




 
1. Мета дисципліни – вивчення особливостей кіно- і телевиробництва екранного 

продукту з акцентуванням уваги на компонентах видовищних та мистецько-видовищних 
творах, специфіці системи виражальних засобів.  

 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. Знати: способи реалізації режисерського задуму та особливості операторської 

зйомки; техніки й методи роботи з акторами.  
2. Вміти: аналізувати сценарій та характери персонажів, перетворювати літературний 

сценарій на режисерський, монтажний; створювати художній образ за допомогою 
різноманітних видів виразних засобів. 

3. Володіти елементарними навичками самостійної роботи над образом, адаптування до 
роботи в конкретних умовах творчої діяльності.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна ОК 9 «Кіно-, телевиробництво» належить до обов’язкових 

компонентів ОПП «Ведучий програм телебачення», «Сценарна майстерність та режисура кіно 
і телебачення», «Звукорежисура» та викладається впродовж двох третього курсу – 5-6 семестру 
бакалаврату. У межах вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають опанувати 
особливості виробничого процесу в кіно і на телебаченні, специфіку підготовки до зустрічі з 
акторами; аналіз сценарію й характерів персонажів; перетворення літературного сценарію на 
режисерський, монтажний; техніки й методи роботи з акторами; освоєння часу й простору дії 
у фільмі; способи реалізації режисерського задуму; особливості операторської зйомки дітей; 
найпоширеніші помилки в роботі оператора з акторами та способи їх виправлення.  

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
- дати знання студентам про особливості кіно-, телевиробничого процесу: підготовку, 

універсальність і техніку роботи, як з документальним матеріалом, так і з акторами, основні 
етапи розвитку сценічних і екранних мистецтв, розвиток  інструментарію оператора та інших 
учасників творчо-виробничого процесу; 

- навчити збирати, синтезувати й аналізувати інформацію та застосовувати її в процесі 
втілення авторського задуму; 

- уміти опрацьовувати фахову літературу, аналізуючи та узагальнюючи аудіовізуальний 
матеріал в своїй творчості під час створення образу, а також використовуючи знання з 
української матеріальної культури та мистецтва; 

- підготувати студентів до фахової комунікації з учасниками творчо-виробничих груп 
на різних етапах створення кінцевого продукту.  

 
Дисципліна спрямована на формування таких навчальних програмних 

компетентностей: 
ЗК-3. Базові загальні знання. 
ЗК-8. Здатність прийняття рішень. 
ЗК-15. Розуміння культури та звичаїв інших країн. 
ЗК-17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку екранних 
видів мистецтв і журналістики, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство. 

ФК-2. Знання компонентів видовищних та мистецько-видовищних творів, їх базових 
основ та специфіки системи виражальних засобів.  

ФК-3. Спроможність розрізняти інформаційний, виразний та образний рівні змісту. 



ФК-5. Здатність до специфічного (покадрового, звуко-зображального) мислення. 
ФК-8. Вміння пошуку та відбору фактів, подій, явищ, які становитимуть тематичну 

основу екранного продукту, використовуючи різні джерела та методики одержання інформації. 
ФК-10. Вміння здійснювати аналіз екранної продукції щодо її художніх та медійних 

особливостей, технологічних знахідок та труднощів на всіх стадіях виробництва, визначати 
специфіку твору. 

ФК-13. Здатність  підготовити відзнятий матеріал для подачі у ефір. 
 
 

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) 

Відсо
ток у 
підсу
мкові

й 
оцінц

і з 
дисци
пліни 

Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1. особливості кіно- і телевиробництва на 

всіх етапах виготовлення екранного твору 
лекція, практичні 
та семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
модульна контрольна 
робота 

20 

1.2. професійну термінологію, теоретичні 
основи професії кіно- і телеоператора, 
етику професійних взаємовідносин; 

лекція, практичні 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
модульна контрольна 
робота 

20 

 Вміти:    
2.1 збирати, аналізувати, синтезувати 

інформацію та застосовувати її в 
практичній діяльності під час кіно- і 
телевиробнитва; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

самостійна робота, 
колективний творчий 
проєкт 

10 

2.2. опрацьовувати фахову літературу, 
аналізуючи та узагальнюючи 
аудіовізуальний матеріал в своїй 
творчості під час створення образу, а 
також використовуючи знання з 
української матеріальної культури та 
мистецтва; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні,  
самостійна робота, 
індивідуальний 
творчий проєкт 

10 

 Комунікація:    
3.1 обговорювати з іншими учасниками 

виробничого процесу основні 
характеристики й окремі частини 
майбутнього екранного твору та 
домовлятися щодо остаточного їх 
варіанту; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

колективний творчий 
проєкт, самостійна 
робота 

10 

3.2. вміти формулювати обов’язки й 
відповідальності учасників творчого 

самостійна робота колективний творчий 
проєкт 

10 



проєкту та розподіляти їх під час роботи 
над майбутнім екранним твором; 

 Автономність та відповідальність:    
4.1. самостійно виконувати поставлені 

завдання у вигляді створення окремих 
елементів екранного твору; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

індивідуальний 
творчий проєкт 

10 

4.2. відповідати за результати своєї 
діяльності та членів свого творчого 
колективу. 

