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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Технології мас-медійної 

комунікації (Основи теле- та радіожурналістики)» складена Бабій Ю.Б. 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 6.0203003 Філологія (Прикладна лінгвістика).  

Об’єктом вивчення дисципліни є сучасне українське ефірне 

мовлення, що презентовано національними державними та приватними 

радіо- та телепрограмами в Україні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є критерії, принципи та 

мовні засоби реалізації ефірного мовлення на сучасному етапі розвитку 

інформаційного простору , а також типові випадки його порушення:  

Міждисциплінарні зв’язки: «Психолінгвістика», «Семіотика», 

«Дискурсологія», «Сучасна українська літературна мова», «Історія 

української мови», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Культура та техніка усного мовлення», «Мовні технології громадських 

відносин та реклами». 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Технології мас-

медійної комунікації (Основи теле- та радіожурналістики)» є засвоєння 

основних етичних правил, норм ділового мовлення. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи теле- та 

радіожурналістики» є:  

1. З’ясувати місце і роль курсу «Технології мас-медійної комунікації 

(Основи теле- та радіожурналістики)»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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг 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 

телеканалахмовлення, типові лексичні та стилістичні порушення, шляхи їх 

усунення). 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: самостійні роботи, 

модульні контрольні роботи. 

6.  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.  
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4. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: 
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2003. – 432 с. 

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

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