військовий телекореспондент». Значення військової журналістики. Відомі військові 
телекореспонденти. Західна модель взаємодії збройних сил і громадських ЗМІ в 

зонах бойових дій.  
 

ТЕМА 2.6. ТОК-ШОУ. МЕТОДИКА РОБОТИ КОРЕСПОНДЕНТА В 

ВЕЛИКОФОРМАТНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОЕКТАХ 
 

Ток-шоу як провідний жанр телебачення взаємодії – західний і вітчизняний 
досвід. Специфіка роботи телекореспондента у ток-шоу. Канали зворотного зв’язку 

для глядача. Вплив глядача на формування контенту телеефіру. Інтерактивне 
телебачення,  приклади інтерактиву на вітчизняному телебаченні. Технології 

інтерактиву у виробництві сучасних ток-шоу. Сучасні комп’ютерні комунікації у 
телевиробництві. 

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Історія і теорія телевізійного репортажу 

План 

1. Попередники репортажу.  
2. Передумови виникнення репортажу.  

3. Першовідкривачі репортажу.  
4. Визначення терміну.  

5. Репортаж як журналістський жанр.  
6. Професіоналізація і стандартизація жанру.  

7. Причини популярності репортажу.  
8. Загрози розвитку телерепортажу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 7. 
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Тема 1.2. Функції і види телерепортажу 
План 

1. Класифікація репортажів за форматом.  
2. Розподіл репортажів за призначенням.  
3. Види репортажів за тематикою.  

4. Екстренний репортаж.  
5. Доподієві і подієві телерепортажі. 

6. Портретний репортаж.  
7. Актуальні проблеми телевізійних репортажів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 7. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

 

Тема 1.3. Жанрові ознаки телерепортажу 

Мета: ознайомитись із жанровими ознаками телерепортажу.  
Завдання 

Переглянути телевізійний репортаж. Визначити його жанрові ознаки. 

Проаналізувати його переваги і недоліки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 7, 9. 
 

Тема 1.4. Структура телевізійного репортажу 
Мета: засвоїти теоретичну інформацію про структуру телевізійного репортажу. 

Завдання 
1. Назвати структурні елементи телерепортажу. 

2. Охарактеризувати різницю між хронологічно послідовним і хронологічно 
оберненим репортажем. 

3. Розтлумачити особливості нехронологічного репортажу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 7, 9. 

 
Тема 1.5. Правила підготовки телевізійного репортажу 

Мета: формувати вміння підготовки телевізійного репортажу відповідно 
правилам. 

Завдання 
1. Написати алгоритм підготовки до телевізійного репортажу. 

2. На основі плану, дізнатись додаткову інформацію про учасників події. 
 

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

Тема 1.6. Три мови телерепортажу 
Мета: узагальнити і систематизувати знання мовні особливості при підготовці 

телерепортажу. 
Завдання 
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Проаналізувати телевізійні репортажі з передової (в інтернеті). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 9, 10.  
 

Тема 1.7. Об’єктивне і суб’єктивне в телерепортажі 

Мета: узагальнити і систематизувати знання про об’єктивне і суб’єктивне в 
телерепортажі. 

Завдання 
1. Написати сценарний план емоційно забарвленого телерепортажу. 

2. Проаналізувати телевізійні репортажі на предмет наявності суб’єктивізму від 
телерепортера. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 7, 11. 

 
Тема 1.8. Етика телерепортера, дотримання професійних стандартів 

Мета: узагальнити і систематизувати знання про етичні принципи 
телерепортера. 

Завдання 
Записати прямоефірне включення з місця події на музичну тему. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 7, 11. 
 

Тема 2.2. Особливості роботи телекореспондента 
Мета: поглибити та систематизувати знання про особливості роботи 

телекореспондента. 
Завдання 

Переглянути запропоновані викладачем приклади телевізійних програм та 
визначити особливості роботи телекореспондента.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 8, 12. 
 

Тема 2.3. Основні правила для телекореспондентів 
Мета: поглибити та систематизувати знання про основні правила для 

телекореспондентів. 
Завдання 

1. Переглянути запропоновані викладачем прямоефірні включення 
телекореспондентів. Визначити роль особистості журналіста, персональні риси та 

здібності як оратора.   
2. Створити короткі тезові сценарії для включення телекореспондента на 

запропоновану тему.  
3. Написати текст stand-up на запропоновану тему та продумати місце можливої 

зйомки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8. 
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Тема 2.4. Телекореспондент – основні характеристики і різновиди 
Мета: сформувати уявлення про основні характеристики і різновиди 

телекореспонденції. 
Завдання 

1. Опрацювати тексти запропонованих викладачем коментарів. Визначити, що саме 

є фактами, а що коментарями журналіста. Які їхні особливості синтезу?  
2. Переглянути приклади телекоментарів та визначити типові помилки 

телекореспондента. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 5, 8. 
 

