




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

з

Найменування 

показників Характеристика дисципліни за формами навчання 

Радіожурналістика 

 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, 

навчання та оцінювання 
українська українська 

Курс 
2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових 

модулів з розподілом: 
6 6 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі 
180 180 

аудиторій 70 24 

модульний контроль 12 
- 

семестровий контроль ЗО ЗО 

самостійна робота 68 126 

форма семестрового 

контролю 

іспит ІСПИТ 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Метою курсу «Радіожуриалістика» є ознайомлення студентів із 

специфікою радіожурналістики; історією виникнення і розвитком 

радіомовлення; освоїти особливості програмування радіо; вивчити жанри 

радіомовлення; познайомити з творчим процесом створення передач, з 

системою управління радіокомпанією; визначити проблеми сучасної 

радіожурналістики. 

Завданий курсу - студенти мають оволодіти правилами озвучення текстів 

для радіоефіру, навичками мовної і психологічної підготовки до ефіру; 

навчитися створювати передачі власної концепції і розробки; дізнатися про 

специфіку роботи в різних жанрах радіомовлення. Студенти мають 

ознайомитися з технічним обладнанням на базі І Центру ефірного й цифрового 

радіомовлення, освоїти комп’ютерний монтаж, зведення запису, звукову 

реалізацію передачі в записі й у прямому ефірі. Передбачається вивчення 

основних питань радіомовлення: його функції, структура, організація, 

специфіка, різновиди жанрів, форми мовлення, методи і прийоми підготовки 

передач. Формами поточного контролю є домашні завдання для самостійної 

роботи, які розглядаються, прослуховуються й обговорюються в групі. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

У результаті вивчення курсу «Радіожуриалістика» студент знатиме: 

- історію розвитку і становлення радіомовлення в Україні; 

- жанри і форми радіомовлення, продуктивні моделі створення 

радіоматеріалів різних жанрів; 

- основи техніки запису і монтування різних передач, особливості озвучення 

радіоматеріалів; 

- специфіку використання виражальних засобів на радіо, прийоми 

привернення уваги радіослухачів. 

Умітиме: 

- складати сценарний план передачі, розробляти концепцію програм; 

- правильно озвучувати матеріал для радіопередачі, працювати у прямому 

ефірі, змістовно проводити інтерв’ю, з урахуванням всіх критерій і правил 

створювати матеріали різних жанрів для випуску в ефір радіопередач; 

- працювати з технікою (диктофон, мікрофон, навушники). 

Компетентності, яких набувають студенти, згідно із освітньо- професійною 

програмою (ФК2 - Здатність знаходитись у контексті подій, ФКЗ 

- Здатність до планування медіапроцесу, ФК4 - Здатність оперативно збирати 

інформацію, ФК5 - Здатність до виокремлення новини (факту), ФК6 - 

Здатність подавати інформацію у відповідній журналістській формі, ФК8- 

Здатність працювати у команді). 

Програмні результати навчання: 

- ПРН-4 Уміти оцінити співрозмовника на основі здобутих знань (визначити 
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типи психіки та моделі можливої поведінки) для досягнення комунікативної 

мети). 

- ПРН-9 Створювати власні матеріали відповідно до потреб різних видів 

мас-медіа, ефективно використовувати журналістські методики подачі 

інформації. 

- ПРН-10 Створювати власні мультимедійні продукти за опанованими 

інформаційними технологіями. 

- ПРН-11 Діяти ефективно на всіх етапах проектування, організації й 

створення журналістських матеріалів у межах політичної культури та ідеології. 

- ПРН-12 Створювати та оцінювати власні журналістські матеріали на основі 

аналізу і оцінки медійної ситуації.



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Тематичний план для денної форми навчання 
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Змістовий модуль І. Загальна характеристика радіомовлення в Україні 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета й завдання 
навчальної дисципліни. Організація 
лабораторних занять 

2 2     

— 

Тема 2. Сучасний радіопростір в Україні. 

Формати радіомовлення 
2 2 

    

Тема 3. Історія українського і зарубіжного 

радіо 

7    

2 
 5 

Тема 4. Аналіз роботи сучасних 

українських радіостанцій, сітки віщання 

радіостанцій розмовних форматів 

7    2  5 

Модульний контроль 2 
      

Разом 20 4 
  

4 
 

10 

Змістовий модуль II. Специфіка мовлення в сучасному радіопросторі 

Тема 5. Виражальні засоби радіомовлення. 

