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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3  

Галузь знань: 

0203 Гуманітарні науки 
Вибіркова 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

Напрям підготовки: 

6.020303 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання 5:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

12 год  

Практичні, семінарські 

24 год  

Самостійна робота 

54 год   

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

36год. – аудиторні заняття, 54 год. – самостійна робота (40%/60%). 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

3 кредити (300 балів). Форма контролю залік 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 30 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 30 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: засвоєння основних етичних правил, норм ефірного 

мовлення, що презентовано основними інформаційними каналами в Україні. 

Завданнями курсу є:  

1.З’ясувати місце і роль ефірного мовлення в контексті сучасних знань, 

у колі лінгвістичних та нелінгвістичних дисциплін. 

2.Розглянути питання ефірного мовлення як науково-практичної 

проблеми. Роль і стан ефірного мовлення в Україні. 

3. Ознайомити історію становлення та розвитку теле- та радіомовлення 

в Україні.  

4. Розглянути теле- та радіомовлення в системі засобів масової 

інформації, їх характерні особливості.  

5. Ознайомитися з функціями теле- та радіомовлення. 

6. Засвоїти різновидами теле- та радіомовлення. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства, теорії та практиці ефірної комунікації; уміє застосовувати 

знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями; критично 

оцінює набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної науки; 

володіє сучасною мовознавчою термінологією; володіє уміннями та 

навичками здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною 

метою в межах теле- та радіо простору; оволодіває принципами та 

прийомами ефірної журналістики шляхом формування професіограми 

компетентного ведучого. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ЗНАНЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФАХУ.  

Тема 1. Історія становлення та розвитку теле- та радіомовлення в 

Україні.  



Тема 2. Поняття ефірного мовлення, сучасні підходи у забезпечення 

теле- та радіоефіру. 

 Тема 3. Теле- та радіомовлення в системі засобів масової інформації, 

їх характерні особливості. Функції теле- та радіомовлення: інформування, 

вираження і формування громадської думки, пропагандистська, агітаційно-

оранізаторська, просвітницько-педагогічна, виховна, естетична, розважальна, 

спілкування, інтегруюча. 

Кредит 2. ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕ- ТА РАДІОМОВЛЕННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

Тема 1. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, політико-

ідеологічні, історико-культурологічні, соціально-економічні, освітньо-

пізнавальні, релігійні, передачі для дітей та юнацтва, для молоді, 

літературно-драматичні, музично-розважальні, рекламні. 

Тема 2. Інформаційні жанри ефірного : повідомлення, звіт, інтерв’ю, 

репортаж, виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: кореспонденція, коментар, 

бесіда, огляд.  

Кредит 3. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ ТЕЛЕ ТА 

РАДІОЖАНРУ.  

Тема 1. Проблеми якісного ефірного мовлення в Україні. Критерії 

побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ.  

Тема 2. Мовна ситуація в телеефірі.  

Тема 3. Типові випадки порушення основних лінгвістичних принципів 

побудови ефірного мовлення в Україні. Порушення норм на українських 

телеканалах. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п ла

б 

інд. ср 

1 90 10 20   60 

Кредит 1. ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ЗНАНЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФАХУ  

Тема 1. Ефірне мовлення у світлі 

науково-практичної проблеми. Роль і стан 

ефірного мовлення в Україні. Історія 

становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні.  

6 2 2   2 

Тема 2. Поняття ефірного мовлення, 4 2    2 



сучасні підходи у забезпечення теле- та 

радіоефіру. 

Кредит 2. ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕ- ТА РАДІОМОВЛЕННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ  

Тема 3. Теле- та радіомовлення в 

системі засобів масової інформації, їх 

характерні особливості. Функції теле- та 

радіомовлення: інформування, вираження і 

формування громадської думки, 

пропагандистська, агітаційно-

оранізаторська, просвітницько-педагогічна, 

виховна, естетична, розважальна, 

спілкування, інтегруюча.  

14 2 4   8 

Тема 4. Різновиди теле- та радіомовлення: 

інформаційні, політико-ідеологічні, 

історико-культурологічні, соціально-

економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, 

передачі для дітей та юнацтва, для молоді, 

літературно-драматичні, музично-

розважальні, рекламні. 

16 2 4   10 

Тема 5. Інформаційні жанри ефірного : 

повідомлення, звіт, інтерв’ю, репортаж, 

виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: 

кореспонденція, коментар, бесіда, огляд. 

12 2 2   8 

Кредит 3. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ ТЕЛЕ ТА 

РАДІОЖАНРУ 

Тема 6. Проблеми якісного ефірного 

мовлення в Україні. Критерії побудови 

ефірного мовлення сучасних ЗМІ. Мовна 

ситуація в телеефірі. 

