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1. Мета дисципліни – дати студентам основні теоретичні знання дикторської майстерності та 

постановки голосу, виробити у них уміння та навички володіння дихальним і голосовим апаратом, 
сформувати необхідні навички правильного діафрагмального дихання і голосоутворення, навчити 
уникнути голосових небезпек, характерних для працівників голосових професій, навчити 
наполегливо працювати над технікою й виразністю мови диктора та ведучого програм 
телебачення. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1.Знати: 
- історію формування професійних навичок роботи диктора та ведучого програм телебачення; 
- будову дихального і мовного апаратів; 
- специфіку телевізійного повідомлення в системі засобів масової комунікації; 
- методологічні засади майстерності телевізійного виступу. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни. У процесі вивчення обов’язкової навчальної дисципліни 

«Аудіовізуальна специфіка телевізійного мовлення», яка розрахована на 3-4-й семестри, студенти 
набудуть відповідних практичних і теоретичних умінь і навичок, ознайомляться зі специфікою 
телевізійного мовлення, технікою володіння голосом, інтонацією, тембральною образністю. 
Навчальна дисципліна має за мету: ознайомлення з загальною культурою, логічності й образності 
мови, творчої уяви та образного мислення, вольового, опорного посилення звуку, емоційного 
запалу, а також виховання мовного слуху. Застосування професійних понять і професійної 
термінології дозволить майбутнім фахівцям глибше зрозуміти обрану професію; набути 
відповідних теоретичних знань і практичних навичок у розвитку професійних якостей 
майбутнього фахівця кіно і телебачення. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
Розкрити основні вимоги, закономірності, принципи, правила і навички з яких складається 

аудіовізуальна специфіка телевізійного мовлення та професійна діяльність ведучого програм 
телебачення. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей 
ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).  
ЗК016. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ФК06. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних досягнень 

теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням широкого спектру 
міждисциплінарних зв’язків.  

ФК11. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації 
та пропаганди досягнень аудіовізуальної культури.  

ФК13. Здатність здійснювати та підтримувати зв’язок із засобами масової інформації з метою 
просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва, у тому числі з 
використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

 
 

5. Результати навчання змістової частини дисципліни:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
Код Результат навчання 

РН 1.1. Знати історію формування 
професійних навичок роботи 
ведучого програм телебачення 

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота 

Усна відповідь 
екзамен 

5 
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РН 1.2. Знати основні операції з логічного 
аналізу текстів та інтонаційної 
будови усного повідомлення 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь  10 

РН 1.3. Знати принципи акторських 
технік і практичне їх 
використання у роботі 
телеведучого 

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота 

Усна відповідь  
 
МКР 

5 

РН 2.1. Мати теоретичні знання і 
практичну техніку і вміти 
правильно використовувати 
мовленнєве дихання 

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота 

Усна відповідь  
 
екзамен 

10 

РН 2.2. Вміти шукати інформацію, 
аналізувати дані, застосовувати 
технології. Працювати над 
текстом для дикторської начитки 
і створювати новостійне 
текстове повідомлення 
орієнтуючись на власний досвід 

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота 

Усна відповідь 
 
 
 
 
МКР 

5 

РН 2.3. Вміти професійно застосовувати 
навички роботи над собою 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь 10 

РН 3.1. Самостійно готувати і проводити 
публічний виступ  

Лекція, практична 
робота, самостійна 
робота 

Усна відповідь  5 

РН 3.2. Комунікувати з творчим 
колективом 

Парктична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь  5 

РН 3.3. Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних 
джерел 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь 
Екзамен 
МКР 

10 

РН 3.4. Виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми які 
виникають у ході творчого 
процесу 

Практична  робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь  5 

РН 4.1. Професійно застосовувати 
навички роботи над собою у 
знімальному павільйоні та учбовій 
радіостудії 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь  
 
МКР 

10 

РН 4.2. Виявляти ініціативу та 
підприємливість 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь  10 

РН 4.3. Оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт,  
адаптація та дія в новій ситуації 

Практична робота, 
самостійна робота 

Усна відповідь, 
екзамен 

10 

 Разом   100% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання 
дисципліни  (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

 
 
4.3 

ПРН1. Володіти методами та 
прийомами редакторсько-
сценарної творчо-виробничої 
діяльності при створенні 
(виробництві) аудіовізуальних 
творів. 

 +   +  +   +   +     +  

ПРН5. Генерувати нові ідеї для 
втілення їх в аудіовізуальному 
творі. 

 +   +   +   +   +    +  

ПРН6.Створювати 
драматургічну концепцію та 
сценарій різних видів, жанрів, 
стилів. 
 