Тема 2.5. Військова телекореспонденція 
Мета: поглибити знання з теми військової і екстремальної телекореспонденції . 

Завдання 
1. Проаналізувати запропоновані викладачем приклади військової 

телекореспонденції. Запропонувати свою версію розгортання подій, свої варіанти 
питань. 

2. Провести навчальне прямоефірне включення від військового телекореспондента. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 8, 12. 
 

Тема 2.6. Ток-шоу. Методика роботи кореспондента в великоформатних 

телевізійних проектах 
Мета: ознайомитись зі структурою та принципами ток-шоу як телевізійного 

жанру, скласти уявлення про підготовку ток-шоу до телеефіру. 
Завдання 

Проаналізувати запропонований викладачем запис ефіру одного з  політичних 
ток-шоу у вітчизняному чи телеефірі. Визначити які технології інтеракції 

застосовані. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 8, 12. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Історія і теорія телевізійного репортажу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Основоположники і світові корифеї репортажу. 

2. Формування сучасного типу телевізійного репортажу. 
3. Причини популярності репортажу. 

4. Проблеми світової репортажистики – гонитва за сенсацією та засилля елементів 
шоу. 

5. Загрози розвитку телерепортажу. 
6. Новітня «елітізація» репортажу.  

Практичні завдання 
Проаналізувати роботи основоположників і світових корифеїв телерепортажу. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 4, 7. 

 
Тема 1.2. Функціїї і види телерепортажу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Інформативні, проблемні, дескриптивні і розважальні репортажі.  
2. Портретний репортаж.  

3. Рекомендації при підготовці телерепортажу.  
4. Актуальні проблеми телевізійних репортажів. 

Практичні завдання 
Підготувати доповідь про функції і види телерепортажу в Україні. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 7. 

 
Тема 1.3. Жанрові ознаки телерепортажу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Емоційна насиченість при передачі інформації з місця події. 

2. Наочність і досягнення ефекту присутності.  
3. Важливість «деталі» в загальній оповіді репортажу. 

Практичні завдання 

Підготувати доповідь про жанрові ознаки телерепортажу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   2, 7, 9. 
 

Тема 1.4. Структура телевізійного репортажу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Сюжет і композиція телерепортажу. 
2. Правило єдності простору, часу або персонажу. 

3. Засоби та прийоми в репортажі для досягнення «напруги».  
Практичні завдання 

Написати есе про засоби та прийоми в репортажі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 7, 9. 
  

Тема 1.5. Правила підготовки телевізійного репортажу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Пошук супутних обставин теми. 

2. Паралелі та аналогії з власного досвіду. 
3. Біографії головних осіб. 

Практичні завдання 
Знайти на сайтах українських телеканалів і проаналізувати телерепортажі у 

різних жанрах. Назвати їхні особливості, переваги та недоліки.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   2, 3, 7, 9, 10. 
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Тема 1.6. Три мови телерепортажу 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Факшн – суміш фактів і вигадок.  
2. Питання довіри журналісту у телерепортажі.  
3. Простота і лаконічність телерепортера. 

4. Мовно-стилістичні особливості репортажу. 
5. Чого варто уникати у телерепортажі. 

Практичні завдання 
1. Промоніторити 1 годину ефір українського інформаційного телеканалу. 

Проаналізувати особливості. 
2. Проаналізувати репортажі на місцевих телеканалах, визначити особливості 

їхнього ведення. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 9, 10.  
 

1.7. Об’єктивне і суб’єктивне в телерепортажі 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Вузьке і широке розуміння терміну «об’єктивність».  
2. Рівновага між фактами.  
3. Враження телерепортера. 

Практичні завдання 
Із повідомлень, наявних на сайтах інформаційних агентств, сформувати 

різнотематичний випуск телерепортажів. Охарактеризувати використані принципи. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 7, 11. 
 

Тема 1.8. Етика телерепортера, дотримання професійних стандартів 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Прямі включення.  
2. Парламентські кореспонденти.  

3. Інформаційна телекореспонденція. 
4. Аналітична телекореспонденція. 
5. Проблемна телекореспонденція.   