Норми мовлення та типові приклади їх 

порушення 

2 2      

Тема 6. Правила роботи ведучого 

лінійного ефіру. Розвиток мовленнєвого 

апарату. Тім насти ка-розм и н ка 

6    2  4 

Тема 7. Аналіз текстів на відповідність 

нормам радіомовлення та нормам сучасної 

українсько літературної мови 

6    2  4 

Тема 8. Робота над текстом й технічним 

оформленням радіонарису 

6    2  4 

Модульний контроль 2 
      

Разом 22 2 
  

6 
 

12 
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Змістовий модуль НІ. Виклад новин на радіо 

Тема 9. Жанри радіожурналістики. 

Поняття про інформаційні жанри: 

радіоповідомлення, радіорепортаж, 

радіоінгерв’ю, радіоогляд 

2 2      

Тема 10. Методи збору, відбору й обробки 

інформації. Основні технологічні 

принципи викладу новин. Дотримання 

журналістських стандартів 

4    2  2 

Тема 11. Аналіз структури блоку новин й 

інформаційних повідомлень радіостанцій 

різних форматів 

4    2  2 

Тема 12. Збір й обробка інформації для 

повинного радіоповідомлення 

4    2  2 

Тема 13. Робота над текстом 

інформаційного повідомлення 

10    4  6 

Модульний контроль 2 
      

Разом 26 2 
  

10 
 

12 

Модуль IV. Інформаційні радіожан НІ 

Тема 14. Різновиди радіорепортажів у 

сучасному інформаційному просторі. 

Технологія підготовки радіорепортажу 

2 2      

'Гема 15. Інформаційний радіоогляд 4 
   

2 
 

2 

Тема 16. Аналітична робота зі зразками 

сучасних радіорепортажів 

4    2  2 

Тема 17. Тренувальний кейс: транслюємо 

радіорепортаж 

8    4  4 

Тема 18. Тренувальний кейс: інтерв’ю, 

вокс-популі 

4    2  2 

'Гема 19. Збір й обробка інформації для 

інформаційного радіоогляду 

4    2  2 

Модульний контроль 2 
      

Разом 28 2 
  

12 
 

12 

Модуль V. Аналітичні жанри радіожурналістики 

Тема 20. Загальна характеристика 

аналітичних радіожанрів 

2 2      

Тема 21. Вимоги до підготовки 

радіоогляду преси, радіокоментаря 

4    2  2 
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Тема 22. Аналітична робота зі зразками 

радіооглядів преси, інтернет-видань, 

радіокоментарів 

4    2  2 

Тема 23. Робота над радіооглядом преси, 

інтернет-видання 

8    4  4 

Тема 24. Робота над радіокоментарем 8 
   4  4 - 

М о дул ь н и й ко нтр о: 1ь 2 
      

Разом 28 2 
  

12 
 

12 

Модуль VI. Розважальні програми на радіо. Авторська радіопередача 

(робота над проектом) 

Тема 25. Інфотейнмент. Види 

розважальних програм в сучасному 

українському радіопросторі. Ранкове 

радіошоу 

2 2      

Тема 26. Аналітична робота із зразками 

розважальних програм. Робота в парі й у 

групі ведучих. Сторітелінг 

4    2  2 

Тема 27. Інформаційний кейс авторської 

радіопрограми. Методи вивчення 

радіоаудиторії. Організація роботи групи. 

Оформлення сценарної заявки 

4    2  2 

Тема 28. Підготовка тексту й оформлення 

монтажного плану АР 

6    4  2 

Тема 29. Начитка тексту авторської 

програми в аудиторії й студії. Робота над 

оформленням АР: музичний супровід, 

монтаж 

8    4  4 

Модульний контроль 2 
      

Разом 26 2 
  

12 
 

10 

Семестровий контроль ЗО 

Разом за навчальним планом 180 14 
  

56 
 

68 
 



4.2. Тематичний план дли заочної форми навчання 
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Змістовий модуль І. Загальна характеристика радіомовлення в Україні 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета й завдання 
навчальної дисципліни. Організація 
лабораторних занять 

2 2      

Тема 2. Сучасний радіопростір в Україні. 
Формати радіомовлення 

       

Тема 3. Історія українського і зарубіжного 
радіо 

       

Тема 4. Аналіз роботи сучасних 
українських радіостанцій, сітки віщання 
радіостанцій розмовних форматів 

12    2  10 

Разом 14 2 
  

2 
 

10 

Змістовий модуль її .  Специфіка мовлення в сучасному радіонросторі 

Тема 5. Виражальні засоби радіомовлення. 

