
РАДІОВИРОБНИЦТВО 

 

Мета курсу – ознайомлення студентів із специфікою 

радіожурналістики; історією виникнення і розвитком радіомовлення; освоїти 

особливості програмування радіо; вивчити жанри радіомовлення; 

познайомити з творчим процесом створення передач, з системою управління 

радіокомпанією; визначити проблеми сучасної радіожурналістики. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Радіовиробництво» має безпосередній 

зв’язок з такими дисциплінами, як «Журналістська майстерність», 

«Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки», 

«Медіакритика», «Проблематика ЗМІ» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та 

інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: головні поняття та категорії радіожурналістики; різноманітність 

наукових підходів до теорії радіожурналістики; особливості жанрів 

радіожурналістики, їх композицію; систему виражальних засобів 

радіомовлення; вимоги до виразного читання повідомлень; специфіку 

діяльності форматних радіостанцій; методи роботи з аудиторією; 

вміти: застосовувати теоретичні та історичні знання у своїй практичній 

діяльності; аналізувати явища, що відбуваються в радіожурналістиці; 

володіти навичками написання радіоматеріалів у різних жанрах, виразного 

читання повідомлень; використовувати різноманітні виражальні засоби при 

підготовці радіоматеріалів;  

володіти: джерелами тем для журналістського твору на радіо, 

здатністю збирати і фіксувати матеріал, формувати зміст і втілювати його в 

конкретну форму, створену для радіоефіру, володіти  мистецтвом творення 

тексту, умінням написати матеріал до радіопрограми, здатністю реалізувати 

здобуті знання та вміння в професійній практичній діяльності 

радіожурналіста. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Радіомовлення як галузь журналістики і вид творчої діяльності. Місце 

радіомовлення в системі сучасних засобів масової інформації: системні 

аспекти преси, радіомовлення, телебачення, Інтернет (єдність основних 

соціальних функцій, аудиторія, особливості виражальних засобів і 

сприйняття кожного виду масової інформації, спроможність до конкуренції). 

Організація, особливості діяльності та функціонування сучасного 

радіомовлення України. Історія українського радіомовлення. Історія та 

сучасний стан радіомовлення в зарубіжних країнах. Особливості 

програмування та типи радіопрограм.  

Специфіка радіомовлення в сучасному медіапросторі. Виражальні 

засоби радіомовлення. Мова радіо. Аудиторія радіомовлення. Інформаційна 

служба сучасного радіо. Специфіка музичного радіомовлення. Сучасний 

радіопростір України. Планування роботи радіостанції: особливості 



«тематичного планування», співвідношення інфомаційних, аналітичних і 

музичних елементів, вимоги до журналістів. Жанри радіожурналістики. 

Стилістичні особливості радіоматеріалів. Читання радіоповідомлень. 

Комерціалізація та форматування радіостанцій. Радіомовлення та слухачі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 години – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