Практичні завдання 
1. Знайти неетичні помилки у телерепортажах, промоніторивши 1 годину 

інформаційного телеканалу. 
2. Порівняти стиль і подачу різних телерепортерів. 

3. Відредагувати запропоновані сценарії телерепортажів щодо використання 
фразеологізмів, абревіатур та термінологічної лексики. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 7, 11. 
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Тема 2.1. Телекореспонденція – визначення жанру 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Як вплинули соціально-політичні події в країні на розвиток українського 
телемовлення. Вказати на позитивні та негативні явища. 

2. Особливості становлення суспільного телемовлення в Україні. 

3. Які періоди в історії Українського  інформаційного телемовлення були вдалими 
для журналістів? 

Практичні завдання 
Підготувати доповідь про етапи становлення телекореспонденції. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 4, 8. 

 
Тема 2.2. Особливості роботи телекореспондента 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Методи підготовки телевізійної кореспонденції. 

2. Висновки у телекореспонденції. 
3. Журналістські розслідування як форма телекореспонденції. 

4. Функція питань у жанрі телекореспонденції. 
Практичні завдання 

Проаналізувати відсоток телекореспонденції у сітці телемовлення та визначити 

їхню спеціалізацію. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 8, 12. 
 

Тема 2.3. Основні правила для телекореспондентів 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Подієвий, тематичний і постановочний репортаж.  
2. Робота телекореспондента з джерелами.  

3. Типовий фінал у телекореспонденції. 
Практичні завдання 

Проаналізувати передачі з використанням телекореспонденції провідних 
загальнонаціональних телеканалів України шляхом перегляду поточних випусків 
новин та архівів на веб-сайтах телеканалів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 8. 

 
Тема 2.4. Телекореспондент – основні характеристики і різновиди 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Тематика і форми телевізійної кореспонденції у випусках новин національних 

телеканалів. 
2. Функції журналістської аналітики.  

3. Специфіка жанру телекореспонденції відносно системи жанрів.  
Практичні завдання 

1. Проаналізувати тематику і форми телекореспонденції у випусках новин одного з 
національних телеканалів за власним вибором. 
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2. Підготувати тези для журналістського аналітичного коментаря за власною 
темою.  

3. Створити телекореспонденцію на власну тему.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   4, 5, 8. 
 

Тема 2.5. Військова телекореспонденція 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Значення військової журналістики. 

2. Відомі військові телекореспонденти. 
3. Західна модель взаємодії збройних сил і громадських ЗМІ в зонах бойових дій.  

Практичні завдання 
1. Проаналізувати наявність телекореспонденції в ефірі програм національних 

телеканалів впродовж тижня. 
2. Підготуватися до проведення прямоефірних дебатів в аудиторії.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   5, 8, 12. 

 

Тема 2.6. Ток-шоу. Методика роботи кореспондента в великоформатних 
телевізійних проектах 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Інтерактивне телебачення,  приклади інтерактиву на вітчизняному телебаченні.  

2. Технології інтерактиву у виробництві сучасних ток-шоу.  
3. Сучасні комп’ютерні комунікації у телевиробництві. 

Практичні завдання 
1. Переглянути ефір одного з соціальних ток-шоу за власним вибором. 

Проаналізувати активність участі глядачів у студії в обговоренні теми.  
2. Підготуватися до проведення інсценування прямоефірного ток-шоу на довільну 

тему. В інсценуванні одночасно мають бути задіяні усі здобувачі освіти  групи. 
Ролі для ділової гри: ведучий, герої, експерти, гості студії (активні учасники). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 8, 12. 
 

7. Питання та завдання до заліку 
 

1. Передумови та винайдення телебачення, суперечливі питання.  
2. Початок телемовлення в Радянському Союзі.  

3. Значення досвіду і традицій преси і прямоефірного радіомовлення становлення і 
розвитку сучасного українського телемовлення. 

4. Періодизація прямого ефіру в контексті становлення вітчизняного телебачення . 
5. Українське прямоефірне телемовлення часів перебудови. 

6. Сучасні тенденції розвитку прямоефірного телебачення.  
7. Сучасне українське прямоефірне телемовлення. 

8. Історія появи і розвитку жанру ток-шоу на вітчизняному телебаченні. 
9. Історія становлення телемостів в системі публіцистичних форм прямого 
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телевізійного мовлення 80-90-х років і сучасності.  
10. Історія становлення телемостів в системі публіцистичних форм міжнародного 

прямого телевізійного мовлення. 
11. Роль телемовлення в духовному, політичному, економічному, культурному та 

естетичному житті суспільства.  

