
ТЕЛЕРЕЖИСУРА 
 
Мета курсу – створення телевізійного продукту, праця в творчому 

колективі над будь-якою телевізійною програмою або передачею, організація 
творчого процесу на ТБ. 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Телережисура» пов’язана з 
такими дисциплінами як «Сучасна зарубіжна література Європи/Америки та 
Канади», «Антропологія», «Практична стилістика», «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Медіапланування», «Проблематика ЗМІ», 
«Основи наукових досліджень в журналістикознавстві» тощо 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК3 здатність бути критичним і самокритичним; здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації; здатність працювати в команді; здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області; 
здатність до креативного та критичного мислення, здатність приймати 
обґрунтовані рішення; здатність створювати медіа продукт; здатність 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатність 
ефективно просувати створений медійний продукт; здатність володіння 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, генерування 
нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних завдань. 

Програмні результати навчання: 
знати: теорію і практику телережисури відповідно до спеціальності 

«Журналістика»; теорію і практику монтажу теле- та відеофільму; структуру 
існуючих джерел інформації, можливості архівів, електронних каталогів та баз 
даних, методи пошуку інформації, як використовувати основні методики 
телережисури. 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; з знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного 
продукту чи для проведення інформаційної акції; оцінювати свій чи чужий 
інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена 
самостійно або разом з колегами; планувати свою діяльність та діяльність 
колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків; 
координувати виконання особистого завдання із завданнями колег; оцінювати 
діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних 
цінностей і досягнень; передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт 
чи на інформаційні акції; 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 створення медіа-продукту, а також 
його промоцію; використовувати необхідні знання й технології для виходу з 
кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 
співробітництва; 

володіти: здатністю до розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; умінням бути критичним і самокритичним; здатністю до 



адаптації та дії в новій ситуації; умінням працювати в команді; здатністю 
зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
телережисури; здатністю до креативного та критичного мислення, здатністю 
приймати обґрунтовані рішення; здатністю створювати медіа продукт; здатністю 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатністю 
ефективно просувати створений телевізійний продукт; здатністю володіння 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, генерування 
нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних завдань. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теорія і практика режисури телебачення. Специфічні особливості 

телебачення. Інтимність, обумовленість характером глядацького сприйняття 
телепрограм. «Миттєвість» і «ефект присутності» в передачах прямого 
телебачення. Імпровізаційність творчості учасників і творців телевізійних 
передач. Синтетична природа телебачення. Колективність творчості в 
телебаченні. Людина як головний об'єкт творчості. Телевізійна драматургія, 
телевізійна журналістика як першооснова режисерського задуму. Активність, 
вимогливість, організованість, цілеспрямованість, дисциплінованість як необхідні 
умови для початку творчого процесу. Літературний сценарій телевізійної 
передачі. Режисура публіцистичних передач. Вивчення матеріалу передачі і 
робота з редактором і автором. Взаємодія режисера з творчим колективом в 
процесі створення передачі. Режисер як організатор всього творчого і 
виробничого процесу створення передачі.  

Специфіка роботи режисера з учасниками телевізійної публіцистичної 
передачі Провідний в документальної телепередачі. Ведучі – актори. Провідний – 
журналіст. Провідний – фахівець Принципи вибору ведучого передачі. Роль і 
місце ведучого в передачах різних жанрів. Специфіка роботи режисера і ведучого 
в «прямій» публіцистичній передачі. Коментатор в документальної телепередачі. 
Репортер в документальні телепередачі. Режисура інформаційних телевізійних 
передач; режисура циклових інформаційно-публіцистичних телевізійних передач; 
режисура трансляцій свят, парадів, демонстрацій, спортивних змагань і т. п . 
Робота режисера на пересувний телевізійної станції (ПТС). Режисура навчальних 
і науково-пізнавальних передач. Жанри навчальних і науково-пізнавальних 
передач. Науковий консультант і методист в навчальній і науково-пізнавальної 
передачі. Вплив зворотного зв'язку зі глядачем на режисуру цих передач.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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