17 1 4   12 

Тема 7. Типові випадки порушення основних 

лінгвістичних принципів побудови ефірного 

мовлення в Україні. Порушення норм на 

українських телеканалах. 

17 1 4   12 

Усього годин: 
90 12 24   54 

 

6.Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФАХУ 



1 Ефірне мовлення у світлі науково-практичної 

проблеми. Історія становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні. Сучасний стан теле- та 

радіоефіру. 

2 

2 Теле- та радіомовлення в системі засобів масової 

інформації, їх характерні особливості. Функції теле- та 

радіомовлення: інформування, вираження і 

формування громадської думки, пропагандистська, 

агітаційно-оранізаторська, просвітницько-педагогічна, 

виховна, естетична, розважальна, спілкування, 

інтегруюча. 

4 

Кредит 2. ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕ- ТА РАДІОМОВЛЕННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

3. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, 

політико-ідеологічні, історико-культурологічні, 

соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, 

передачі для дітей та юнацтва, для молоді, 

літературно-драматичні, музично-розважальні, 

рекламні. 

4 

4 Інформаційні жанри ефірного : повідомлення, звіт, 

інтерв’ю, репортаж, виступ, огляд преси. Аналітичні 

жанри: кореспонденція, коментар, бесіда, огляд. 

4 

Кредит 3. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ ТЕЛЕ ТА 

РАДІОЖАНРУ 

5 Проблеми якісного ефірного мовлення в Україні. 

Критерії побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ. 

Мовна ситуація в телеефірі. 

4 

6 Типові випадки порушення основних лінгвістичних 

принципів побудови ефірного мовлення в Україні. 

Порушення норм на українських телеканалах. 

6 

Разом: 20 

 

8.Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФАХУ 



1 Ефірне мовлення у світлі науково-практичної 

проблеми. Історія становлення та розвитку теле- та 

радіомовлення в Україні. Сучасний стан теле- та 

радіоефіру. 

2 

2 Сучасні концепції та технології забезпечення ефірного 

мовлення в Україні. Теле- та радіомовлення в системі 

засобів масової інформації, їх характерні особливості. 

4 

Кредит 2. ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕ- ТА РАДІОМОВЛЕННЯ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

3. Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, 

політико-ідеологічні, історико-культурологічні, 

соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, 

передачі для дітей та юнацтва, для молоді, 

літературно-драматичні, музично-розважальні, 

рекламні. 

24 

Кредит 3. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ ТЕЛЕ ТА 

РАДІОЖАНРУ 

4 Критерії побудови ефірного мовлення сучасних ЗМІ. 

Мовна ситуація в телеефірі. Специфіка ефірного 

мовлення на національних телеканалах. Зіставна 

характеристика ефірного мовлення в синхр онії та 

діахронії. 

12 

5 Типові випадки порушення основних лінгвістичних 

принципів побудови ефірного мовлення в Україні. 

Соціофонетичний нарис ефірного мовлення в Україні: 

вимова голосних/приголосних. Типові лексичні 

порушення в ефірі популярних телепрограм. Явище 

сленгу/суржику: причини та наслідки для ЗМІ. 

12 

Разом: 60 

  

9. Індивідуальні завдання 

Завдання для індивідуальної роботи: 

1.Дайте визначення понять: «телебачення», «радіомовлення», 

«телерадіокомпанія», «тележурналіст», «радіожурналіст». 

2. Назвіть та охарактеризуйте журналістські професії на телебаченні та 

радіо. 

3. Обґрунтуйте поліпрофесійність телерадіожурналістики. 



4. Суспільні, економічні, політичні, культурологічні, національні 

аспекти сучасного телерадіомовлення. Як розвивається вітчизняне 

телебачення й радіо. Які можете назвати основні тенденції? 

5.Технічні, виробничі та творчі стандарти сучасного 

телерадіомовлення: проаналізуйте на прикладах сучасних ТРК. 

Завдання для індивідуальної роботи: 

1.Сформулюйте основні позиції журналістської творчості в різних 

типах програм сучасного телерадіомовлення. 

2.Назвіть найбільш поширені типи та формати телерадіомовлення. 

Дайте визначення «типу» та «формату» і наведіть приклади. 

3.Жанр. Як на ваш погляд  змінюється жанрова структура сучасного 

телерадіомовлення. Проаналізуйте вітчизняні ефірні проекти з точки зору 

жанрової різноманітності. Обґрунтуйте власні висновки.  

4.Підготуйте ефірні приклади застосування в телерадіомовленні 

інформаційних жанрів. Як працює в інформації журналіст? 

5. Наведіть приклади використання аналітичних жанрів у вітчизняному 

телерадіоефірі й назвіть українських журналістів, які займаються 

телерадіоаналітикою. Проаналізуйте їхню творчість. 

