
АУДІОВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

Мета курсу – основні теоретичні концепції і терміни, які 

використовуються в сучасній теорії аудіовізуальної комунікації, основні 

дослідницькі підходи до вивчення проблемного поля, знання про практичне 

застосування і використання методики і основних методів вивчення процесів 

комунікації на телебаченні. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Аудіовізуальна комунікація на 

телебаченні» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології», «Методика досліджень соціальних 

комунікацій у тележурналістиці», «Теорія телебачення», «Комунікаційні 

маніпуляції в кіно і на телебаченні» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: сутність і характер комунікаційних процесів в інформаційному 

суспільстві, механізми комунікації у сучасних мас-медіа; основні моделі 

комунікації та спосіб організації комунікації в суспільстві. основ 

комунікаційних технологій, принципи здійснення аудіовізуальної комунікації 

на телебаченні; 

вміти: аналізувати процес аудіовізуальної комунікації, створювати готові 

продукти: творчі проекти з використанням різних комунікаційних технологій, 

аналізувати механізми комунікації на сучасному телебаченні, добирати 

доцільні вербальні й невербальні засоби для здійснення комунікації, добирати 

зображально-виражальні засоби для телевізійного екрану; 

володіти: специфікою розвитку сучасного телебачення і її основними 

тенденціями, фаховими термінами, основними поняттями, етичними і 

психологічними основами майстерності спілкування з аудиторією, прийомами 

утримання уваги, здатністю визначати сутність і характер комунікаційних 

процесів в інформаційному суспільстві, здатністю аналізувати механізми 

комунікації на сучасному телебаченні, здатністю добирати доцільні вербальні й 

невербальні засоби для здійснення комунікації, здатністю добирати 

зображально-виражальні засоби для телевізійного екрану. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Теоретико-методологічні основи аудіовізуальної комунікації. Генезис 

масових комунікацій. Класична парадигма комунікацій (Г. Ласуел). Нова 

комунікаційна стратегія. Теорія егалітарної масової комунікації. Концепція 

вільного потоку інформації. Культурологічна теорія комунікації. Теорія 

комунікаційної компетенції. Теорія мінімального пізнання. Моделі комунікацій. 

Комунікаційний процес і його структура. Масові, локальні комунікації, 

комунікації середнього рівня. Внутрішні і зовнішні комунікації. Безпосередні 

(прямі). Опосередковані комунікації. Активні і пасивні комунікації. Випадкові і 

організовані комунікації. Види комунікацій. Вербальні і невербальні; 

вертикальні і горизонтальні комунікації. Реклама як вид комунікації. Функції 



комунікації. Радіо, телебачення, телеграф, телефон, комп’ютер як засоби 

комунікації. Вербальна і невербальна комунікація. 

Телебачення як нова аудіовізуальна комунікація. Телебачення як важливий 

засіб масової комунікації у сучасному житті. Функції: інтегративна, культурно-

просвітницька, організаторська, рекреативна. Телебачення, що здійснює вплив 

на масову свідомість, завдяки специфіки створення, поширення та сприйняття 

інформації. Особливості телебачення, які створюють його комунікаційну роль: 

екранність телебачення: передача інформації через рухоме зображення, яке 

супроводжується звуком, що забезпечує значний контакт з аудиторією. Глядач 

– активний учасник телевізійного процесу. Телеаудиторія як учасник процесу 

комунікації. Типологія телеаудиторії. Специфіка телевізійного слова. 

Персоніфікація інформації на ТБ як засіб аудіовізуальної комунікації. 

Комунікація зображально-виражальними засобами телевізійного екрану. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

Викладач: 

Дерюгін В.І., заслужений діяч мистецтв України 
 


