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Мета дисципліни – сформувати базові системні знання з теорії та практики фаху ведучого 

програм телебачення, окреслити актуальні аспекти професійної діяльності ведучого в різних типах 
програм телевізійного мовлення, сприяти засвоєнню фахових навичок та знань: виконавської 
майстерності, екранної поведінки, роботи перед камерою та при мікрофоні. Дати студентам 
теоретичні знання з дикторської майстерності, підвищити рівень мовної культури та 
компетентності. Навчити ефективно презентувати свою ідею чи проєкт, розуміти типологічні та 
жанрові відмінності, бути готовими підготувати сценарій сюжету, записати інтерв’ю, опрацювати 
відеоматеріал, взяти участь у зйомці та монтажі, а також створювати аудіовізуальні твори різних 
жанрів.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 
1.Знати: 
- основи професійної діяльності ведучого та телебаченні; 
- типи телевізійного мовлення; 
- поняття «жанр», «тип», «формат», «мовлення», «текст», «сюжет», «історія», «герой», 

«телеперсонаж»; 
- поняттєвий апарат, пов’язаний зі створенням інформаційно-аналітичних та аналітичних 

матеріалів; 
- специфіку роботи ведучого в інформаційно-аналітичних та аналітичних програмах; 
- основні правила побудови сюжету для інформаційно-аналітичної та аналітичної 

телепрограми. 
2. Вміти: 
- самостійно готувати текст сюжету; 
- працювати над ілюстративним матеріалом; 
- готувати запитання для інтерв’ю та записувати його на камеру. 
3. Володіти елементарними навичками: 
- монтажу аудіо та відеоматеріалу; 
- титрування. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Переглядовий семінар і техніка екранного мовлення» належить до 

обов’язкових компонентів ОПП «Ведучий програм телебачення». У межах вивчення цієї 
навчальної дисципліни студенти мають опанувати практичні й теоретичні уміння та навички 
диктора та ведучого інформаційно-аналітичного та аналітичного типів телебачення: професійного 
володіння мовним апаратом, навичками правильного голосоутворення, технікою володіння 
голосом, інтонацією, тембральною образністю чіткої артикуляції звуків; встановлення 
взяємозв’язку техніки слова зі словесною дією. Крім того, студенти повинні здобути загальне 
розуміння телевізійних процесів в інформаційному та інформаційно-аналітичному типах 
мовлення, засвоїти основні правила написання текстів для закадрової начитки, підготовки 
запитань для інтерв’ю, монтажу аудіо та відеоматеріалу, тирування. 

Студенти в межах цієї дисципліни мають навчитися аналізувати специфіку професійної 
діяльності українських та зарубіжних ведучих інформаційно-аналітичних та аналітичних програм 
телебачення, екранний типаж ведучого, а також самим опанувати специфіку професійної 
діяльності у різних жанрах та типах телевізійного мовлення, зокрема, інформаційно-аналітичних 
та аналітичних. 
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4. Завдання (навчальні цілі):  
 
- дати знання про будову мовного апарату й техніку правильного мовленнєвого дихання, 

про принципи акторських технік і практичне їх використання у роботі ведучого програм 
телебачення; 

- ознайомити студентів з організацією знімального процесу від появи творчого задуму до 
моменту виходу аудіовізуального продукту в ефір; 

- дати знання студентам про організаційну структуру телеканалів, місце ведучого у системі 
ТБ, його посадові обов’язки, а також про жанрову специфіку та мовно-інтонаційні особливості 
жанрів українського телебачення; 

- навчити визначати звукову стилістику твору згідно зі сценарієм і концепцією режисера-
постановника; проводити якісний звукозапис, редагування та первинну обробку фонограм згідно 
із сучасними технологіями звукозапису; формувати творчий задум монтажно-композиційної 
цілісності аудіовізуального твору; використовувати основні правила монтажу звуку та звуко-
зорових рішень; 

- навчити вправам на розширення діапазону голосу і його тембральної насиченості для 
постійного вдосконалення артикуляційної та дикційної вправності; 

- навчити працювати над текстом для дикторської начитки, володіти силою, швидкістю і 
висотою голосу; 

- сприяти формуванню здатності генерувати нові творчі ідеї; виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, які виникають під час творчого процесу, та приймати обґрунтовані 
рішення; 

- навчити вирішувати різні завдання і кейси (одноосібно і в команді). 
 
Дисципліна спрямована на формування таких навчальних програмних 

компетентностей: 
ЗК 016. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
ФК 03. Здатність спостерігати, відбирати, розрізняти, типологічно доцільно компонувати, 

цілеспрямовано формувати і використовувати інформаційний, виразний, образний рівні 
аудіовізуального твору; 

ФК 10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну/ продюсерську/ 
режисерську/операторську/звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та 
виробництва. 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

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 

підсумков
ій оцінці з 
дисциплін

и 
Ко
д Результат навчання 
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1.1 Знати етикет мовно-пластичної 
поведінки в кадрі, принципи 
акторських технік і практичне їх 
використання у роботі ведучого 
програм телебачення. 