Завдання для індивідуальної роботи:  

1.Дайте визначення телерепортажу і радіорепортажу. Проведіть 

моніторинг інформаційних програм вітчизняного телебачення і радіо (по три 

на вибір) з метою визначення частотності використання репортажу в ефірі. 

2. Назвіть поширені види репортажу. Обґрунтуйте свою позицію. 

Запропонуйте по 3 теми й поясніть, як їх можна втілити в ефірі.  

3.Чим відрізняється репортаж в газеті від репортажу на радіо і 

репортажу на телебаченні? Які відмінності є принциповими? Що є 

спільного?  

4.Визначте етапи підготовки та проведення репортажу. Які з них є 

обов’язковими? 

5.Прямий репортаж (пряме включення): ефективність та ефектність 

матеріалу. Як має працювати журналіст? 

Завдання для індивідуальної роботи: 

1.Назвіть етапи написання журналістського тексту для телевізійної та 

радіопрограми. 

2.Проаналізуйте спільне та відмінне у створенні тексту для радіо і 

телебачення. 

3.Які типи образів використовуються на практиці в телевізійному та 

радійному репортажах? 

4.Що необхідно знати журналістові про монтаж? 



5.Аудіовізуальність репортажу: дайте вичерпну характеристику 

поняття і наведіть приклади. 
 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів; інтерактивні імітаційні методи (рольові ігри, ситуативні 

завдання); специфічні прийоми: фонетичний, лексичний, граматичний, 

стилістичний розбори). 

11. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні модульні 

роботи. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредити 1 2 3 Сума 

 

 

 

 

 

 

300 

Теми Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 

Поточне 

оцінювання 

5 5 10 5 15 10 5 5 

Сам.роб. 20 20 40 20 30 15 15 20 

Контрольна 

робота 

    30   30 

Всього за 

кредитом 

100 100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів) 
 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

F* 1-34 

 

13. Методичне забезпечення 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Бакинська О. Культура телевізійного мовлення та його вплив на 

телеаудиторію. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у 



майбутнє / Збірник науково-методичних праць – Львів : Ред. – вид. відділ 

Львівського університету, 1997. – 160 с. 

2. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика. Навч. посібник. 

Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2006. – 208 с.  

3. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : Підручник. / Лизанчук 

Василь Васильович. – К. : Знання, 2006. – 628 с. 

Додаткова 

1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо: 4-е вид. перероб. і 

доп. – К. : Знання, 1997. – 336.  

2. Базюк Л. Штрихи до характеристики мовної особистості 

тележурналіста // Телевізійна й радіожурналістика : Зб. наук. – метод. праць. 

Львів : Світ, 2000. – 332 с. 

3. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів : Світ, 1990. – 376 с. 

4. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: 

Навч. посібник. – Львів : Світ, 2003. – 432 с.  

5. Білянська О. Мовна агресія як антипод культури мовлення // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. – Львів : Світ, 

2003. – 432 с. 

6. Ваніна О. Значення голосу і манери говорити для теле- і 

радіожурналістів // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. 

Львів : Лілея, 2002. – 312 с. 

7. Жугай В. Проблеми якісної продукції в українському телеефірі // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2000. 

– 32 с. 

8. Капелюшний А. Росіянізми в телевізійному мовленні і в 

газетному тексті // Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. 

Львів : Світ,  2002. – 241 с. 

9. Кузнєцова О.Д. Засоби масової комунікації. Посібник: Вид. 2-ге, 

перероблене й доповнене. – Серія «Навчальні та наукові видання 

професорсько-викладацького складу Львівського національного університету 

імені Івана Франка». – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с.  

10. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. 

Підручник. – Львів : ПАІС, 2000. – 366 с.  

11. Мітчук О. Нова суспільно-політична лексика сучасних ЗМІ // 

Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 2003. 

– 242 с. 

12. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. 

посібник. 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.  



13. Сербенська О. Актуальні проблеми екології української мови та 

сучасні засоби масової комунікації // Українська періодика: Історія і 

сучасність: Доповіді та повідомлення сьомої Всеукр. наук. – теорет. конф. / 

За ред. М.М Романюка. – Львів : Світ, 2002. – 312 с. 

14. Сербенська О. Суржик: «низька мова» безлад чи мовна патологія 

// Телевізійна й радіожурналістика: Зб. наук. – метод. праць. Львів : Світ, 

2001. – 182 с. 

15. Сербенська О.А. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою // 
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– 162 с. 

16. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. 

посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.  

17. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з 

мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2001. – 

204 с.  

18. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, 

майстерність: Монографія. – Львів : Видавничий центр Львівського 
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