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СИЛАБУС  

з курсу «Телекомунікація: теорія і новітні практики»  

2020/2021 навчального року, ІІІ курс (V семестр). 

 

 

Назва курсу  «Телекомунікація: теорія і новітні практики» 

Адреса викладання 

курсу 

Вул. Генерала Чупринки, 49, м. Львів, 79044.  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет журналістики, кафедра радіомовлення і 

телебачення. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

06 Журналістика, 061 Журналістика 

Викладачі курсу Білоус Оксана Михайлівна кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри радіомовлення і телебачення; 

Калинів Андрій Любомирович, асистент кафедри 

радіомовлення і телебачення 

Контактна 

інформація 

викладачів 

(032) 239-47-64; (032) 239-40-30, kafradioiteleb@ukr.net,  

Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, ауд.  310 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щовівторка, о 15год. Львів, вул. Генерала Чупринки, 49, ауд. 

310 

Сторінка курсу https://journ.lnu.edu.ua/course/telekomunikatsiya-teoriya-i-

novitni-praktyky 

Інформація про 

курс 

Завданням предмету ознайомити студентів із теоретичними 

засадами тележурналістики, специфікою та складовими 

телевізійної комунікації, етапами розвитку телебачення як 

технології, так  і професії; набуття ними комплексного 

розуміння сучасного телевізійного процесу та розподілу 

професійних ролей на телебаченні 

 

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Телекомунікація: теорія і новітні практики» є  

вибірковою дисципліною із спеціальності «Журналістика» 

для освітньої програми «Журналістика» першого освітнього 

рівня, яку викладають для студентів ІІІ курсу у V семестрі 

2020/2021 навчального року в обсязі 1,5 кредитів (12 год. 

лекційних, 12 год. практичних занять та 21 год. самостійної 

роботи)  

tel:+380322394764
mailto:(032)%20239-40-30,
mailto:kafradioiteleb@ukr.net
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Мета та цілі курсу Метою дисципліни «Телекомунікація: теорія і новітні 

практики» є вивчення основ тележурналістики – важливої 

складової системи засобів масової інформації. 

Ціль курсу полягає в тому, щоб:  

– розглянути роль і місце телемовлення у системі 

засобів масової комунікації; 

– осмислити суть принципів і функцій діяльності 

телемовлення в Україні; 

– вміти використовувати виражальні засоби 

телебачення під час підготовки телепередач; 

– схарактеризувати структуру і різновиди 

телемовлення України; 

– навчитися з інформаційних матеріалів зверстати 

новинний телевізійний випуск; 

– підготувати інформаційний випуск для СТУД.ТБ 

 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Про телебачення і радіомовлення. Закон України  // 

Україна: Інформація і свобода слова. – К.:  Молодь, 1997. – 

С.111-139. 

2. Блюм Р. Системи ЗМІ та політична система // Роль мас-

медіа в плюралістичному суспільстві: Матеріали 

міжнародної конференції. – К.,  1996. 

3. Багиров Э. Очерки теории телевидения. — М.: Искусство, 

1978. 

4. Багиров С.Г., Борецький Р.А., Юровский А.Я. Основы  

телевизионной  журналистики.- М.: Изд.Моск. ун-та, 1987.-

240с. 

5.  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось // 

Журналіст України. — 2001. — № 5. 
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6. Білоус С.О. Регіональне телебачення для дітей: принципи, 

функції, тематика / О.Білоус. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – 254с. 

7. Глаголюк В. Журналістська правда – головна гуманітарна 

зброя протии російської інформаційно-психологічної агресії / 

В.Глаголюк // Теле – та радіожурналістика. – 2020. – Вип.19. 

– С.28-43. 

8. Дмитровський З.Є. Телевiзiйна журналiстика : навчальний 

посібник  / З.Є. Дмитровський. – Львiв: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – 208с.   

9. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: 

Підручник. – 2- ге вид., перероб. і доп. – Львів, ПАІС, 2004.  