12. Місце телемовлення в системі сучасних ЗМІ, його специфічна природа, функції.  
13. Характеристика поняття «тележурналістика».  

14. Поняття жанру в тележурналістиці.  
15. Характеристика поняття «формат телекомпанії». 

16. Функції журналістської аналітики – активізація мисленнєвого процесу 
телеглядача, формування громадської думки, розслідування, прогнозування.  

17.  Вплив функцій телебачення на обрання жанру, побудову сітки мовлення та 
форматування телеефіру. 

18. Типи прямоефірних телепрограм.  
19. Поєднання у програмі різних видів мовлення, форм передач, жанрів.  

20. Загальна характеристика основних аналітичних форматів за американською та 
європейською версіями.  

21. Розмовні та інформаційні формати прямоефірного телемовлення за 
американською та британською версіями.  

22. Суть прямоефірного огляду як аналітичного жанру телевізійної журналістики.  
23. Предмет і мета прямоефірного телеогляду.  

24. Прямоефірне інтерв’ю – як міжвидова форма телевізійної публіцистики. Метод і 
жанр.  

25. Прес-конференція у прямому ефірі.  
26. Прямоефірний виступ у кадрі. 
27. Прямоефірний репортаж.  

28. Різноманітність підходів до представлення дійових осіб у прямоефірних 
телепередачах та звернення до аудиторії.  

29. Інтерактивні технології сучасного прямоефірного телебачення.  
30. Монолог і його специфіка в прямоефірному телемовленні.  

31. Поняття та форми діалогу у прямому телевізійному ефірі.  
32. Телепрограми-обговорення, телепрограми-дискусії.  

33. Лаконічність прямоефірного повідомлення та доцільний порядок слів у реченні. 
34. Абревіатури та скорочення у прямоефірних повідомленнях.  

35. Основні факти порушення літературної вимови, шляхи подолання цього в мовній 
практиці.  

36. Дикція, темп мовлення, інтонація, паузи при читанні телевізійних текстів.  
37.  Мовні такти, логічні наголоси, емоціональні тембри читання. 

38. Мовлення на закордонні країни. Іноземні телеорганізації в Україні.  
39. Державні органи, що контролюють діяльність телеорганізацій. Основні 

документи.  

40. Інтерактивні технології сучасного прямоефірного телебачення. 
Практичне завдання 

Записати відео коментаря експерта для прямоефірної телекореспонденції на 
актуальну тему. 
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Записати прямоефірний репортаж на вільну тему. 
 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 
А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, якщо він повно 

та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано виклав матеріал; виконав всі 
практичні завдання протягом семестру; відповів вірно на 35-40 питань тестів; при 

цьому також враховується активність здобувача освіти, виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи. 

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти з невеликими 
неточностями, якщо він виконав 80–90 % практичних завдань протягом семестру; 

відповів вірно на 30-34 питань тестів; наявні неточності у виконанні практичних 
завдань; при цьому також враховується його активність на заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти  з кількома 

неточностями, якщо він виконав 70–80 % практичних завдань протягом семестру; 
відповів вірно на 25-29 питань тестів; при цьому також враховується його активність 

на заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
D (66–73 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені значні помилки, 

демонструється незнання навчального матеріалу в межах програми навчального 

курсу; якщо він виконав 60–70% практичних завдань протягом семестру; відповів 
вірно на 20-24 питань тестів; його робота містить багато граматичних, стилістичних 

помилок та виправлень; при цьому також враховується низька активність на 
заняттях, неповне виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи.  

E (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, в якій допущені 
грубі помилки, продемонстровано незнання навчального матеріалу в межах 

програми навчального курсу; якщо він виконав 50–60% практичних завдань протягом 
семестру; відповів вірно на 15-19 питань тестів; його робота містить багато 

граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень; при цьому також 
враховується дуже низька активність на заняттях, неповне виконання передбаченого  

програмою обсягу самостійної роботи. 
FХ (21–60 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти,  в якій 

допущені грубі помилки, продемонстровано незнання навчального матеріалу в 

межах програми навчального курсу; якщо він виконав 40–50% практичних завдань 
протягом семестру; відповів вірно на 10-14 питань тестів; його робота містить багато 

граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень; при цьому також 
враховується дуже низька активність на заняттях, невиконання передбаченого  