Норми мовлення та типові приклади їх 

порушення 

       

Тема 6. Правила роботи ведучого 

лінійного ефіру. Розвиток мовленнєвого 

апарату. Гімнастика-розминка 

12    2  10 

Тема 7. Аналіз текстів на відповідність 

нормам радіомовлення та нормам сучасної 

українсько літературної мови 

10      10 

Тема 8. Робота над текстом й технічним 

оформленням радіонарису 

12    2  10 

Разом 34    4  зо 

Змістовий модуль III. Виклад новин на радіо 
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Тема 9. Жанри радіожуриалістики. 

Поняття про інформаційні жанри: 

радіоповідомлення, радіорепортаж, 

радіоінтерв’ю, радіоогляд 

2 2      

Тема 10. Методи збору, відбору й обробки 

інформації. Основні технологічні 

принципи викладу новин. Дотримання 

журналістських стандартів 

2    2   

Гема 11. Аналіз структури блоку новин й 

інформаційних повідомлень радіостанцій 

різних форматів 

12      12 

Тема 12. Збір й обробка інформації для 

новинного радіоповідомлення 

2    2   

Тема 13. Робота над текстом 

інформаційного повідомлення 

10      10 

Разом 28 2 
  4  

22 

Модуль IV. Інформаційні радіожан ЭИ 

Тема 14. Різновиди радіорепортажів у 

сучасному інформаційному просторі. 

Технологія підготовки радіорепортажу 

       

Тема 15. Інформаційний радіоогляд 
       

Тема 16. Аналітична робота зі зразками 

сучасних радіорепортажів 

10      10 

Тема 17. Тренувальний кейс: транслюємо 

радіорепортаж 

10      10 

Тема 18. Тренувальний кейс: інтерв’ю, 

вокс-популі 

2    2   

Тема 19. Збір й обробка інформації для 

інформаційного радіоогляду 

       

Разом 22 
   

2 
 

20 

Модуль V. Аналітичні жанри радіожуриалістики 

Тема 20. Загальна характеристика 

аналітичних радіожанрів 

       

Тема 21. Вимоги до підготовки 

радіоогляду преси, радіокоментаря 

       

Тема 22. Аналітична робота зі зразками 

радіооглядів преси, інтернет-видань, 

радіокоментарів 

12    2  10 
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Тема 23. Робота над радіооглядом преси, 

інтернет-видання, радіокоментаря 

14    2  12 

Гема 24. Робота над радіокоментарем 
       

Разом 26    

4  

22 

Модуль VI. Розважальні програми па радіо. Авторська радіопередача 

(робота над проектом) 

Тема 25. Інфотсйнмснт. Види 

розважальних програм в сучасному 

українському радіопросторі. Ранкове 

радіошоу 

2    2   

Гема 26. Аналітична робота із зразками 

розважальних програм. Робота в парі й у 

групі ведучих. Сторітелінг 

       

Тема 27. Інформаційний кейс авторської 

радіопрограми. Методи вивчення 

радіоаудиторії. Організація роботи групи. 

Оформлення сценарної заявки 

10      10 

Тема 28. Підготовка тексту й оформлення 

монтажного плану АР 

2    2   

Гема 29. Начитка тексту авторської 

програми в аудиторії й студії. Робота над 

оформленням АР: музичний супровід, 

монтаж 

12      12 

Разом 26 
   

4 
 

22 

Семестровий контроль ЗО 

Разом за навчальним планом 180 4 
  

20 
 

126 
 



 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І 

Загальна характеристика радіомовлення в Україні 

Лекція 1. Вступ. Предмет, мета й завдання навчальної дисципліни. 
Організація лабораторних занять. (2 год.) 

Предмет, мета й завдання навчальної дисципліни. Організація 

лабораторних занять. Оформлення сценарного замовлення, монтажного плану. 
Правила поведінки в навчальній студії. 

