




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами навчання 

Змістовий модуль: Створення та редагування телепрограм  

 денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова  

Мова викладання, 

навчання та оцінювання 

українська  

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

4  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі 120  

аудиторні 56  

модульний контроль 8  

самостійна робота 56  

форма семестрового 

контролю 

залік  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Створення та редагування 

телепрограм» є теоретико-методологічні та практичні аспекти організації 

редакторської діяльності на телебаченні: засади приведення об’єкта 

редагування у відповідність із чинними нормами – літературними, текстовими, 

стереотипами мовної і мисленнєвої діяльності; дії спрямовані на реалізації 

задуму в композиційній правці, корекції концептуальних образів, гармонізації 

теми і задуму, з урахуванням глядацької прагматики. 



Метою є розкриття теоретико-методологічних засад редагування на 

телебаченні, дати визначення поняттям про редакційних процес під час 

роботи над телепроектами та з’ясувати їхні функції.  

Завдання дисципліни передбачають: 

– розвивати фахові компетентності:   

ФК-1. Здатність застосовувати та оцінювати знання з галузі соціальних 

комунікацій у своїй професійній діяльності, зокрема: 

 знання алгоритму редакційної підготовки видавничого продукту 

(друкованого, електронного, теле- та радіопродукту). 

ФК-2. Здатність організовувати й проводити професійну діяльність у галузі 

соціальних комунікацій, зокрема: 

 здатність організовувати, виконувати й контролювати командну 

професійну діяльність. 

ФК-5. Здатність  формувати та створювати інформаційний контент: 

 уміння застосовувати технології формування громадської думки; 

 уміння  застосувати комп’ютерно-видавничі технологій у процесі медіа-

виробництва;  

 здатність до застосування методів редакторського аналізу при 

опрацюванні текстів різного цільового і читацького призначення; 

 здатність контролювати якість текстового та мультимедійного контенту 

різних видів медійних продуктів. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 

навчання: 

ПРН-10. Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології. 

ПРН-12. Застосовувати алгоритм редакційної підготовки видавничого 

продукту (друкованого, електронного, теле- та радіопродукту). 

ПРН-17. Демонструвати розуміння основного алгоритму менеджерської 

діяльності (планування, організація, мотивація, контроль). 

ПРН-20. Уміти  створювати медійний продукт. 

ПРН-21. Демонструвати найкращі зразки професійної діяльності. 

ПРН-23. Демонструвати здатність контролювати якість текстового та 

мультимедійного контенту. Оцінювати свій чи чужий інформаційний 

продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або  

колегами  

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І.  

Тема 1. Загальні підходи до організації та 

формування телепрограм 

12   6   6  

Тема 2. Учасники телевізійного виробництва 16   8   8  

Модульний контроль 2        

Разом 30   14  2 14  

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 3. Форми і методи створення телепрограм 

для дітей та юнацтва 

18   8   10 

 

 

 

Тема 4. Бізнес-план аудіовізуального проекту 14   8   6  

Модульний контроль 2        

Разом 34   16  2 16  

Змістовий модуль ІІІ. 

Тема 5. Редагування і творчість 16   8   8  

Тема 6. Майстерність редактора ТБ та Інтернет 

каналів 

12   6   6  

Модульний контроль 2        

Разом  30   14  2 14  

Змістовий модуль ІV. 

Тема 7. Психолінгвістичні норми редагування 12   6   6  

Тема 8. Мова телевізійних текстів. Ефірна мова 12   6   6  

Модульний контроль 2        

Разом  26     12  2 12  

Усього 120   56  8 56  



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Тема 1.  Загальні підходи до організації та формування телепрограм  

(6 год.) 

Практичне заняття № 1. Аналіз створення телевізійного продукту. 

Розподіл ефірного часу за типами активності глядача (4 год). 

Література основна: 1, 2, 6, 7 

Література додаткова: 62, 67, 68 

Практичне заняття № 2. Види телевізійних програм. Галузеві норми 

редагування телепередач (2 год). 

Література основна: 1, 2, 6, 7 

Література додаткова: 16, 18, 26, 38, 40, 44, 45, 49, 66 
 

 

Тема 2.  Учасники телевізійного виробництва (8 год.) 

Практичне заняття № 3. Структура виробничого колективу та їх 

обов’язки. Виробничі завдання та сфери відповідальності учасників 

виробничої команди (4 год). 

Література основна: 4, 6, 8, 9, 10 

Література додаткова: 16, 19, 59, 61 

Практичне заняття № 4. Організація процесу виробництва телепрограм 

засобами студійної апаратної. Структура виробничого колективу 

телесеріалу (4 год). 

Література основна: 4, 5, 6, 8, 9, 10 

Література додаткова: 56, 59, 65, 68 

 
  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

Тема 3.  Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва (8 

год.) 

Практичне заняття № 5. Форми дитячих телевізійних програм. 

Наслідування романтичних екранних героїв (4 год).  

