
РОБОТА ЖУРНАЛІСТА В КАДРІ 

Мета курсу – робота журналіста в кадрі: професійні, морально-етичні та 

психологічні аспекти роботи журналіста в «живому» ефірі та в режимі 

відеозапису. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Робота журналіста в кадрі» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Теорія і методика журналістської творчості», 

«Психологія журналістської творчості», «Етика професійного спілкування», 

«Телевиробництво», «Риторика» 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: основні категорії і поняття курсу, об’єкти та суб’єкти 

інформаційної тележурналістики, природу та функції сучасної телеінформації, 

особливості психологічних аспектів спілкування з героями програми, 

телеглядачами, творчою групою, професійні стандарти інформаційного 

мовлення, прийоми психологічної самопідготовки, технології створення 

щоденної інформаційної телепрограми, принципів планування та верстки 

теленовин, основних етапів підготовки випуску до ефіру; 

вміти: відшукувати цікаві факти, помічати незвичні явища, визначати 

інформаційні приводи, коректно працювати з джерелами інформації, виявляти 

рівень критичного мислення під час перевірки даних, швидко домовлятися про 

інтерв’ю з експертами, учасниками та очевидцями подій, підготувати та 

провести інтерв’ю, вести репортаж у прямому ефірі, опанувати професію 

ведучого теленовин, уміння виступати в ролі коментатора аналітичної програми 

та ноумена. 

володіти: здатністю до засвоєння особливостей функціонування 

інформаційного сектору телебачення, структури сучасної служби новин, 

принципів організації та управління новинарним телевиробництвом у 

державних та приватних телекомпаніях, визначати морально-етичні та 

естетичні норми поведінки на екрані, визначати джерельну базу інформаційної 

тележурналістики, принципи взаємодії з ньюзмейкерами, учасниками та 

очевидцями подій, здатність визначати методи роботи з відеоінформацією, 

принципи використання фактів, експертних оцінок та суджень у телевізійному 

творі. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Основні професії екранної журналістики. Особливості форматів, у яких 

працюють тележурналісти. Закони усної мови. Вироблення власного мовного і 

зорового стилю. Розподіл телевізійних журналістських професій за жанровими 

особливостями телепрограм. Журналіст інформаційних новин. Журналіст 

тематичних (політичних, публіцистичних, наукових, дитячих, молодіжних, 

спортивних, музичних, літературно-художніх) програм. Журналіст 

розважальних програм. Ідеал репортера, кореспондента. Ідеал ведучого 

політичного ток-шоу, тематичного теледослідження. Журналісти дитячих 

програм,  програм для молоді, жіноцтва, старшого покоління. Творча співпраця  



журналіста з оператором, режисером, звукорежисером, художником. 

Комп’ютерна графіка в оформленні  сучасного телевізійного продукту. 

Рухлива, динамічна відеокамера, розмаїття ракурсів як виправдане органічне 

середовище роботи журналіста. Особливості роботи репортера як організатора 

випусків новин і в прямому ефірі.  

Засоби дослідження дійсності. Дискусія як засіб дослідження дійсності. 

Особливості дискусії на екрані – спостереження за процесом народження 

думки. Ведучий як той, хто володіє темою розмови і спостерігач за ходом 

дискусії. Готовність до імпровізації. Практичні навчання з ведення дискусійний 

програм. Ведучий як представник інтересів аудиторії. Забезпечення драматургії 

в дискусійний програмах. Дослідження розвитку теми з несподіваного ракурсу. 

Заперечення банальності. Особливості роботи інтерв’юера в прямому ефірі. 

Запитання інтерв’юера. Світоглядна позиція. Уміння мислити оригінально, 

образно. Практичні прийоми «розкрутки» героя. Щирість. Впевненість. 

Правдивість. Захоплення темою. Телевізійний коментар. Напрямки коментарів 

– внутрішнього життя країни і зовнішнього, підвиди, стислі й розлогі 

коментарі. Телевізійний огляд. Публічне дослідження теми. Надання 

можливості висловитися якомога більшому колу людей. Врахування різних 

точок зору. Внутрішня динаміка бесіди. Вміння слухати й чути. 

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

обсяг – 105 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 71 година – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