Література: 2, 5-7, 11, 13, 15, 19, 23, 26, 28, 29. 

Лабораторна №1. Історія українського і зарубіжного радіо (2 год.) 

Лекція 2. Сучасний радіопростір в Україні. Формати радіомовлення (2 
год.) 

Класифікація радіостанцій за формою власності. Формування суспільного 
радіомовлення в Україні. Типи радіостанцій за: способом поширення 

радіосигналу та діапазоном мовлення; типом мовлення; способом трансляції 

програмного продукту; територіальним мовленням. 

Розмовні формати. Контент радіостанцій розмовного формату 

(інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-публіцистичні, 

культурно-просвітницькі, пізнавально-розважальні, дитячі, спортивні 

програми; програми ігрового типу). 

Музичні формати радіомовлення. 

Література: 2, 7, 9-13, 22, 28, 31. 

Лабораторна №2. Аналіз роботи сучасних українських радіостанцій, 

сітки віщання радіостанцій розмовних форматів (2 год.) 

Змістовий модуль 11. 

Специфіка мовлення в сучасному радіопросторі 

Лекція 3. Виражальні засоби радіомовлення. (2 год.) 
Особливості радіомовлення. Характеристика виражальних засобів на радіо 

та особливості їх використання: природні засоби; технічні засоби. Типи 

слухання радіо. 

Література: 2, 12, 13,31. 

Лабораторна №3. Правила роботи ведучого лінійного ефіру. Розвиток 

мовленнєвого апарату. Гімнастика-розминка (2 год.) 

Лабораторна №4. Аналіз текстів на відповідність нормам радіомовлення 

та нормам сучасної українсько літературної мови (2 год.) 

Лабораторна №5. Робота над текстом й технічним оформленням 
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радіонарису (2 год.) 

Змістовий модуль III 

Виклад повни на радіо 
Лекція 8. Жанри радіожурналістики. Поняття про інформаційні жанри: 

радіоповідомлення, радіорепортаж, радіоінтерв ’ю, радіоогляд (2 год.) 
Становлення і розвиток системи жанрів радіожурналістики. Жанрова 

класифікація на радіо: інформаційно-подієві, аналітичні, документально- художні 

жанри. Іх зв'язок і взаємодія в радіопрограмі. Занепад деяких жанрів в сучасній 
радіожурналістиці. 

Література: 2, 7, 10-13, 17, 18, 20, 31, 33. 

Лабораторна №6. Методи збору, відбору й обробки інформації. Основні 

технологічні принципи викладу новин. Дотримання журналістських стандартів (2 
год.) 

Лабораторна №7. Аналіз структури блоку новин й інформаційних 

повідомлень радіостанцій різних форматів (2 год.) 
Лабораторна №8. Збір й обробка інформації для повинного 

радіоповідомлення (2 год.) 
Лабораторна №9-10. Робота над текстом інформаційного повідомлення (4 год.) 

Модуль IV 
Інформаційні радіожанри 

Лекція 12. Різновиди радіорепортажів у сучасному інформаційному 

просторі. (2 год) 

Основні жанрові особливості радіорепортажу: подієвість, оперативність, 

динамічність, активна роль автора, емоційність. Різновиди репортажу. Прийоми 

роботи радіорепортера з мікрофоном. 

Література: 10-13, 17, 18. 

Лабораторна №11. Інформаційний радіоогляд (2 год.) 
Лабораторна №12. Аналітична робота зі зразками сучасних радіорепортажів 

(2 год.) 

Лабораторна №13-14. Тренувальний кейс: транслюємо радіорепортаж (4 

год.) 

Лабораторна №15. Тренувальний кейс: інтерв’ю, вокс-популі (2 год.) 

Лабораторна №16. Збір й обробка інформації для інформаційного радіоогляду (2 

год.) 
Модуль V 

Аналітичні жанри радіожурналістики 

Лекцій 15. Загальна характеристика аналітичних радіолсанрів. (2 год.) 
Коментар. Місце і значення коментаря в радіопрограмі. Коментар, як 

розвиток інформаційного повідомлення. Коментар, як аналітичний жанр. Види 

коментаря. Бесіда. Специфіка радіобесіди, як одного з провідних жанрів 

радіопубліцистики. Основні вимоги до бесіди: розмовність, чіткість, діалогічність. 