Література основна: 1, 3, 5 

Література додаткова: 11, 13, 20, 27 

Практичне заняття № 6. Термін «Фільм з індексом «18»». Негативний 

вплив медіатекстів на молодіжну і дитячу аудиторію  

(4 год). 

Література основна: 1, 3, 5 

Література додаткова: 33, 38, 46, 51, 53, 63 

 
 

Тема 4.  Бізнес-план аудіовізуального проекту (8 год.) 

Практичне заняття № 7. Чотири внутрішніх плани бізнес-плану – 

маркетинговий, організаційний, виробничий та фінансовий. Управління 

ризиками (4 год). 

 



Література основна: 1, 3, 6 

Література додаткова: 23, 28, 36, 37, 39, 40 

Практичне заняття № 8. Специфіка сучасних економічних умов 

виробництва аудіовізуального продукту (4 год). 

Література основна: 1, 3, 6 

Література додаткова: 50, 58, 60, 61 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

 

Тема 5.  Редагування і творчість (8 год.) 

Практичне заняття № 9. Методи творчого редагування та фактори, що 

впливають на обсяги застосування методів творчого редагування (4 год).    

   Література основна: 2, 5, 7 

  Література додаткова: 15, 17, 21, 22 

Практичне заняття № 10. Рекомендації щодо застосування методів 

творчого редагування у практиці створення телепрограм (4 год). 

  Література основна: 2, 5, 7 

  Література додаткова: 25, 42, 47, 48, 49 

 

Тема 6. Майстерність редактора ТБ та Інтернет каналів (6 год.) 

Практичне заняття № 11. Тележурналістика, психологія, створення і 

редагування тексту, основи драматургії і продюсування - єдина система 

в практичній роботі редактора (2 год). 

   Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10  

  Література додаткова: 12, 24, 35, 57 

Практичне заняття № 12. Сценарій. Верстка. Координація редакторів і 

чергових продюсерів. Взаємодія з інформаційними службами. Монтаж   

(4 год). 

   Література основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  Література додаткова: 14, 41, 54, 55 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV. 

 

Тема 7.  Психолінгвістичні норми редагування (6 год.) 

Практичне заняття № 13-14. Норми сприймання повідомлення та 

норми запам’ятовування повідомлень. Робота з повідомленням (6 год). 

  Література основна: 2, 3, 5, 7 

  Література додаткова: 29, 31, 64 

 



Тема 8. Мова телевізійних текстів. Ефірна мова (6 год.) 

Практичне заняття № 15. Специфіка роботи над текстами новин та 

інших телепередач (4 год). 

  Література основна: 2, 3, 6 

  Література додаткова: 34, 43, 69 

Практичне заняття № 16. Культура поведінки провідних телеведучих і 

тележурналістів в кадрі (2 год). 

  Література основна: 2, 3, 6, 9, 10 

  Література додаткова: 26, 30, 32, 52 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль І. 

 

Тема 1. Загальні підходи до організації та формування телепрограм     

(6 год.) 

1. Дайте визначення поняттю «телепрограма» та перерахуйте принципи     

формування телепрограм. 

2. Перерахуйте та дайте визначення основним поняттям, які 

застосовують у сфері вивчення телепрограм. 

3. Опишіть основні естетичні нормативи телепередачі. 

4. Наведіть порівняльну характеристику пізнавально-розважальної 

програми та розважальної програми. 

 

Тема 2.  Учасники телевізійного виробництва  (8 год.) 

1. Опишіть три найважливіші виконавчі посади відділу виробництва 

на телебаченні. Відповідь обґрунтуйте. 

2. Опишіть процес управління світлом на знімальному майданчику. 

3. Який розподіл редакторів існує на телевиробництві? Порівняйте 

обов‘язки різних типів редакторів. 

4. Опишіть три найважливіші виконавчі посади відділу виробництва 

на телебаченні. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

 

Тема 3. Форми і методи створення телепрограм для дітей та 

юнацтва (10 год.) 



1. Проаналізуйте передумови створення та практика функціонування 

дитячих телеканалів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС». 

2. Охарактеризуйте телепрограми для дітей та юнацтва в ракурсі 

типології, жанрів та методики створення. 

3. Дайте визначення поняттю «інфотеймент». 

4. Провести аналіз сучасного стану українського телебачення для дітей та 

юнацтва. 

5. Схарактеризуйте роботу випускового редактора який працює на 

виробництві мультиплікаційної продукції. 

 

Тема 4. Бізнес-план аудіовізуального проекту (6 год.) 

1. Дати визначення структури бізнес-плану на виробництві телепрограми. 

2. Проаналізувати творчі та організаційні аспекти роботи редактора в 

процесі створення сучасного аудіовізуального проекту. 

3. Проаналізувати управління ризиками у системі продюсерської 

діяльності. Страхування на всіх етапах проекту. Творчі та організаційні 

аспекти розробки аудіовізуального проекту, їх головні особливості.  

4. Проаналізувати бізнес-план і його основні розділи. Визначити нові 

економічні проблеми, які постали перед кінотелевиробництвом в умовах 

ринку. 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

 

Тема 5. Редагування і творчість (8 год.) 