Лекція, практичне 
заняття. 

Усна 
відповідь, 
участь в 

обговоренні, 
модульна 

контрольна 
робота. 

5% 

1.2 Володіти знаннями про організацію 
знімального процесу від появи 
творчого задуму до моменту виходу 
аудіовізуального продукту в ефір. 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота, 
модульна 
контрольна робота. 

Усна 
відповідь, 
участь в 

обговоренні, 
модульна 

контрольна 
робота. 

10% 

1.3 Знати алгоритм побудови 
телевізійного сюжету, типові 
помилки 
 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота. 

Усна 
відповідь, 
участь в 

обговоренні, 
практичні 
завдання із 

звукозапису. 

5% 

1.4 Знати жанрову специфіку та мовно-
інтонаційні особливості жанрів 
українського телебачення. 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота, 
модульна 
контрольна робота. 

Усна 
відповідь, 
участь в 

обговоренні 

10% 

2.1 Вміти працювати перед камерою під 
час зйомки стенд-апу з урахуванням 
особливостей та тематики зйомки 
 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота 

Практичні 
завдання із 

звукозапису. 

5% 

2.2 Вміти аналізувати композицію 
сюжету, монтаж, з урахуванням 
дотримання журналіських 
стандартів, типові помилки 
журналіста та ведучого в кадрі 
 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота. 

Тренінги для 
вдосконалення 

дикції та 
артикуляції 

10% 

2.3 Вміти працювати над текстом для 
дикторської начитки в різних 
манерах (інформаційна, аналітична, 
розважальна). 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота 

Публічний 
виступ. 

5% 
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2.4 Вміти здійснювати професійний 
перегляд телевізійного контенту та 
власне створених сюжетів на 
предмет мовних помилок, аналізу 
поведінки в кадрі. 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота 

Практичні 
завдання із 

звукозапису. 

5% 

3.1 Обговорювати з іншими учасниками 
творчого процесу основні 
характеристики й окремі частини  
телевізійних сюжетів та програм на 
предмет помилок та професійних 
стандартів 

Практичне 
заняття, 
самостійна робота. 

Підготовка 
та проведення 

тренінгу з 
дикції та 

артикуляції, а 
також 

публічного 
виступу. 

10% 

4.1 Самостійно виконувати поставлені 
завдання та кейси (одноосібно і в 
команді), працюючи над створенням 
окремих елементів аудіовізуального 
продукту – від задуму до його 
презентації в аудиторії. 

Практичні 
заняття, 
самостійна робота. 

Підготовка 
та проведення 

тренінгу з 
дикції та 

артикуляції, а 
також 

публічного 
виступу. 

30% 

 Разом   100% 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 
Результати навчання дисципліни  (код) 
Програмні результати навчання 
(назва) 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН 13. Виявляти високий рівень 
мовлення, артистизм. 
 

+ + + + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 
7. 1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання (6 семестр):  

 ЗМ 1-2 

 Min. 36 балів Мах. 80 балів 

Усна відповідь, участь в обговоренні РН.  5 х «1» = 5 5 х «3» = 15 

Практичні завдання з перегляду відзнятого матеріалу 2 х «3» = 9 2 х «5» = 10 

Тренінги для вдосконалення дикції та артикуляції 3 х «3» = 9 3 х «5» = 15 

Публічний виступ, участь в обговоренні на 
практичних 

2 х «2» = 4 2 х «5» = 10 

Самостійна робота з перегляду та аналізу 
телевізійного контенту  

2 х «3» = 9 2 х «5» = 10 

Модульна контрольна робота 2 х «6» = 12 2 х «10» = 20 

 
 
- підсумкове оцінювання у формі заліку (6 семестр): 

 

- Залік складається з 2 частин: власне практичної – створення відео (створення синопсису, 
обгрунтування ідеї, написання сценарію – подаються у рамках першої та другої модульної 
контрольної роботи, а також зйомка, монтаж) переглядової (оцінка та аналіз відзнятих робіт 
іншими студентами у групі згідно певних критеріїв) 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент за кожне завдання – 10 балів, 
мінімальна - 6 балів; загальна максимальна кількість балів – 20 балів, загальна мінімальна 
кількість балів - 12; 

- для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залік не може бути 
меншою 12 балів. 
 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 24 24 12 60 

Максимум 40 40 20 100 

 
 

 

7.2. Організація оцінювання: 
 
Навчальна дисципліна поділена на 2 змістові модулі (1-2). Перший модуль присвячений 

українській дикторській школі, професійним вимогам до диктора та телеведучого, а також голосу 
як фаховому інструменту диктора. Вивчення модулю завершується презентацію власної ідеї 
сюжету (історії), його синопсисом на запропоновану з переліку тему.  
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Другий змістовий модуль присвячений роботі з телевізійними текстами, зокрема аналізу 
композиційної будови телевізійних сюжетів, написання тексту до озвучення, монтажу, виходу в 
ефір (базові навички) й спрямований на роботу з типовими помилками журналіста та ведучого в 
кадрі, їх детальний аналіз. Вивчення модулю завершується модульною контрольною роботою 
номер 2 -  написанням сценарію сюжету (історії), тему якого він презентував у модульній 
контрольній роботі номер 1. 