Види бесід. Специфіка створення і проблематика огляду, розслідування, рецензії, 
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виступу на радіо. 

Література: 2, 7, 10-13, 17, 18, 20, 31,33. 

Лабораторна №17. Вимоги до підготовки радіоогляду преси, радіокоментаря 
(2 год.) 

Лабораторна №18. Аналітична робота зі зразками радіооглядів преси, 
інтернет-видань, радіокоментарів (2 год.) 

Лабораторна №19-20. Робота над радіооглядом преси, інтернет-видання, 
радіокоментаря (4 год.) 

Лабораторна №21-22. Робота над радіокоментарем (4 год.) 

Модуль VI 

Розважальні програми на радіо 

Лекцій 18. Інфотейнмент як спосіб подачі інформаційного матеріалу на 
радіо. (2 год.) 

Інфотейнмент в досвіді світового медіаринку. Форми ескейпізму. 

Використання гри в радіомовленні. Використання інфогейнменту в радіоновинах. 

Інфотейнмент і радіорекладма 

Характеристика ігрових і авторських програм. Ігрові форми в молодіжному 

радіомовленні. Дитячі радіопрограми. Функції ді-джея в ефірі. Структура і функції 

авторських радіопрограм. 

Розробка концепції авторської радіопередачі. Підготовка сценарного 

замовлення. Пілотний випуск. 

Література: 2, 7, 10-13, 17, 18, 20, 31,33. 

Лабораторна №23. Аналітична робота із зразками розважальних програм. 

Робота в парі й у групі ведучих. Сторітелінг (2 год.) 

Лабораторна №24. Інформаційний кейс авторської радіопрограми. Методи 

вивчення радіоаудигорії. Організація роботи групи. Оформлення сценарної заявки 

(2 год.) 

Лабораторна №25-26. Підготовка тексту й оформлення монтажного плану 

АР (4 год.) 

Лабораторна №27-28. Начитка тексту авторської програми в аудиторії й 

студії. Робота над оформленням АР: музичний супровід, монтаж (4 год.)
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Змістовий модуль І. 
Робота радіожурналіста в умовах лінійного ефіру 

Тема 3. Історія українського і зарубіжного радіо (5 год.). 

Опрацювання літератури, підготовка до лабораторного занята, робота в 

соцмережі Фейсбук 

Тема 4. Аналіз сітки віщання радіостанцій розмовних форматів. Робота над 

сіткою віщання студентської радіостанції. The Broadcast Clock Creator (5 

год.). Завантаження й налаштування роботи програми The Broadcast Clock 

Creator. Розробка програмного колеса для добового ефіру для Студентського 

радіо, підготовка до МК №1 

Змістовий модуль II 
Підготовка й проведення радіопрограм 

Тема 6. Правила роботи ведучого лінійного ефіру. Розвиток мовленнєвого 
апарату. Гімнастика-розминка (4 год.). Вивчення вправ комплексної розминки, 

скоромовок. Випрацюванпя навичок правильного дихання й мовлення. 

Тема 7. Аналіз текстів на відповідність нормам радіомовлення та нормам 

сучасної української літературної мови (4 год.). Опрацювання літератури, 
підготовка матеріалів лабораторного 

Тема 8. Робота над текстом й технічним оформленням радіонарису (4 год.). 

Опрацювання літератури, робота на сценарієм, верстка матеріалу, озвучення 

матеріалу в радіостудії, робота в соцмережі Фейсбук, підготовка до МК №2 

Змістовий модуль III 
Виклад новин на 

радіо 

Тема 10. Методи збору, відбору й обробки інформації. Основні технологічні 

принципи викладу новин. Дотримання журьіалістських стандартів у випусках 
новин на радіо (2 год.). Опрацювання літератури, моніторинг інформаційного 

простору 
Тема 11. Аналіз структури блоку новин й інформаційних повідомлень 
радіостанцій різних форматів (2 год.). Опрацювання літератури, моніторинг 

інформаційного простору 
Тема 12. Збір й обробка інформації для повинного радіоповідомлення (2 год.). 

