
СЦЕНАРНА І РЕДАКТОРСЬКА СПРАВА 
 

Мета курсу – зміст і методика сценарної роботи, спектр стилів і форм, 
специфіка написання й реалізації сценарію, літературна основи майбутніх 
сценаріїв екранних творів різноманітних жанрів, теледраматургія, основи 
редакторської майстерності.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Сценарна і редакторська справа» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Прикладні соціально-
комунікаційні технології і телебачення», «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: історичні витоки, теорії сценарної драматургії; основні поняття 

дисципліни: «сценарій», «сценарний план», «сценарний хід», «творча заявка», 
«редагування», «композиція», «драматургія», «монтаж», «театралізація» тощо, 
форми, види, жанри сценарної драматургії, основні особливості сценарної дії, 
передумовою якої є літературні сценарії, основних нюанси співпраці сценариста, 
режисера, редактора, способи і критерії відбору матеріалу, принципи і види 
створення сценаріїв, вимоги до створення й оформлення сценарію; вимоги щодо 
редагування, особливості створення сценаріїв для різних вікових категорій та 
різних верств населення; 

вміти: аналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід сценарної та 
редакторської справи, прогнозувати реакцію глядача, визначати смаки 
реципієнта, застосовувати організаційні навички задля співпраці творчого 
колективу, здійснити реалізацію творчого продукту, застосовувати у практичній 
діяльності набуті теоретичні знання;  

володіти: здатністю аналізувати й оцінювати суспільні явища і процеси з 
точки зору їх мистецької історичної передумови, здатністю застосовувати 
традиційні та сучасні інформаційні технології у процесі формування та реалізації 
творчого задуму, спроможністю аналізувати, систематизувати й 
використовувати у професійній сценарній і редакторській сфері наукову та 
навчально-методичну інформацію, здатністю до самостійного поглиблення й 
оновлення знань, самоорганізації, рефлексії, самокорегування, професійного 
самовдосконалення, основними поняттями сценарної і редакторської справи, 
здатністю до драматургічного мислення, відчуття форми та літературного стилю, 
майстерністю поетапного створення сценаріїв різних жанрів і видів.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Основи сценарної справи. Становлення сценарної справи від найдавніших 

часів: перші зразки античного сценарію. Трансформація сценарію: від античного 
до сучасного. Робота сценариста у часовому зрізі. Провідні історичні засади 
виникнення сценарію для екрана. Визначні українські сценаристи 
(М.Вінграновський, С.Черняк, Ю.Іллєнко, О.Довженко, С.Жолдак). Роль 
сучасних технологій у творчій роботі сценариста. Основні компоненти сценарію. 



Етапи створення сценарію. Задум сценарію і сценарний план. Творчі методи та 
стилі у сценарній майстерності.  

Основні види сценарію. Робота над матеріалом: документальний та 
художній матеріал. Специфіка сценарної роботи з малими телевізійними 
драматургічними формами (рекламний сценарій). Сценарій авторської програми. 
Специфіка сценаріїв у художньо-публіцистичних жанрах. Сценарій ігрового та 
документального кіно. Анімаційний сценарій. Сценарій розмовних передач: 
бесіда, дискусія, ток-шоу. 

Редагування телевізійного сценарію. Етапи телевізійного процесу: 
авторський (сценарний), редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та 
аудіозапису), монтажувальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), 
озвучувальний, передавальний та післяефірний. Опис галузевих норм 
редагування. Монтаж як творчий метод. Характери у телевізійнім сценарії. 
Прогноз і моделювання рецепції аудиторії. Специфічні особливості написання 
сценарію: можливі проблеми та шляхи вирішення. Сценарій і телеіндустрія: 
юридичні аспекти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


