
ТЕХНІКА УСНОГО МОВЛЕННЯ В ЕФІРНИХ ЗМІ 
 

Мета курсу – засвоєння основних технічних правил та норм ефірного 
мовлення, що представлено основними інформаційними та розважальними 
теле- і радіопрограмами України. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ» 
має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Телережисура», «Методика роботи 
журналіста», «Риторика», «Проблематика ЗМІ». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність працювати в команді; здатність навчатися і оволодівати 
сучасними знаннями; здатність спілкуватися державною мовою; здатність до 
креативного та критичного мислення; здатність аналізувати концептуальні 
положення державної політики у сфері інформації та соціальної інформатики; 
володіти розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно 
висловлювати власні думки; розвивати навички самостійного опанування нових 
знань; працювати з довідковою літературою, різнотипними словниками, 
електронними базами даних, системами інформаційного пошуку. 

Програмні результати навчання: 
знати: функції теле- та радіомовлення, різновиди теле- та радіомовлення, 

історію становлення теле- та радіомовлення в Україні та закордоном, роль і 
місце теле- та радіомовлення у системі засобів масової комунікації та їхні 
характерні особливості; сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

вміти: виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел; координувати виконання особистого завдання із завданнями колег; 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою; орієнтуватися у наукових 
парадигмах прикладного мовознавства, теорії та практиці ефірної комунікації, 
застосовувати знання мови на практиці, користуватися мовними одиницями, 
критично оцінювати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної 
науки. 

володіти: здатністю до адаптації та дії в новій ситуації; здатністю 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатністю 
застосовувати сучасні наукові методи пізнання і володіння ними на рівні, 
необхідному для вирішення завдань, які виникають під час виконання функцій, 
що пов’язані зі здійсненням інформаційної діяльності; сучасною мовознавчою 
термінологією, уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, 
зумовлену комунікативною метою в межах теле- та радіо простору, 
принципами та прийомами ефірної журналістики шляхом формування 
професіограми компетентного ведучого. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Ефірне мовлення в контексті сучасних знань: теоретико-методологічні 



проблеми фаху. Історія становлення та розвитку теле- та радіомовлення в 
Україні. Поняття ефірного мовлення, сучасні підходи у забезпечення теле- та 
радіоефіру.Теле- та радіомовлення в системі засобів масової інформації, їх 
характерні особливості. Функції теле- та радіомовлення: інформування, 
вираження і формування громадської думки, пропагандистська, агітаційно- 
оранізаторська, просвітницько-педагогічна, виховна, естетична, розважальна, 
спілкування, інтегруюча.  

Проблематика теле- та радіомовлення на сучасному етапі розвитку. 
Різновиди теле- та радіомовлення: інформаційні, політико-ідеологічні, 
історико-культурологічні, соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, 
релігійні, передачі для дітей та юнацтва, для молоді, літературно-драматичні, 
музично-розважальні, рекламні. Інформаційні жанри ефірного повідомлення: 
звіт, інтерв’ю, репортаж, виступ, огляд преси. Аналітичні жанри: 
кореспонденція, коментар, бесіда, огляд. 

Джерельна й законодавча база інформаційної тележурналістики.  
Поняття «тема» і «предмет розповіді», «розробка» і «розкриття» теми в 

інформаційній тележурналістиці. Джерела і способи пошуку тем. Сезонність і 
календарність тем. Джерела інформації (ньюзмейкери, учасники й очевидці 
подій, експерти – офіційні джерела, приватні особи, конфіденційні джерела) та 
особливості роботи з ними. Поняття «першоджерело», «офіційні» та 
«неофіційні» джерела. Законодавча, виконавча і судова гілки влади в Україні. 
Система органів державної влади та місцевого самоврядування як джерело 
офіційної інформації.  

Специфіка взаємодії з прес-службами та центрами зв’язків з 
громадськістю. Межі допустимого при збиранні інформації. Процедура 
доступу репортерів на засідання державних органів, виборчих комісій, 
підприємства та режимні установи. Обмеження прав тележурналіста на 
отримання та використання інформації, якщо це: державна таємниця, 
конфіденційна інформація, комерційна таємниця, приватне життя, таємниця 
слідства, лікарська таємниця. Відповідальність за розголошення таємниці, що 
спеціально охороняється законом. Акредитація: візит знімальної групи на різні 
заходи, відкриті та закриті об’єкти, тощо. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг –240 годин, у т. ч. – 120 годин аудиторних, 120 годин – самостійна та 
індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: 5 сем. – ЗКР, 6 сем. – іспит. 
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