
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА  
(ТЕЛЕ- ТА РАДІОВИРОБНИЦТВО) 

 
Мета курсу – знання, необхідні для грамотної роботи зі звуком та 

камерою; навички поводження зі звуковим та відеообладнанням. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Технічні засоби виробництва (теле- та 

радіовиробництво)» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 
«Методика збору, обробки та поширення інформації», «Крос-медійна 
журналістика», «Телережисура», «Методика збору, обробки та поширення 
інформації», «Фотожурналістика», «Методика роботи журналіста», «Робота 
журналіста в кадрі», «Організація роботи редакції в умовах ринкової 
економіки». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність працювати в команді; здатність навчатися й оволодівати 
сучасними знаннями; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
здатність створювати медіапродукт. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття теле- і радіовиробництва; технологію створення 

інформаційного продукту; особливості технологій для виходу з кризових 
комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва; 
фізичні процеси, які лежать в основі звукотехніки та способів управління ними 
для досягнення необхідного результату; 

вміти: створювати грамотний медіа-продукт на задану тему, визначеного 
жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення; 
планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і на створення медіа-продукту, а також його 
промоцію; розміщувати оперативну інформацію про свій медіа-продукт на 
доступних інтернет-платформах; генерувати інформаційний контент за заданою 
темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації.  

володіти: знаннями зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; сучасними  
інформаційними й комунікаційними технологіями та спеціалізованим 
програмним забезпеченням для вирішення професійних завдань. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Технічні засоби радіовиробництва. Питання про вимірювання інформації. 

Види інформації. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Робота з 
символами. Комп’ютерні шрифти. Історія виникнення та становлення 
радіомовлення у світі та Україні. Перші радіостанції. Вплив радіо на перебіг 
світових подій початку ХХ сторіччя. Прогресивний закордонний і вітчизняний 
досвід індустрії радіомовлення і проведення програм різних напрямів. 
Перспективи розвитку радіостанції та ситуація на ринку радіомовлення 
України. Програми та устаткування, необхідне для роботи ведучого. Правила 
запису звуку на цифровий носій за допомогою мікрофона та диктофона. Основи 
очистки 96 звуку від інтершумів. Засоби монтажу за допомогою програми 
Adobe Audition. Функції програмного пакету Adobe Audition.  

Технічно-змістовий аспект телевиробництва. Зародження і розвиток 



телебачення. Від механічного до цифрового мовлення. Сучасний стан та 
перспективи розвитку аудіовізуальної журналістики. Впровадження 
суспільного мовлення в Україні та досвід світових компаній. Специфіка роботи 
журналістів на радіо та телебаченні. Основні форми та формати подачі 
аудіовізуальних матеріалів. Спеціальні програмні засоби оформлення 
документів. Алгоритми стиснення даних. Архіватори та їх функції. Малювання 
та редагування простих і складних об’єктів. Застосування спецефектів. Основи 
роботи в програмі Nuke для обробки різнопланового мультимедійного 
контенту. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 55 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