10. Іщенко Н. Інфотейнмент, пропаганда та чутки / Н.Іщенко 

// День. – 2020. – 21-22 серп. 

11. Канюка С., Ілляшенко М. Тележурналістика: 

документальний фільм. – К., 1992. 

12.Карпенко В. Журналістика: основи професіональної 

комунікації. – К.:  2002. 

13. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека. 

Підручник. – К.: Нора- Друк, 2006. – 320 с. 

14. Карабанов М.М. Українське телебачення: вчора, сьогодні, 

завтра / М.М.Карабанов та ін. – К.: Дирекція ФВД. – 2006. – 

648с. 

15.Костів К. Моральні й етичні засади журналістів //Животко 

А. Історія  української преси. – Мюнхен,  1989-1990. 

16. Кулеба Д. Війна за реальність: як перемагати у світі 

фейків, правд і спільнот / Д.Кулеба. – Київ: Книголав, 2019. – 

384с. 

17. Лизанчук В. Принципи діяльності засобів масової 
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інформації в умовах російсько 

18. Лизанчук В. Журналістська майстерність : підручник / В.      

      Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 

19. Лизанчук В. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-

гуманітарному просторі України / В.Лизанчук // Теле – та 

радіожурналістика. – 2020. – Вип.19. – С.44-77. 

20. Моллі Манкю. – Колос дезінформації / Моллі Манкю // 

Українська літературна Україна. – 2020. – 28 серп. 

21. Темех Н. Виховання молоді крізь призму телевізійного 

мовлення //  Телевізійна і радіожурналістика: історія, теорія, 

практика: погляд у  майбутнє: Зб.наук.-метод.праць.- Львів: 

Вид-во Львів. Ун-ту, 1999.української війни / В.Лизанчук // 

Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика. – 

Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – 

С.13-20. 

22. Шаповал Ю.Г. Зображальні засоби тележурналістики: 

Навч. посіб.- Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1986. 

  23. Шаповал Ю.Г. Зображення і слово на телевізійному 

екрані // Журналістика: преса, телебачення, радіо. – Вип.18. – 

К.: Вид-во Київ.  ун-ту, 1986. 

24. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика 

: посібник. – 2-ге вид., доповн. і перероб. / А.В. Яковець. – К. 

: «Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 262с. 

  

 

 

Тривалість курсу 45 год. 

 

Обсяг курсу 24 год. аудиторних занять. З них 12 год. лекційних, 12 год. 

практичних занять і 21 год. самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати: 

-  структуру системи ЗМІ, взаємодію політичної 
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системи і системи ЗМІ, виникнення, розвиток і 

функціонування телемовлення. Порівнювати 

формати телерадіокомпаній, осмислювати 

проблеми створення суспільного телемовлення. 

- Опанує специфічні  можливості телебачення, 

його виражальні засоби. З'ясує вплив 

телебачення на глядачів у логічній та емоційній 

сферах. 

Буде вміти: 

-  створювати інформаційні матеріали до 

телевипусків для Франко ТВ 

- Аналізувати тематики, жанрової палітри, 

виражальних засобів телебачення, зосередивши 

увагу на функціях телемовлення. 

-  Порівнювати особливості функціонування 

телебачення з діяльністю радіо і преси.  

Ключові слова Телекомунікація, принципи, функції, виражальні засоби 

телебачення, журналістське слово, правдивість, свобода 

слова і відповідальність, суспільне мовлення. 

Формат курсу Очний  

Форми навчання Читання лекцій, дискусії на практичних  заняттях, огляд і 

коментування телевізійного контенту.  

Теми Подано у формі «Схеми курсу» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру – комбінований. Оцінка складається із 

кількості балів, набраних під час першого і другого модулів, 

а також за виконання письмової роботи на тему, що під 

рубрикою «Студент повинен вміти». 