 Оцінювання успішності знань студентів проводиться у двох формах: семестрове 
оцінювання (практичні заняття, самостійна робота) та підсумкове оцінювання (усно-письмовий 
залік  з презентацією виконаної роботи).  

Успішне виконання завдань упродовж семестру (усне опитування та участь в обговоренні, 
практичні заняття) забезпечує отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.  

Загальна сума балів – 100 балів (з них семестрове оцінювання – максимум 80 балів), 
підсумкове оцінювання (залік) – максимум 20 балів). 

Якщо практичне завдання, модульна контрольна робота здається пізніше зазначеного 
терміну, зменшується кількість балів (за кожен день затримки знімається 1 бал). Після початку 
екзаменаційної сесії роботи не приймаються.  

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

 

Назви тем та змістових модулів 

Кількість годин, відведених на: 

Разом Лекції Практичні Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1.  
Українська дикторська школа. Професійні вимоги до диктора та телеведучого 

Тема 1. Етапи становлення і 
реформування української 
дикторської школи: історичний 
аспект виникнення професії диктора 
та телеведучого. 

4 2 2 

- 

Тема 2. Українська дикторська 
школа. Особливості роботи диктора 
новин та диктора закадрового 
тексту, телеведучого. 

6  
2 

 
2 

 
2 

Тема 3. Трансформування професії 
диктора на телебаченні в роки 
становлення незалежності України. 

6 2  
2 

 
2 

Тема 4. Провідні українські та 
зарубіжні телеведучі (порівняльна 
характеристика). 

4 -  
2 
 

 
2 

Тема 5. Професійні вимоги до 
диктора. 
 

8 2 2 4 

Модульна контрольна робота 1 2 2 - - 

Разом за модуль 1 30 10 10 10 

Змістовий модуль 2. 
Робота з телевізійними текстами: від появи творчого задуму, написання, до озвучення, 

монтажу, виходу в ефір (базові навички) 

Тема 1.Жанрова специфіка та мовно-
інтонаційні особливості жанрів 
українського телебачення. Основні 
шаблони телевізійної начитки. 

6 2 2 2 

Тема 2. Алгоритм побудови 
телевізійного сюжету. Аналіз 
композиції, монтажу, журналіських 

8 2 2 4 



 

10 

стандартів. Типові помилки 

Тема 3. Стендап журналіста перед 
камерою: специфіка та практичні 
поради 

8 2 2 4 

Тема 3. Інтонування і подача звуку.  
Інформаційна, аналітична 
розважальна манера подачі. 
Поведінка ведучого в кадрі.  

8 2 2 4 

Тема 4. Перегляд сюжетів, програм з 
подальшим аналізом. Мовний 
тренінг. Етикет мовно-пластичної 
поведінки в кадрі. 
 

8 2 2 4 

Модульна контрольна робота 2 -  2 

Разом за модуль 2 30 5 10 20 

Разом за семестр 60 10 20 30 
Разом за навчальну дисципліну 60 10 20 30 

 
 
Загальний обсяг – 60 год., зокрема: 
лекції – 10 год.; 
практичні заняття – 20 год.; 
самостійна робота – 30 год. 
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9. Рекомендовані джерела 

 

Основні  

1. Бідзіля Ю. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За заг. ред. Ю. Бідзілі. 

Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття». 2007. 224 с. 

2. Бойд Е. Ефірна журналістика: технології виробництва ефірних новин. К.: Ін-т журналістики 

КНУ імені Тараса Шевченка. 2007. 429 с. 

3. Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми: пос. для студ. Ін-ту 

журналістики. К. 2001. 52с. 

4. Десятник Г.О., Полешко С.М. Майстерність телевізійного ведучого: навч. пос. К.: Вид-во 

КиМУ. 2012. 169 с. 

5. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради: навч. посібник. 2-ге вид. К. 2001. 

240 с. 

6. Рогова Т.А. Персонаж та рейтинг: особливості взаємовпливу. Молодий вчений. 2015. № 8. 

Ч. 2. С. 167–170.  

7. Саричева Л., Ільяхов М. Пиши, скорочуй. Як створити дієвий текст; перекл. О. Кобелецька. 