самостійна робота індивідуальний та 
колективний творчі 
проєкти 

10 

 Разом   100% 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни (РН) з програмними результатами 
навчання (ПРН) 

Результати навчання дисципліни (код) 
Програмні результати навчання (назва) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН-1. Володіє культурою мислення, аналізує та 
обробляє  інформацію за допомогою 
використання відповідних методів, встановлює 
зв’язки зі вже набутими знаннями. 

 + + + +  + + + + 

ПРН-8. Демонструє естетичний смак, здатність 
осягнути прекрасне та його відмінність від 
потворного задля з’ясування рівня художньо-го 
твору, естетичне неприйняття творів низького 
художнього рівня, спотворених при втіленні дій, 
вчинків людей, негативних явищ дійсності. 
Використовує критичну рефлексію для аналізу та 
оцінки художнього явища. Адекватно оцінює 
рівень власних творчих доробків і потенціалу. 
Відчуває потребу у самовдосконаленні; 
 

 + +  + + + +  

ПРН-11. Орієнтується в сучасних видах 
навчання, адаптує їх до професійної діяльності. 
Застосовує принципи і методи розвитку 
креативності у професійній діяльності. Аналізує 
різноманітні психологічні фактори впливу на 
формування творчих здібностей особистості; 
 

+ +  + + + +  + 

 



7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання (5 семестр):  

 ЗМ 1-2 
 Min. 36 балів Мах. 60 балів 
Усна відповідь, участь в обговоренні РН.  6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота РН. 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт РН. 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його презентація 
РН.  

1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (5 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 2 теоретичних питань та презентації 

другого індивідуального творчого проєкту, який не увійшов у семестрове оцінювання. 
Максимальна кількість балів, які може отримати студент за теоретичні питання – 20 балів (по 
10 балів за кожне запитання), за проєкт та його презентацію – 20 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається.  

 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
- семестрове оцінювання (6 семестр):  

 ЗМ 3-4 
 Min. 36 балів Мах. 60 балів 
Усна відповідь, участь в обговоренні РН.  6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота РН. 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт РН. 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його презентація 
РН.  

2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (6 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 2 теоретичних питань та презентації 

другого індивідуального творчого проєкту, який не увійшов у семестрове оцінювання. 
Максимальна кількість балів, які може отримати студент за теоретичні питання – 20 балів (по 
10 балів за кожне запитання), за проєкт та його презентацію – 20 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається. 

 
 Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 
 



7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних та 
семінарських/практичних занять 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п Назва  лекції і практичних занять 

Кількість годин 
Лекції/с
емінарс

ькі 

Практ
ичні 

Самостій
на робота 

 
Змістовий модуль 1. Українське кінотелевиробництво і ринок 

1. 

Тема 1. Українське кінотелевиробництво в контексті 
світової ринкової економіки. 
Суть економічної незалежності України. Національні інтереси 
в сфері культури та інформації. Діяльність телекомпанії та її  
структурних підрозділів як творчо-організаційна система. 
Основні правила ринкової економіки.  

2/4 - 8 

2. 

Тема 2. Сучасне українське кінотелевиробництво: 
економічний аспект. 
Сучасний стан української кінематографії і телебачення з 
погляду ринкової економіки. Рекламне поле і його розподіл з 
метою забезпечення діяльності телекомпанії . 

4/2 - 8 

3. 

Тема 3. Кіно-, теле-, відеоринок та його функції. 
Структура ринку. Утворення цін на кіно і телепродукцію та 
мета її реалізації. Специфіка ринку за галузевим 
розмежуванням. Критерії економічної діяльності кіностудій, 
телекомпаній.  

4/2 -  8 

4. 

Тема 4. Фінансування діяльності телекомпанії. 
Статутний капітал. Державна допомога. Державне замовлення. 
Самофінансування. Кредит. Формування бюджету та контроль 
за його використанням. Управління грошовими ресурсами. 
Процедура контракту. Конфлікт інтересів. 

2/4 -  8 

 Разом за модуль 1 12/12 - 32 
Змістовний модуль 2. Кінотелевиробництво: основні типи організації 

5. 

Тема 5. Мета діяльності кінотелевиробничого 
підприємства 
Виробнича структура кіностудії. Технічна база. Організація 
роботи цехів (основних і допоміжних).  