 +   +    +  + +  

ПРН9. Планувати і 
організовувати роботу 
колективу для виконання 
професійних завдань. 
 

+  + +  + +   +    

ПРН10. Оформлювати 
виробничу документацію 
(заявка, календарно-
постановочний план, кошторис 
тощо) 

  +    + +     + 

ПРН11. Знати, розуміти і 
використовувати у професійній 
діяльності концептуально-
видові та стилістичні стандарти 
телевізійного ефіру, вимоги до 
особливості роботи у прямому 
ефірі, підготовки телевізійних 
програм різних жанрів. 

 +    +     +   

ПРН14. Вміти підтримувати 
зв'язок із засобами масової  
інформації з метою 
просвітництва, популяризації та 
пропаганди досягнень 
аудіовізуального мистецтва. 

+     + +  +   +  
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Впродовж 
двох семестрів 43 % відводиться на аудиторне навчання (лекції, лабораторні, модульні контрольні 
роботи, екзамен), 57 % на самостійну роботу. За два семестри студент максимально може набрати 
100 балів (30 балів у сьомому і 30 балів у восьмому семестрах, 40 балів – екзамен), 
рекомендований мінімум – 36 балів. 

 

 
Критерії оцінювання: 
 
Усна відповідь, лабораторна робота: 
Передбачає заняття у 3 і 4 семестрах в навчальних телестудіях перед знімальною камерою, 

разом з керівником творчої  майстерні працює над пластикою тіла і мовою. У ході заняття студент 
отримує запитання і дає на них усні відповіді. 

 
Самостійна робота: 
Упродовж 3 і 4 семестру студент працює у навчальних телестудіях Інституту, практичні 

заняття мають на меті опрацювання усіх тем за змістовими модулями. Кожного заняття студент 
забирає відзнятий матеріал і працює з ним самостійно удосконалюючи власні навички. На 
кожному наступному занятті студент демонструє пророблену самостійну роботу. Кінцевий варіант 
відзнятого матеріалу у телестудії, або самостійно, подається на цифровому носії на модульну 
контрольну роботу. 

Оцінювання проекту: максимальна кількість балів – 30, що складаються з таких 
компонентів: 

а) чітко розписана концепція відеопроекту, що всебічно враховує літературний сценарій, 
режисерський, рокадрування – 5 балів; 

б) правильність зйомки – 5 балів;  
в) оригінальність виконання та оформлення – 5 балів; 
г) майстерність презентації – 5 балів; 
д) грамотність (граматика, пунктуація, стилістика), робота у кадрі – 5 балів. Якщо більше 5 

помилок – проект НЕ оцінюється;   
е) вчасне подання роботи на кафедру кіно-і телемистецтва – 5 балів, невчасне подання 

роботи – 3 бали. 
 

Роботи за період навчання Кількість балів за період навчання 
3 семестр 4 семестр 

Min – 18 балів Max – 30 
балів 

Min – 18 
балів 

Max – 30 
балів 

Усна відповідь 
Парвктична робота  

 
 8х1=8 

 
 10х1=10 
   

 
 8х1=8 

 
 10х1=10 
   

Самостійна робота  
   

 5х1=5  5х2=10  5х1=5  5х2=10 

Модульна контрольна робота(МКР)  1х5=5  1х10=10  1х5=5  1х10=10 
Загальна оцінка за період 
навчання 

        

Екзамен    24  40 
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МКР: Загальна оцінка за семестр складається із балів отриманих за аудиторну роботу (яка 
синтезує і самостійну роботу з опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки до практичної 
роботи: усні відповіді, практичні заняття, презентація відео робіт (самостійна робота) 

Усі види робіт за 3-4 семестри мають у підсумку: 
- у максимальному вимірі 60 балів, 
- у мінімальному вимірі 36 балів. 

У разі відсутності на лабораторному занятті студент має відпрацювати завдання. 
Підсумкове оцінювання: 
Іспит у письмовій формі: – 24/40 балів. 
Іспит: 
40-35 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 
всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані 

результати; 
34-30 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого 
завдання, допускаються несуттєві неточності; 
29-24 бали – загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності; 
23-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; має суттєві помилки в роботі; 
демонструє несамостійність у виконанні завдань. 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 
балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкового оцінювання 
(іспиту). Допуск до іспиту передбачає успішне виконання студентом завдань і роботу 
впродовж усього семестру. 
Отже, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 
суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 36, максимум 60 балів) та підсумкового 
оцінювання – іспиту (мінімум 24, максимум 40 балів). 
При простому розрахунку отримуємо: 
Схема формування оцінки у 3 семестрі:  
У першому семестрі дисципліна структурно складається з 2 змістових модулів (частин): 

змістовий модуль І «Культура екранної мови та спілкування» та змістовий модуль ІІ «Жанри 
телебачення». У кінці третього семестру проводиться модульна контрольна робота. За підсумками 
третього семестру студент може набрати максимально 30 балів. 