Пререквізити Вивчення цього курсу пов’язано з опануванням студентами 

дисциплін «Радіокомунікація: теорія і новітні  практики», 

«Історія радіомовлення і телебачення», «Основи культури 

усного публічного мовлення», «Журналістська 
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майстерність»,  «Основи дикторської майстерності». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Студенти будуть опрацьовувати рекомендовану літературу, 

оглядати телевізійні програми й обговорювати їх, готувати 

власні інформаційні телеповідомлення.    

Необхідне 

обладнання 

Під час вивчення дисципліни будуть використовувати  

технічні засоби навчальної телерадіостудії кафедри 

радіомовлення і телебачення.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

FX 21-50 2 незадовільно 

F 0-20 2 незадовільно 

(без права 

перездачі) 

Навчальний модуль «Телекомунікація: теорія і новітні 

практики» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 

Він складається з 2 змістових модулів.  

 

 

 

 

 

Модуль « Роль телебачення у створенні українського 

національного телепростору » – 6 год.  лекційних, 6 год. 

практичних і самостійна робота – 11 год. Модуль «Засади 

функціонування телемовлення України» – 6 год. лекційних,  

год. 6 практичних і самостійна робота – 10 год.  

Передбачено поточний, модульний і підсумковий 

контроль (іспит). 

Впродовж семестру студент може набрати 
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максимально 50 балів. 

Під час іспиту студент може набрати  максимально 50 

балів. 

Підсумкові знання студента за семестр можуть бути 

оцінені максимально 100 балами  

Перший модульний і поточний контроль та 

оцінювання 

Під час поточного контролю студент може набрати 10 

балів: 

 Опрацювання рекомендованої літератури  – до 4 балів. 

Відповіді на практичному занятті – до 6 балів.  

 Під час першого модульного контролю студент може 

набрати максимально – 15 балів. 

 Студент виконує письмове завдання, в якому розглядає 

проблеми, що під рубрикою «Студент повинен вміти». 

 Письмова робота може бути оцінена 15 балами, якщо у 

ній: 

– логічний, обґрунтований виклад матеріалу; 

– добра композиція тексту; 

– відсутні орфографічні, пунктуаційні та стилістичні  

помилки; 

– належно використано емпіричний матеріал засобів 

масової інформації; 

– добре володіння термінами (визначеннями). 

 

Другий модульний і поточний контроль та 

оцінювання 

Під час поточного контролю студент може набрати 10 

балів.  

Опрацювання рекомендованої літератури  – до 4 балів. 

Відповіді на практичному занятті – до 6 балів.  

Під час другого модульного контролю студент може 

набрати максимально 15 балів.   

 Студент виконує письмове завдання, в якому розглядає 

проблеми, що під рубрикою «Студент повинен вміти». 

 Письмова робота може бути оцінена 15 балами, якщо у 

ній: 

– логічний, обґрунтований виклад матеріалу; 

– добра композиція тексту; 
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– відсутні орфографічні, пунктуаційні та стилістичні  

помилки; 

– належно використано емпіричний матеріал засобів 

масової інформації; 

– добре володіння термінами (визначеннями). 

Оцінка “відмінно” (90 – 100 балів) виставляється 

студентові за такі теоретичні знання та практичні  навики: 

– грунтовне пояснення будь-якої теми з дисципліни 

«Телекомунікація: теорія і новітні практики» 

– повне виконання індивідуальних завдань:   

а)запис на звуконосій телепередач і визначення специфічних 

особливостей телебачення, його виражальних засобів; 

б) аналіз телепередач і визначення характеру принципів та 

функцій діяльності телебачення; 

в) порівняння функціонування суспільного і приватного 

телебачення. 