програмою обсягу самостійної роботи. 
F (0–20 балів) заслуговує відповідь, в якій допущені грубі помилки, 

продемонстровано незнання навчального матеріалу в межах програми навчального 
курсу; якщо він виконав менш ніж 40% практичних завдань протягом семестру; 

відповів вірно на менш ніж на 10 питань тестів; його робота містить багато 
граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень; при цьому також 

враховується дуже низька активність на заняттях, невиконання передбаченого  
програмою обсягу самостійної роботи. 
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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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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна 
1. Гиріна Т. С. Реконфігурація медіаресурсів у процесі становлення мобільної та 

радіожурналістики. Наукові записки Української академїя друкарства . Львів, 

2017. №2 (55). С. 251–263. 
2. Гончарук С.М. Трансформація професійної компетентності тележурналіста як 

відповідь на виклики сучасного медійного поля. Актуальні проблеми історії, 
теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. 2018. Вип. 41. С. 82-91. 

3. Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посіб. для 
студентів. Київ, 2001. 52 с. 

4. Гоян О. Я. Радіостанція як ділове підприємство: методика журналістської 
творчості : посіб. для студентів Ін-ту журналістики. Київ : Київ. нац. ун-т ім. 

Т. Шевченка, 2001. 62 с. 
5. Здоровега В .Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. 2-ге 

вид., перероб і допов. Львів : ПАІС, 2004. 268 с. 
6. Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник. Київ : Вищ. шк., 2006. 231 с. 

7. Іванов В. Ф. Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія. Київ : 
Акад. укр. преси ; Центр вільної преси, 2007. 780 с . 

8. Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади функціонування. Львів, 2000. 626 с. 

9. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник. 3-е вид. доп. і поліпшене. 
Київ : Друк. Фітосоціолог. центр, 2012. 284 с. 

10. Мой Д., Ордольфф М. Телевізійна журналістика. : 2-ге повністю перероб. вид. 
Київ : Академія української преси, 2019. 234 с. 

 
Допоміжна 

11. Багмут А. Й., Бровченко Т. О., Борисюк І. В., Олійник Г. П. Інтонаційна 
виразність звукового мовлення, засоби масової інформації. Київ, 1994. 190 с.  

12. Гоян О. Формати радіостанцій. Організація бізнес-плану ефірної діяльності. 
Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. Київ, 1996. Вип. 3. 

С. 137–148. 
13. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. 

для вузів. Київ : Нора-прінт, 2002. 348 c. 

14. Микитенко А. М. Основи радіожурналістики : метод. матеріали. Харків : Харків.  
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2003. 23 с. 

15. Омельяненко Ю. І. Телерадіомовлення України: шляхи становлення і розвитку. 
Київ : Раритет, 1997. 100 с. 

16. Keller T. Television News: The Heart and How-To of Video Storytelling. 1st Ed. New 
York : Routledge, 2019. 488. 

17. Owens J. Television Sports Production. 6th Ed. Routledge, 2021. 302 p.  
18. Stewart P. Alexander R. Broadcast Journalism: Techniques of Radio and Television 

News. 8th Ed. New York : Rourledge, 2021. 416 p. 
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Інформаційні ресурси 
19. Інтернет-медіа : інтеракт. навч. посіб. для курсу «Підтримка сайту» для студентів 

від. «Видавнича справа та редагування» / А. П. Захарченко. Тернопіль : Крок, 

2014. 198 с. веб-сайт. URL: https://www.dropbox.com/s/53nahqrzhumqln4/Internet-

media.pdf?dl=0 (дата звернення: 10.08.2021). 

20. Кросмедіа: контент, технології, перспективи : кол. монографія / за заг. ред. В. Е. 

Шевченко. Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2017 234 с. 

URL : 

https://drive.google.com/file/d/1AwaQGQZ5Gb5JpzocIuWGIVJUClgZuzMO/view 

(дата звернення: 12.08.2020). 

21. Малінін В. С. Монополізація та концентрація ЗМІ : веб-сайт. URL : 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390 (дата звернення: 

22.03.2021). 

22. Шевченко В. Мультимедійний контент : конспект лекцій з навч. дисципліни. 

Київ : Інститут журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2016. 100 с. : веб-

сайт. URL: http://smd.univ.kiev.ua/?p=13273 (дата звернення: 10.08.2021). 

23. The Creativity Post – шерингова платформа креативного контенту і рішень : офіц. 

сайт. URL : https://www.creativitypost.com/ (дата звернення: 10.08.2021). 
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