Опрацювання літератури, озвучення матеріалу в радіостудії, монтаж Тема 13. 
Робота над текстом інформаційного повідомлення (6 год.). Опрацювання 

літератури, озвучення матеріалу в радіостудії, монтаж 



6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
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Змістовий модуль IV 

Інформації!ні 

радіожанри 
Тема 15. Інформаційний радіоогляд (2 год.). Опрацювання літератури
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Тема 16. Аналітична робота зі зразками сучасних радіорепортажів (2 год.). 

Опрацювання літератури, моніторинг й аналіз радіорепортажів Тема 17. 

Тренувальний кейс: транслюємо радіорепортаж (4 год.). Озвучення матеріалу в 

радіостудії, верстка й монтаж 

Тема 18. Тренувальний кейс: інтерв’ю, вокс-популі (2 год.). Озвучення матеріалу 

в радіостудії, верстка й монтаж 

Тема 19. Збір й обробка інформації для інформаційного радіоогляду (2 год.). 

Опрацювання літератури, озвучення матеріалу в радіостудії, верстка, модульна 

контрольна робота 

Модуль V 

Аналітичні жанри радіожурналістики 

Тема 21. Вимоги до підготовки радіоогляду преси, радіокоментаря (2 год.) 

Опрацювання літератури, робота на сценарієм. 

Тема 22. Аналітична робота зі зразками радіооглядів преси, інтернет-видань, 

радіокоментарів (2 год.) Опрацювання літератури, робота на сценарієм. 

Тема 23. Робота над радіооглядом преси, інтернет-видання (4 год.). 

Опрацювання літератури, робота на сценарієм, верстка матеріалу, озвучення 

матеріалу в радіостудії 

Тема 24. Робота над радіокоментарем (4 год.). Озвучення матеріалу в 

радіостудії, монтаж 

Модуль VI 

Розважальні програми на радіо. Авторська радіопередача (робота над 

проектом) 

Тема 26. Аналітична робота із зразками розваоїсальних програм (2 год.). 

Опрацювання літератури, моніторинг інформаційного простору Тема 27. 
Інформаційний кейс авторської радіопрограми. Методи вивчення 
радіоаудиторії. Організація роботи групи. Оформлення сценарної заявки (2 
год.). Опрацювання літератури, робота над оформлення сценарної заявки, 

підготовка до лаборат орног о заняття, написання підводок 

Тема 28. Підготовка тексту й оформлення монтажного плану АР (2 год.). 

Опрацювання тексту авторської радіопередачі, оформлення монтажного плану 

Тема 29. Начитка тексту авторської програми в аудиторії й студії. Робота 

над оформленням АР: музичний супровід, монтаж (4 год.). Робота над 

монтажним планом радіопрограми. Тренувальна начитка тексту, робота в студії 

6.3. Форма проведений модульного контролю та критерії оцінювання 

Контрольна модульна робота включає: 

1. 25 тестових завдань; 

Критерії оцінювання: 

1. Тестові завдання: за кожну правильну відповідь - 1 б.



6.4. Форми проведения семестрового контролю та критерії оцінювання 
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Підсумкове оцінювання знань студентів відбувається у формі підготовки 

й презентації пілотного проекту авторської радіопрограми, що мас 

продемонструвати здобуті студентами теоретичні знання, а також практичні 

уміння й навички: процесу підготовки й оформлення сценарного замовлення й 

монтажного плану радіопередачі; моделювання інформаційних пріоритетів 

цільової аудиторії; методики підготовки й проведення радіоінтерв’ю; озвучення 

журналістського матеріалу радіопередачі відповідно до норм сучасної 

української літературної мови та вимог до радійних текстів; вибору новин з 

інформаційного потоку, редагування їх відповідно до формату радіостанції й 

професійних журналістських стандартів; верстки випусків новин; написання 

журналістських текстів різних жанрів для випуску в ефір радіопередач; основ 

монтажу аудіоматеріалу; роботи з технікою (диктофон, мікрофон, навушники) 

тощо. 

Критерії оцінювання завдання для семестрового контролю з 

радіожурналістики: 

- Захист проекту авторської радіопрограми (виступ): 5 балів Оформлення 

документації (сценарне замовлення, монтажний план 

пілотиої програми, тематичний план передач на місяць): 10 балів 

Відповідність радіопередачі нормам української літературної мови 

(орфоепічні, лексичні, граматичні тощо) й вимогам до радійних текстів: 10 балів 

- Відповідність технічним нормам до редагування й монтажу радіопередачі, 

наявність елементів брендування, а також своєчасне розміщення на ресурсі 

https://soundcloud.com/ (для ознайомлення екзаменаторами не пізніше 14 

днів до екзамену): 15 балів

https://soundcloud.com/


6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
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1. Роль і місце радіомовлення в сучасному суспільстві. 