Оцінка “дуже добре”, “добре” (71 – 89 балів)  

виставляється студентові за такі теоретичні знання і 

практичні вміння: 

– добре пояснення будь-якої теми з дисципліни 

«Телекомунікація: теорія і новітні практики»; 

– добре виконання індивідуальних завдань: 

а) належно визначено специфічні особливості телебачення у 

системі ЗМІ, схарактеризовано виражальні засоби; 

б) осмислено принципи і функції діяльності телеорганізацій; 

в) порівняно тематику суспільних і приватних 

телеорганізацій 

Оцінка “задовільно” (51 – 69 балів)  виставляється 

студентові за таких умов: 

– посереднє розуміння будь-якої теми з дисципліни 

«Телекомунікація: теорія і новітні практики»; 

– поверхове виконання індивідуальних робіт; 

– побіжне пояснення сутності принципів, функцій 

діяльності телеорганізацій, особливостей 

виражальних засобів телебачення. 

Оцінка “незадовільно”  (до 50 балів) виставляється, 

якщо: 

– жодна тема з дисципліни «Телекомунікація: теорія і 

новітні практики» не розкрита; 
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– не опрацьована рекомендована література, не 

виконані творчі завдання. 

Питання до 

екзамену. 

1. Телевізійна журналістика і масова інформація                                              

2. Виникнення телебачення і становлення його як важливого 

компонента  системи ЗМІ. 

3. Специфіка телебачення як різновиду засобів масової 

комунікації. 

4.  Програмна політика телеканалів.  

5.  Комерціалізація телеефіру 

6.  Розвиток громадського телемовлення 

7. Виражальні засоби телебачення. 

8. Типи комунікаторів на телебаченні. 

9. Структура українського телевізійного простору. 

10. Головний інструмент телебачення. 

11. Відмінність телебачення порівняно з радіо та пресою. 

12. Фундаментальна основа принципів журналістського 

професіоналізму. 

13. Основа журналістської етики та морально-фахової норми 

творчої роботи. 

14. Основні принципи інформаційних відносин, яких 

зобов*язаний  дотриматися тележурналіст. 

15. Суть принципів, які проголосили на Європейській   

конференції у Празі (1994) представники країн – членів Ради 

Європи. 

16.Порівняльний аспект принципів діяльності 

телеорганізацій вітчизняних та закордонних. 

17. Особливості функціонування сучасного українського 

телевізійного простору.  

18. Моделі національного мовлення: телебачення громадське 

(public service broadcasting) як західноєвропейська модель та 
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комерційні телемережі як  американська модель. 

 19. Центральні загальноукраїнські телеканали, їх формат та 

характеристика.  

20. Розвиток українського регіонального телебачення. 

 

21. Приватне телемовлення України. 

 

22.Інформаційні телепрограми та їхня тематична 

спрямованість? 

 23.Призначення політико-ідеологічних та історико-

культорологічних телепрограм? 

  24.На якому рівні програми для дітей та юнацтва в 

Українському телепросторі? 

  25.Телереклама та її функції. 

   

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання студентами якості 

викладання дисципліни «Телекомунікація: теорія і новітні 

практики» буде надано після завершення курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ: ТЕОРІЯ І НОВІТНІ 

ПРАКТИКИ» 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  Роль телебачення у створенні   

                українського національного інформаційного простору 

 

                          Тема 1.Телемовлення в системі ЗМІ 

                                                  План лекцій 

                         Лекція – 2 год., лабораторне заняття – 2 год. 

1. Телевізійна журналістика і масова інформація                                              

2. Виникнення телебачення і становлення його як важливого компонента   

    системиЗМІ. 

3. Специфіка телебачення як різновиду засобів масової комунікації. 

4.  Програмна політика телеканалів.  

5.  Комерціалізація телеефіру 
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6.  Розвиток громадського телемовлення 

                                   

Телебачення не знає ані політичних, ні географічних меж, долає простір та 

час. Воно робить глядача співучасником подій. Телебачення створює фон у 

нашому житті, змінює наші звички, привертає до обговорення різних проблем, 

формує суспільну свідомість.  Телебачення продовжує розвиватися як у 

технічному, так і у змістовному плані. Ефективність телевізійного впливу – 

колосальна, газети й радіо позиції свої втрачають. Проте й тим та іншим, 

наступає на п'яти Інтернет. 

