
СТРУКТУРА ПРОГРАМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ 

 

Мета курсу – ознайомлення магістрантів із особливостями програмного 

забезпечення, яке використовується сучасними телевізійними компаніями при 

підготовці телевізійних програм, необхідного для формування та 

розповсюдження якісного контенту різних типів складності; розглянути нюанси 

робочого процесу різних підрозділів телевізійного каналу на всіх етапах 

створення та обробки телепередач. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Створення та 

просування власного медіапродукту», «Теоретико-методологічні та практичні 

засади соціальних комунікацій», «Технології та виробництво медіапродукту», 

«Аудіовізуальна комунікація на телебаченні» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: прагнення до формування та розвитку комунікаційних 

здібностей, міжособистісної взаємодії у професійній сфері; здатність 

проєктувати, ініціювати, виконувати інноваційні комплексні дослідження в галузі 

тележурналістики на основі цілісного системного наукового світогляду; здатність 

творчо застосовувати в створенні текстів і спілкуванні українську літературну і 

наукову та іноземну мови; здатність працювати в галузі сучасних інформаційних 

технологій;  мати навички застосування програмних засобів; здатність 

систематизувати і використовувати наукові погляди з актуальних проблем 

прикладних соціально-комунікаційних технологій; 

Програмні результати навчання: 

знати: сучасні тенденції розвитку тележурналістики та аналізувати їх; 

структуру професійної діяльності; тактики та стратегії спілкування, закони та 

способи комунікаційної поведінки; основні функції телевізійних програм; види 

телевізійних програм; організаційну структуру телеканалу; типологічні ознаки 

засобів масової комунікації; особливості програмного забезпечення, що 

використовується при підготовці телевізійних програм. 

уміти: проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності; 

ефективно формувати інформаційну та комунікаційну стратегії у професійній 

діяльності; проводити підготовку, розробку та реалізацію проєктів прикладних 

досліджень соціально-комунікаційної спрямованості; розрізняти види й жанри 

телевізійних програм; на професійному рівні аналізувати телевізійні твори, 

творчий задум автора, жанрово-тематичне розмаїття, володіння автором творчо-

виражальними засобами; 

володіти: умінням встановлювати відповідні зв’язки для досягнення 

результату; програмним забезпеченням, що використовується при підготовці 

телевізійних програм; умінням взаємодіяти з фахівцями інших галузей при 

розробці та реалізації проєктів в сфері тележурналістики; умінням налагоджувати 

ефективну взаємодію в колективі. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Характеристики організації та діяльності телевізійного каналу. 

Організаційна структура телеканалу, технічні та економічні аспекти роботи 

телевізійного каналу. Масштаби телевізійних каналів. Організаційна структура 

телеканалу. Аналіз практичної діяльності великого телеканалу. Телевізійна 



програма як одиниця телемовлення. Основні функції телепрограм. Види 

телевізійних програм. 

Жанрова структура сучасної екранної продукції. Професійні й етичні 

аспекти телевізійних програм, організація технологічного виробництва 

рекламних роликів, організація процесу виробництва студійних програм та 

телесеріалу. Розподіл жанрів телевізійної екранної продукції. Характеристики 

розмовних жанрів телевізійного виробництва. Ігрові та образотворчі жанри 

телевізійного виробництва. Інформація, новини, репортажі, документалістика. 

Жанри студійно-розважальних та студійних соціально-політичних передач.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

120 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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