К.: Book Chef, 2019. 440с. 

8. Мордюк А. О. Проблема дотримання орфоепічних норм у новинних програмах на 

українському телебаченні. Стиль і текст. К., 2014. Вип. 15. С. 211–221. 

9. Найєм Мустафа. Двобій за правду. Правила інтерв’ю Мустафи Найєма. 2019. 176 с. 

10. Грицан Н. Технічка сценічного мовлення: навч.-метод. пос. Івано-Франківськ, 2020. 286 с.  

 

Додаткові  

1. Бугрим В.В. Телебачення прямого ефіру. К. :Либідь. 1991. 200 с. 

2. Гоян В. Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній 

комунікації. Вісник Київського університету. Серія: Журналістика. 2008. Вип. 16. С. 38–

41. 

3. Гоян В., Мисечко А. Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформаційно-

розважальної телепрограми. Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2016. №1. 

С. 68–74. 

4. Капська А.Й. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. К.: Вища шк., 1990. 150 с. 

5. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. Одеса. 1996.  

456 с. 

6. Культура української мови: довідник; за ред. В.М. Русанівського. К.: Либідь, 1990. 624 с. 

7. Пономаренко Л. Електронні матеріали з культури української мови (на прикладі вживання 

прийменника ПО). Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2015. № 7–8 (6). 

С. 68–75. 

8. Пономаренко Л.Г. «Мати рацію» чи «бути правим»: авторитетне слово про культуру мови 

лінгвістичних словників. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Філологія. Одеса, 2014. Вип. 12. С. 30–34. 

9. Пономаренко Л.Г. Мовностилістичні особливості слововживання в ЗМІ: з погляду 

редактора. Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2012. С. 158–162. 

10. Словник української мови; під ред. І.К. Білодіда. К.: Наук. думка. 1980. С. 350–600. 

11. Сміт П. Майстер історій. Захоплюй, переконуй, надихай. Манн, Іванов і Фербер. 2016. 

340 с. 

12. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: завдання і вправи. К.: Мистецтво, 1995. 

400 с. 

13. Agenda setting theory [Electronic resource]. University of twente. – 

Reference: https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/A

genda-Setting_Theory/. –  Accessed: 01.02.2016 

14. Defleur M., Dennis E. Understanding mass communication. Houghton Mifflin. 1981. 516 p. 

15. Downie L., Kaiser R. The news about the news: American journalism in peril. 2003. 320 p. 

https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%2520Clusters/Mass%2520Media/Agenda-Setting_Theory/
https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%2520Clusters/Mass%2520Media/Agenda-Setting_Theory/
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10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. Вправи на покращення дикції від Наталки Пазюк 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vdu73pICj0&ab_channel=paziuk. 

2. Культура мови. https://l-ponomar.com/category/kultura_movy.  

3. Лисак Б. Як покращити дикцію: рекомендації та вправи. https://happymonday.ua/yak-

pokrashhyty-dyktsiyu-rekomendatsiyi-ta-vpravy. 

4. Майстер-клас Алли Самойленко «Як потрапити в кіно?» 

https://www.youtube.com/watch?v=dO4bvZG1rF0. 

5. Норми української літературної мови. Орфоепічні норми літературної мови. https://l-

ponomar.com/normy-ukrayinskoyi-literaturnoyi-movy-orfoepichni-normy-literaturnoyi-movy/ 

6. Сценічна мова та дикторська майстерність: комплексні вправи від Софії Козуб / Star City/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uAN2Lga2XH0. 

7. Сценічна мова. Красива вимова українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=DAAFm5YgDVk. 

8. Сценічне мовлення – основа роботи над аудіокнигою. http://yunpress.kiev.ua/news/scenichne-

movlennia.  

9. Українські скоромовки для дітей. https://l-ponomar.com/ukrajinski-skoromovky-dlja-ditej. 

10. Transmedia Storytelling: Narrative worlds, emerging technologies and global audiences 

https://www.coursera.org/learn/transmedia-storytelling. 

 

 

 

https://l-ponomar.com/category/kultura_movy
https://happymonday.ua/yak-pokrashhyty-dyktsiyu-rekomendatsiyi-ta-vpravy
https://happymonday.ua/yak-pokrashhyty-dyktsiyu-rekomendatsiyi-ta-vpravy
https://www.youtube.com/watch?v=dO4bvZG1rF0
https://www.youtube.com/watch?v=uAN2Lga2XH0
https://www.youtube.com/watch?v=DAAFm5YgDVk
http://yunpress.kiev.ua/news/scenichne-movlennia
http://yunpress.kiev.ua/news/scenichne-movlennia
https://l-ponomar.com/ukrajinski-skoromovky-dlja-ditej
https://www.coursera.org/learn/transmedia-storytelling
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