 

 Питання для дискусії на практичному занятті 

                                                 ( 2 години ) 

1. Що таке «система засобів масової інформації»? 

2. Найхарактерніші особливості функціонування телемовлення? 

3. Що таке «національний інформаційний простір України»? 

4. Передумови виникнення телебачення? 

5. Історія розвитку телебачення? 

6. Вплив грошей на телепростір та його наслідки? 

     7.  Телебачення як процес поширення інформації. 

 

                                         Рекомендована література: 

1. Блюм Р. Системи ЗМІ та політична система // Роль мас-медіа в   

   плюралістичному суспільстві: Матеріали міжнародної конференції.-К.,   

   1996. 

2. Голос правди про національно-визвольну боротьбу українського народу //         

    Телерадіожурналістика.- Л., 2004.-с.205-234. 

3.  Багиров Э. Очерки теории телевидения. — М.: Искусство, 1978. 

4.  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось // Журналіст Ук- 

     раїни. — 2001. — № 5. 

5.  Канюка С., Ілляшенко М. Тележурналістика: документальний 

     фільм. – К., 1992. 



13 

 

6. Про телебачення і радіомовлення. Закон України  // Україна: Інформація і 

свобода слова.- К.: Молодь, 1997.-С.111-139. 

7. Багиров С.Г., Борецький Р.А., Юровский А.Я. Основы  телевизионной 

журналистики.- М.: Изд.Моск. ун-та, 1987. – 240с.  

8.Вачнадзе Г.А. Всемирное телевидение: нове средства массовой информации – 

их аудитория, техника, бізнес, политика.- Тбилиси: Ганатлеба, 1989.-672с. 

9. Іщенко Н. Інфотейнмент, пропаганда та чутки / Н.Іщенко // День. – 2020. – 

21-22 серп. 

10.Темех Н. Виховання молоді крізь призму телевізійного мовлення // 

Телевізійна і радіожурналістика: історія, теорія, практика: погляд у майбутнє: 

Зб.наук.-метод.праць.- Львів: Вид-во Львів. Ун-ту, 1999.- С.158-164. 

11. Шаповал Ю.Г. Зображальні засоби тележурналістики: Навч. посіб.- Львів:  

Вид-во Львів. Ун-ту, 1986.-54с. 

                                

                                               Самостійна робота : 

Студенти опрацьовують рекомендовану літературу. Характеризують 

структуру системи ЗМІ, взаємодію політичної системи і системи ЗМІ, 

виникнення, розвиток і функціонування телемовлення в часи комуністичного 

тоталітарного режиму і в роки незалежної України. Порівнюють формати 

телерадіокомпаній, осмислюють проблеми створення суспільного 

телемовлення. 

 

                   

 Тема 2. Характерні особливості телебачення 

                                                  ( 2 години ) 

1.Виражальні засоби телебачення. 

2.Типи комунікаторів на телебаченні. 

3.Структура українського телевізійного простору. 

4.Головний інструмент телебачення. 

5.Відмінність телебачення порівняно з радіо та пресою. 
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   Телебачення, як один із засобів масової інформації, є найбільш масовим зі 

ЗМІ, охоплюючи й ті верстви населення, що залишаються за рамками впливу 

інших ЗМІ. Ця здатність телебачення пояснюється його специфікою як засобу 

створення, передачі й сприйняття інформаціі. Телевізійна інформація долинає 

до глядача у двох площинах:  

· вербальної (словесної) 

     · невербальній, зорової 

Ці специфічні властивості є передумовою, багато функціональності 

телебачення, його структури,  естетичних особливостей та інформування, 

сприймання телевізійних матеріалів та їхній вплив на формування 

індивідуальної і суспільної свідомості глядачів. 

 

Питання для дискусії на практичному занятті 

                                                   ( 2 години ) 

 

1. Особливості виражальних засобів телебачення у системі інших засобів 

    масової інформації? 