4/2 -  8 

6. 

Тема 6. Телевізійний творчий менеджмент.  
Управління розгалуженим виробництвом у телекомпанії: 
планування результату, здійснення контролю за 
виробництвом, розподіл обов’язків персоналу. Управління 
компанією, творчою групою як ланцюговий зв’язок 
телевиробництва. 

4/4 - 8 

7. 
Тема 7. Особливості організації виробництва фільмів. 
Етапи та періоди організації виробництва фільмів. Формування 
телепроекту. Технічний телевізійний центр.  

4/4 - 8 



8. 

Тема 8. Виробництво телефільмів: план та кошторис. 
Календарний план та кошторис комбінованих зйомок. 
Розробка монтажно-технічних карток. Розробка календарно-
виробничого плану. 
Генеральний кошторис. Накладні витрати по фільму. Поняття 
собівартості та відпускної вартості фільму. 

4/4 -  8 

 Модульна контрольна робота -/2 -  
 Разом за модуль 2 16/16 - 32 
 Разом за 5 семестр – 120 год. 28/28 - 64 

Змістовний модуль 3. Кінотелевиробництво: підготовчий та  

9. 

Тема 9. Підготовка літературного сценарію. 
Сучасний стан теледраматургії в Україні. Поняття тематичне 
планування. Джерела формування тематичного плану. Заявка 
та лібрето. Сценарій. Конкурси на сценарій. Угоди.  Обов’язки 
і права сторін. Три варіанти сценарію і висновки на них. 

2/- 6 15 

10. 

Тема 10. Підготовка кіносценарію. 
Поняття про кіносценарій і його специфіка. Облікова одиниця 
кіносценарію та його форма запису. Розробка лімітної вартості 
фільму. Європейська практика трансформації авторського 
сценарію в кіносценарій. 

2/- 4 15 

11. 

Тема 11. Підготовка режисерського сценарію.  
Форма запису. Облікова одиниця режисерського сценарію. 
Склад зйомочної групи. Фотопроби натурних об’єктів. 
Кошторис на розробку режисерського сценарію 

2/- 6 10 

12. 

Тема 12. Виробничий етап: формування знімальної групи.  
Головне завдання підготовчого періоду. Склад знімальної 
групи. Права та обов’язки працівників. Термін та кошторис 
підготовчого періоду.  

2/- 6  10 

13. 

Тема 13. Виробничий етап: кінопроби, постановочний 
проєкт.  
Елементи проекту виробництва фільму. Кінопроби акторів, 
вибір місць натурних зйомок. Постановочний проєкт (ескізи 
декорацій, костюмів та їх виготовлення). Розробка спеціальних 
технічних приладів. Розробка комбінованих зйомок.  

2/- 4 10 

 Разом за модуль 3 10/- 26 60 
Змістовий модуль 4. Організація знімального, монтажного періодів та реалізація продукції. 

14. 

Тема 14. Знімальний період. 
Головне завдання знімального періоду. Склад знімальної 
групи. Оформлення замовлень на послуги цехів. Угоди на 
послуги інших організацій. Німа зйомка, під фонограму. 
Синхронна зйомка з чорновою, чистовою фонограмою.  

2/- 4  10 

15.  

Тема 15. Завершення зйомок.  
Звітність групи. Відбір дублів. Перезйомка та її оформлення. 
Час праці та відпочинку працівників групи. Чорновий монтаж. 
Зйомки титрів. 

2/- 4 10 



16. Тема 16. Монтажно-тонувальний період: чистовий монтаж. 
Запис фонових шумів. Запис музики. Запис диктора. 
Тонування. Монтаж фонограм. Перезапис. Здача фільму (на 
двох плівках). 

2/- 6   10 

17  Тема 17. Монтажно-тонувальний період: монтаж негативу. 
Установка кольору та світла. Друкування установчих роликів. 
Електрокопіювання фонограм. Друк першої копії. Написання 
монтажних листів (комп’ютерна обробка цифрових копій). 
Підготовка вихідних матеріалів та їх здача. 

2/- 4 10 

18. Тема 18. Продюсерська група та економічні засади її 
функціонування. Реалізація фільму. 
Завдання на ринку. Угоди. Тактика та робота на ринку. 
Підсумки фінансової діяльності: інвестор, держава, виконавці. 

Поняття самоокупності та прибутку. 

2/- 4  10 

 Модульна контрольна робота  2 - 
 Разом за модуль 4 10/- 24 50 
 Разом за 6 семестр – 180 год. 20/- 50 110 

 РАЗОМ за навчальну дисципліну – 300 год.  48/28 50 174 
 
Загальний обсяг 300 год., в тому числі: 
Лекцій – 48 год. 
Семінарські – 28 год. 
Практичні – 50 год. 
Самостійна робота – 174 год.  
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