2. Історія українського радіомовлення 

3. Виражальні засоби радіожурналістики. 

4. Загальна характеристика жанрів радіожурналістики 

5. Технологія підготовки радіопередач. 

6. Формати радіомовлення. 

7. Загальна характеристика інформаційних жанрів радіожурналістики. 

8. Специфіка підготовки й подачі оперативних новин на радіо. 

9. Види випусків новин (загальні, тематичні, спеціальні, екстрені) й 

особливості їх підготовки. 

10. Поняття про факт та критерії відбору фактів для випуску новин. 

11 .Специфіка підготовки й подачі хронікального й розгорнутого 

інформаційного радіоповідомлення. 

12. Вибір та перевірка джерел інформації для випуску новин на радіо. 

13. Специфіка підготовки й подачі радіоогляду. 

14. Специфіка підготовки й подачі інформаційного радіоінтерв’ю. 

15. Види радіоінтерв’ю. 

16. Правила підготовки питань радіоінтерв’ю. 

17. Правила підготовки матеріалу для Vox pop, вимоги до монтажу. 

18. Види інформаційного радіорепортажу (протокольний, подієвий, 

проблемний, пізнавальний) та критерії їх вибору. 

19. Специфіка підготовки й подачі інформаційного радіорепортажу. 
20. Специфіка підготовки й подачі радіозвіту. 
21. Специфіка підготовки й подачі інформаційної радіокореспонденції. 

22.Загальна характеристика аналітичних жанрів радіомовлення. 

23. Специфіка підготовки й подачі аналітичного радіоінтерв’ю. 

24. Функції журналіста в радіобесіді. 

25. Специфіка підготовки й подачі радіокоментаря. 

26. Специфіка підготовки й проведення радіодискусії. 

27.Загальна характеристика документально-художніх жанрів 

радіомовлення. 

28. Специфіка підготовки й подачі радіонарису. 

29. Специфіка підготовки й подачі радіозамальовки. 

30. Специфіка підготовки й подачі радіокомпозиції. 

31 .Поняття про радіодраму й радіофільм. 

32. Характеристика радіоаудиторії. 

33. Майстерність радіожурналіста. 

34. Культура мови як складова частина дикторської майстерності. 

35. Лінгвістичні вимоги до радіогексту. Підготовка матеріалу до озвучення. 

36. Типи і види радіопрограм. 

37. Правила роботи з мікрофоном, диктофоном, програмами автоматизації 

радіоефіру.



19 

 

 

38. Комплекси вправ для тренування органів мовленнєвого апарату, 

дихання. 

39. Комплекси вправ для формування правильної артикуляції, дикції. 

40. Програмний директор та його професійні обов'язки. 

41.Основні одиниці виміру ефірного простору. 

42. Програмне колесо (клок): правила укладання. 

43. Поняття про ранкове шоу та його функції в ефірі. Портрет слухача 

ранкового ефіру. 

44. Формування й особливості реалізації концепції ранкового шоу. Образ 

ведучих ранкового шоу та способи взаємодії з аудиторією. 

45. Поняття про вечірнє шоу та його функції в ефірі. Портрет слухача 

вечірнього ефіру. 

46. Формування й особливості реалізації концепції вечірнього шоу. Образ 

ведучих вечірнього шоу та способи взаємодії з аудиторією. 

47. Способи взаємодії з аудиторією під час проведення talk-show 

48. Створення концепції авторської програми: назва, хронометраж, 

періодичність, цільова аудиторія, жанр, форма проведення. 

49. Робота над іміджем ведучого авторської програми. Визначення 

структури проекту авторської програми. 

50. Види джинглів та лайнерів, особливості їх створення. Відбивки, беди. 

51. Специфіка сторітелінгу на радіо: функції, форми, прийоми 

використання. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

добре 75-81 

задовільно 69-74 

достатньо 60-68 

незадовільно 0-59 
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