2. На яких засадах базується розгляд специфіки кожного із засобів масової        

    інформації? 

3. Які чинники впливають на сприйняття телеінформації? 

4. Специфіка роботи журналіста з виражальними засобами телебачення. 

 

5. Різновиди екранного відображення дійсності.  

        

6. Телевізійна передача як комплекс технічних і художньо-творчих засобів. 

 

Рекомендована література 

 

1. Багмут А., Бровченко Т., Борисик І. та ін. Інтонаційна виразність звукового 

мовлення засобів масової інформації.-К., 1994. 

2.  Багиров Э. Очерки теории телевидения. — М.: Искусство, 1978. 

3. Ішенко Н. Фейк, стій, раз-два! / Н.Ішенко // День. – 2020. – 30-31 жовт. 
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4. Ішенко Н. Зробить ж нам видно та цікаво / Н.Ішенко // День. – 2020. – 2-3 

жовт. 

5. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Пер. с 

англ. Ф. Красивина.- К.: Наук.думка, 1989. – 224с. 

6. Качкан В.А., Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і 

телебачення: Навч.посіб.-К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1989. – 115с. 

7. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні  

стосунки / В.Кулик – К. : Критика. – 2010. – С.195-202; 218-230. 

8. Михайлин І. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіа дослідження. – Х.: 

Прапор, 2008. – С.18 – 155. 

9. Пономарів Д.  Культура  слова:  Мовностилістичні  поради:  навч.посібник / 

Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1999. – 240с. 

10. Потятиник Б. Медіа: Ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: 

ПАІС, 2004. – 312с. 

11. Сербенська О. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем:  140 запитань і 

відповідей / О.Сербенська, М.Волощак. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 

204с. 

12.Шаповал Ю.Г. Зображення і слово на телевізійному екрані // Журналістика: 

преса, телебачення, радіо.- Вип.18.- К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1986.- С.56-66. 

13. Цвик В. Телевидение: системные характеристики. — М., 1998. 

 

                                                      Самостійна робота: 

Переглянувши телепередачі, схарактеризувати специфічні можливості 

телебачення, його виражальні засоби. З’ясувати вплив телебачення на глядача 

у логічній та емоційній сферах, визначити чинники поліпшення сприймання 

телепередач. 

Змістовий модуль  2.  Засади функціонування телемовлення в Україні 

                               Тема 3. Принципи діяльності телеорганізацій 

                                                     ( 2 години ) 

1. Фундаментальна основа принципів журналістського професіоналізму. 

2. Основа журналістської етики та морально-фахової норми творчої роботи. 



16 

 

3. Основні принципи інформаційних відносин, яких зобов*язаний 

дотриматися тележурналіст. 

4. Суть принципів, які проголосили на Європейській конференції у Празі 

(1994) представники країн – членів Ради Європи. 

5. Порівняльний аспект принципів діяльності телеорганізацій вітчизняних 

та закордонних. 

 

Телеорганізації у своїй діяльності реалізують принципи об’єктивності, 

достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного 

громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та 

думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання 

телепрацівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі. 

Принципи визначають, по-перше, зміст і характер, по-друге, методи і форми, по-

третє, структуру й організацію функціонування телемовлення. Принципи 

діяльності телеорганізацій нерозривно пов’язані з нормами службової чи 

професійної етики журналіста, його світоглядною позицією, національно-

духовним переконанням, державотворчим мисленням, фаховою обдарованістю, 

інтелектом, здібністю завжди бути готовим до праці. 

Питання для дискусії на практичному занятті 

                                                      ( 2 години ) 

1. Поняття «принцип»? 

2. Іван Франко, Іван Огієнко про морально-фахові вимоги до журналіста. 

3. На яких засадах має базуватися творчий процес тележурналіста? 

4. Які принципи у своїй діяльності реалізують телеорганізації України? 

5. Національний інформаційний простір та його формування сучасним 

телемовленням. 