 
Схема формування оцінки у 4 семестрі: 
У четвертому семестрі дисципліна структурно складається також з двох змістових модулів: 

змістового модулю ІІІ: «Культура екранної мови та спілкування у телевізійних жанрах» та 
змістового модулю ІV «Культура пластичного екранного образу». У кінці семестру проводиться 
обов’язкова модульна контрольна робота. За підсумками четвертого семестру студент може 
набрати максимально 30 балів. 

За підсумками двох семестрів студент може набрати максимально 100 балів, з яких 
мінімально 40 % (40 балів), максимально 60 % (60 балів) додаються до балів, отриманих у 
першому семестрі. 

За виконання навчальної програми (оцінювання аудиторних завдань і самостійної роботи) 
студент має отримати впродовж семестру не менше 20 балів (рекомендований мінімум складає 36 
балів). Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум 
20 балів до складання екзамену не допускається.  
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 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
 

7.2. Організація оцінювання:  
 У курсі передбачено 4 змістові частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських, 

практичних робіт. Лекції, семінарські заняття проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях з 
використання інтерактивних методів навчання. Практичні заняття проводяться у навчальних 
телестудіях Інституту. 

Упродовж семестру після лекційних занять із відповідних тем проводяться практичні 
заняття, на яких здійснюється оцінювання відповідно до видів робіт та форм контролю, описаних 
у п. 7.1.  

Завершується дисципліна екзаменом. Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, 
ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів, до складання іспиту не допускаються. Для 
студентів, які упродовж семестру не досягли рубіжного рівня оцінки (36 балів), для одержання 
допуску до іспиту необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми у вигляді відеоробіт та 
здати/надіслати їх електронною поштою викладачу, що проводить лабораторні заняття. 
Максимальна оцінка за додаткові форми оцінювання не може перевищувати 40 % підсумкової 
оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою).  

Семестрову підсумкову оцінку формують бали, отримані студентом у процесі виконання 
вказаних видів і форм навчання та отримані на іспиті. Максимальний розподіл здійснюється за 
таким алгоритмом: 60 балів (60 %) – семестровий контроль і 40 балів (40 %) – іспит. Якщо студент 
на іспиті набрав менше, ніж 24 бали (тобто 60 % від 40 балів, відведених на іспит), то вони не 
додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в 
екзаменаційній відомості у графі «підсумкова оцінка з дисципліни» вказується лише кількість 
балів, отриманих під час семестру. 
 
Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / 

Fail 
35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних та практичних занять, 
консультацій і самостійної роботи 

 
3 семестр 

Назви тем та змістових 
модулів 

Кількість годин, відведених на: 

Лекції Консульта
ції 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Культура екранної мови та спілкування 

ТЕМА 1. Дихання та голос 4 2 12 20 
ТЕМА 2. Дикція. Орфоепія 6 2 12 20 
ТЕМА 3. Правило орфоепії та 
чіткої дикції в умовах сценічного 
діяння. 

4 2 10 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Жанри телебачення 

ТЕМА 4. Новини 4 2 16 20 
ТЕМА 5. Ток-шоу 4  16 20 
ТЕМА 6.  Аналітика 6  16 20 
Модульна контрольна робота 
 

  2  

Разом за 3-й семестр 28 8 84 120 
4 семестр 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
Культура екранної мови та спілкування у телевізійних жанрах 

ТЕМА 7. Соціально-культурне 
значення образу людини в кадрі 
(бесіда) 

4  8 12 

ТЕМА 8. Культура телевізійної 
мови (інтерв’ю, портретне 
інтерв’ю) 

4  10 12 

ТЕМА 9. Мовно-інтонаційні 
особливості різних жанрів 
телебачення (репортаж) 

4  8 12 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.  
Культура пластичного екранного образу 

ТЕМА 10. Пластичний образ 
людини в кадрі як суспільно-
мистецьке явище 

4 2 6 12 

ТЕМА 11. Етикет мовно-
пластичної поведінки в кадрі 

4  6 12 

Модульна контрольна робота 
 

  2  

Разом за 4-й семестр 20 - 40 60 
Разом за дисципліну – 360 год. 48 8 124 180 

 
Загальний обсяг - 360 год. 
Лекції - 48 год. 
Консультації – 8 год. 
Практичні заняття –124 год. 
Самостійної роботи - 180 год. 
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