
ТЕОРІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

Мета курсу – теорія телебачення, закономірності його формування, 

принципи діяльності, загальні і специфічні функції телебачення і взаємозв’язок 

з іншими засобами масової інформації.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія телебачення» має безпосередній 

зв’язок з такими дисциплінами, як «Прикладні соціально-комунікаційні 

технології», «Методика досліджень соціальних комунікацій у 

тележурналістиці», «Комунікаційні маніпуляції в кіно і на телебаченні», 

«Аудіовізуальна комунікація на телебаченні», «Інформаційна політика України 

і телебачення» 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: історичні витоки зародження телебачення; основні поняття 

дисципліни: «телебачення», «сценарний план», «зйомки», «ефір», «кадр», 

«композиція», «драматургія», «монтаж», «театралізація», «жанр», «програмна 

сітка мовлення», «телемовлення», «контент» тощо, жанрово-тематичну 

структуру і напрямків телевізійного мовлення, основні особливості професії 

тележурналіста та інших творчих і технічних професій ,основні права та 

обов’язки працівників телебачення, особливості телеконтенту, принципи і 

механізми роботи телебачення, вимоги до створення й оформлення різних 

жанрів телебачення, принципи взаємозв’язку телебачення й інших засобів 

масової інформації; 

вміти: аналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід телевізійної справи, 

прогнозувати смаки телеглядача, застосовувати організаційні навички задля 

співпраці творчого колективу, здійснити реалізацію творчого продукту, 

застосовувати у практичній діяльності набуті теоретичні знання;  

володіти: здатністю аналізувати особливості розвитку телебачення в 

системі ЗМІ, здатністю визначати основні етапи створення телебачення, 

здатністю розрізняти жанри сучасної тележурналістики, здатністю засвоїти 

основи виражальних засобів телебачення, здатністю володіти базовими 

знаннями монтажу та знімання програм, здатністю оцінювати принципи 

формування телевізійної аудиторії, здатністю застосовувати набуті теоретичні 

знання, спроможністю аналізувати, систематизувати й використовувати у 

професійній сфері наукову та навчально-методичну інформацію. здатністю до 

самостійного поглиблення й оновлення знань, самоорганізації, рефлексії, 

самокоригування, професійного самовдосконалення, основними поняттями 

телевізійної справи, здатністю до креативного мислення. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Основи теорії телебачення. Етапи створення телебачення. Телебачення 

новітніх часів. Основні етапи розвитку телевізійних технологій у світі. 

Становлення державного телемовлення в Україні. Функції телебачення. 

Соціальна група функцій: інтегративна, комунікаційна, організаторська, 

виховна, формування громадської думки. Культурно-просвітницькі функції: 



естетична, просвітницька, розважальна, рекреативна. Вплив функцій ТБ на 

побудову сітки мовлення та форматування телеефіру. Професійні права та 

обов’язки працівника телебачення. Плюралізм і етика тележурналіста. 

Професійні якості тележурналіста. Співпраця з творчим колективом. Жанр 

телепередачі, проблема задуму. Критерії якості. Метод контент-аналізу 

телепередач. Робота над створенням монтажного листа. Створення 

телевізійного сценарію: основні елементи. Актуальні жанри сучасного 

телебачення. Роль публіцистики на телеекрані. Жанри науково-популярного 

телебачення. Телебачення, радіо і друк. Сучасні інформаційні технології і їхній 

вплив на розвиток телебачення. Інтернет-ТБ ХХІ ст. як інформаційна база 

даних – визначення ролі. Відеоконтент, який задовольняє усі потреби та вимоги 

сучасного українського глядача. 

Взаємозв’язок телебачення з аудіовізуальними засобами. Телебачення і 

кінематограф як види екранної творчості. Принципова відмінність пластичного 

образу в живописі від екранного зображення. Документальна природа кіно- і 

фотозображення. Фотографічний образ і його художні можливості у 

відтворенні об’єкта в реальному просторі і часі. Синтетична природа 

кінозображення. Перші спроби створити апарати для відтворення рухомого 

образа. Сучасний статус європейського екранного продукту. Вплив 

західноєвропейського кінематографа на світовий кінопроцес. Телебачення і 

література, театр і музика. Процес адаптації літературного твору до вимог 

телеекрану. Театральна постановка на телебаченні як трансформація одного і 

того ж твору з театральної мови на мову візуальну, з одного виду мистецтва в 

інший. Авторське телебачення. Жанрова структура сучасної екранної продукції. 

Структура процесу сучасного телевізійного виробництва. 

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

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

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
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