                                         Рекомендована література 

 

1. Балушок В.  На стороні нації – власні  комунікації  //  Україна  молода.        

–  2005.  – 25 травня. 
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2. Гоян В. Телевізійна інформація в Україні: вчора і сьогодні // Роль мас-

медіа у плюралістичному суспільстві: Матеріали міжнародної 

конференції / За заг.ред.  А.З.Москаленка.- К.: Вид. Киїів. ун-ту, 1996. – 

С. 104-106. 

3. Іванов В.Ф. Журналістська етика: підручник / В.Ф.Іваноа, В.Є.Сердюк. – 

К.: Вища школа, 2007. – 231с. 

4. Костів К. Моральні й етичні засади журналістів / Животко А. Історія 

української преси.- Мюнхен, 1989-1990. 

5. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека. Підручник. – К.: Нора- 

Друк, 2006. – 320 с. 

6. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики:  Підручник.-К.: Знання, 2006.  

– С. 81-99. 

7. МоскаленкоА.З. Вступ до журналістики: підручник / А.З.Москаленко. – 

К.: Школяр, 1997. – С.152-173. 

8. Ткаченко С. Незахищене ―зірке око‖ – сліпе око // Голос України. – 1996. 

– 26 грудня. 

 

                                           Самостійна робота: 

Визначити характер принципів, яких дотримуються (не дотримувалися) 

тележурналісти, готуючи матеріали. Пояснити суть принципів діяльності 

телеорганізацій. Визначити риси професіоналізму авторів телепередач. 

 

 

                                         Тема 4. Функції телемовлення 

                                                      (2 години ) 

1. Функції засобів масової інформації.  

2. Специфіка функціональної сфери телебачення в системі ЗМК.  

3. Типологія функцій телебачення. 

4. Інформаційні функції телебачення.  

5. Соціальна група функцій. 

6. Культурно-просвітницькі функції.  
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     Під функціями телемовлення розуміємо цілеспрямовану журналістську 

діяльність, тісно пов’язану з принципами, що має не перехідний і не 

випадковий, а загальний закономірний характер. Функції включають і мету, і 

засоби; вони виражають сутність, суспільне призначення телемовлення, 

визначають роль телеорганізацій як суспільного інституту. Телемовлення 

виконує такі функції: інформування, вираження і формування громадської 

думки, пропагандистська функція, агітаційно-організаторська функція, 

просвітницько-педагогічна, функція виховання, естетична функція, 

розважальна, функція спілкування, інтегруюча функція. 

 

Питання для дискусії на практичному занятті 

                                                      ( 2 години ) 

1. Визначення поняття «функція телемовлення». 

2. Вплив функцій ТБ на побудову сітки мовлення та форматування 

Телеефіру. 

     3. Функції телебачення та законодавча основа їх реалізації. 

     4.  Особливості пропагандистської функції в сучасних умовах російської  

          інформаційно-психологічної агресії. 

6. Сутність інтегруючої функції в умовах гібридної війни Російської  

     Федерації проти України. 

 

                                          Рекомендованої література: 

 

1. Блюм Р. Журналістика в демократичному суспільстві: свобода преси, 

функції преси / Роль мас-медіа в плюралістичному суспільстві: Матеріали 

міжнародної конференції.-К., 1996. 

2. Борковський Ольгерд Іпполіт, Сірополко Степан. Українська 

журналістика на тлі доби.-Мюнхен, 1993. 

     3.  Буданцев Ю. Теория и практика журналистики и массовых ин- 

           формационных процессов. — М., 1993. 

 



19 

 

4. Дмитровський З.Е. Словник телевізійних термінів і понять.- Львів: Вид-  

     во Львів.ун-ту, 2001.-44с. 

5.Лизанчук В. Основи радіожурналістики: підручник / В.Лизанчук. – К.:   

    Знання, 2006. – С.101-134. 

     6. МоскаленкоА.З. Вступ до журналістики: підручник / А.З.Москаленко. –  

         К.: Школяр, 1997. – С.152-173. 

     7. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підручник. – 5-те вид. переробл. І  

         доп. /  І.Л.Михайлин. – К.: Центр навч. Літератури, 2011. – С.201-240. 

 

     8.Шаповал Ю.Г. Зображальні засоби тележурналістики: Навч. посіб.-     

        Львів:  Вид-во Львів. Ун-ту, 1986.-54с. 

  

                                                 Самостійна робота: 

      Проаналізувати тематику, жанрову палітру, виражальні засоби 

телебачення, зосередити увагу на функціях телемовлення. Пояснити чому 

функції телемовлення є виражанням політико-ідеологічних, соціально-

економічних, духовно-культурологічних процесів в Україні.  

 

 

Тема 5. Структура і різновиди телемовлення України 

                                                     План лекцій 

                         Лекція – 2 год., лабораторне заняття – 2 год. 

1.   Особливості функціонування сучасного українського телевізійного  

      простору.  

2.   Моделі національного мовлення: телебачення громадське (public service    

     broadcasting) як західноєвропейська модель та комерційні телемережі як   

      американська модель. 

 3.  Центральні загальноукраїнські телеканали, їх формат та характеристика.  

4.  Розвиток українського регіонального телебачення. 

 

5.  Приватне телемовлення України. 

 

6.   Сфери впливу програм телеорганізацій України. 

7.   Інформаційні телепрограми. 
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     Особливості функціонування сучасного українського телевізійного 

простору.  Моделі національного мовлення: телебачення громадське (public 

service   broadcasting) як західноєвропейська модель та комерційні телемережі 

як американська модель.  Центральні загальноукраїнські телеканали, їх формат 

та характеристика.  

 

Питання для дискусії на практичному занятті 

1. Хто здійснює управління та контроль над суспільним телебаченням? 

2. Приклади громадського телебачення закордоном. 

3. Мова ведення телепрограм в Українському телепросторі. 

4. На яких засадах має базуватися функціонування приватних телестудій 

України? 

5. Структура регіонального телебачення та його специфіка (на прикладі 

телебачення свого регіону). 

 

                                         Рекомендована література 

1.Про Суспільне телебачення і радіомовлення України //Відомості          

Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 27, ст. 904 

2. Асатурян Н., Кучер Б. Твердо стоїть у заповіті твоїм // Говорить і показує     

Україна. – 2003. – 17 липня. 

3. Бугрим В. Нові телерадіокомунікації України й космічні орбіти 

    україномовних програм // Роль вищих навчальних закладів (ін- 

    ституцій) у розвитку українознавства: Матеріали Першої між- 

    нар. конф. — К., 1993. 

4.  Голядкин Н. ТВ-информация в США. – М., 1995. 

5. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації. – К.:  2002. 

6. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека. Підручник. – К.: Нора- Друк, 

2006. – 320 с. 

 7.Остапа О. 10 років ми на варті реформи суспільного мовлення [Електронний 

ресурс] / Остапа Оксана // Детектор суспільного мовлення . –16 квітня 2020 

Режим доступу 
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https://stv.detector.media/kontent/ekspertna_dumka/10_rokiv_mi_na_varti_reformi_s

uspilnogo_movlennya 

8. Розкладай І. Суспільне мовлення України: проблема забезпечення фінансової 

незалежності [Електронний ресурс] / Ігор Розкладай // Центр демократії 

та верховенства права. — 31.01.2019.  

Режим доступу: https://cedem.org.ua/analytics/suspilne-movlennya-ukrayiny-

problema-zabezpechennya-finansovoyi-nezalezhnosti/ 

 

 

                                               Самостійна робота 

Окреслити завдання телеорганізацій, з’ясувати особливості функціонування  

суспільного і приватного телемовлення. 

 

                                                                           Склали Білоус О.М., Калинів А.Л. 

 

https://cedem.org.ua/analytics/suspilne-movlennya-ukrayiny-problema-
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