1. Розкажіть про творчі редакторські задачі при підготовці до зйомок 

роботи. 

2. Підготовка до знімального періоду і знімальний період творчої роботи 

«Інформаційний сюжет». Розкажіть. 

3. Які спеціальні тренінги повинно проводити керівництво телеканалу,  

що  розвивали б уміння застосовувати методи творчого редагування у 

співробітників? 

4. Наведіть приклади застосування методів творчого редагування в 

відомих телепроектах на вибір. 

5. Якщо порівнювати за важливістю рівні творчого редагування та творчої 

видавничої (редакційної) діяльності, то статус якого є вищим? 

6. Схарактеризуйте загальні засади й визначення творчого редагування. 

7. Схарактеризувати співвідношення нормативного й творчого 

редагування. 

 



Тема 6. Майстерність редактора ТБ та Інтернет каналів (6 год.) 

1. Схарактеризуйте поняття верстка випуску breaking news.  

2. Проаналізуйте робочу взаємодію редактора з інформаційними 

службами.  

3. Проаналізуйте робочу взаємодію зі службою монтажу (написання 

підводок) тощо. 

 

Змістовий модуль ІV. 

 

Тема 7. Психолінгвістичні норми редагування (6год.) 

1. Проаналізуйте норми сприймання повідомлення.  

2. Схарактеризуйте словниковий запас реципієнта.  

3. Схарактеризуйте норми запам’ятовування повідомлень.  

4. Схарактеризувати особливості комунікації реципієнта та засобів 

масової інформації у глобалізованому світі. 

5. Характеризувати поетику, властивості, особливості творення й впливу 

на реципієнта прецедентної текстової інформації. 

 

Тема 8. Мова телевізійних текстів. Ефірна мова (6 год.) 

1. Що ви знаєте про мову і стиль телевізійних програм.  

2. Схарактеризуйте специфіку роботи над текстами новин та інших 

телепередач, використання тропів і інших виразних засобів мовлення.  

3. Дайте характеристику культурі поведінки провідних телеведучих і 

тележурналістів в кадрі. Наведіть приклади. 

4. Проаналізувати стан ефірної мови телевізійної служби новин та інших 

телепередач. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Перевірка самостійно виконаних завдань здійснюється на контрольній 

модульній роботі. 

Критерії оцінювання практичної роботи: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової 

відповіді. 

 



Форма проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульна контрольна робота буде оцінюватися за результатами 

підготованих доповідей за запропонованими темам; вивчення пропонованого 

списка літератури і електроного контенту з дисципліни  

 

Модульна контрольна робота №1 

 

Розробити план підготовки та проведення телепрограми (2 год.) 

 

Модульна контрольна робота №2 

 

Розробити концепцію просування проекту: мети і завдання просування, 

інструменти просування, план-графік просування (2 год.) 

 

Модульна контрольна робота № 3 

 

Організувати діяльність по підготовці, постановці і проведенню 

творчого проекту - шоу-програми (2 год.) 

 

Модульна контрольна робота № 4 

 

     Провести роботу над фактами та теоретичним матеріалом при 

підготовці публіцистичної програми до ефіру. Проаналізувати сутність 

закону ефективної комунікації редактора з аудиторією (2 год.) 

 

7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ 

Вид 

діяльності 

студента 

 

Макс-на 

кіл-ть 

балів за 

одиниц

ю 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Кількіс

ть 

одиниц

ь 

Макс-

на кіл-

ть 

балів 

Кількість 

одиниць 

Макс-на 

кіл-ть 

балів 

Кількі

сть 

одини

ць 

Макс

-на 

кіл-

ть 

Балів 

Кіль

кість 

один

иць 

Макс-на 

кіл-ть 

балів 

Відвідування 

лекцій 

         

Відвідування 

практичних 

занять 

1 7 7 8 8 7 7 6 6 



Робота на 

практичному 

занятті 

10 7 70 8 80 7 70 6 60 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

5 8 40 7 35 6 30 9 45 

Виконання 

модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом:   142  148  132  136 

Максимальна 

кількість 

балів 

558 

Розрахунок 

коефіцієнта 

558:100=5,58 

 

  



 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Оцінка Кількість балів  

відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

добре 75-81 

задовільно 69-74 

достатньо 60-68 

незадовільно 0-59 

 

1. Навчально-методична картка дисципліни 

Разом: 120год., з них практичні  заняття – 56 год., самостійна робота – 56 год., 

модульний контроль – 8 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Кількість балів за 

модуль 

142 148 

Практичні заняття 1 2 3 4 

Теми практичних 

занять 

Загальні підходи 

до організації та 

формування 

телепрограм  

(6 год.) 33 бали 

Учасники 

телевізійного 

виробництва  

(8 год.) 44 бали 

Форми і методи 

створення 

телепрограм для 

дітей та юнацтва  

(8 год.) 44 бали 

Бізнес-план 

аудіовізуального 

проекту 

(8 год.) 44 бали 

Самостійна робота 20 балів 20 балів 25 балів 10 балів 

Модульна 

контрольна 

25 балів 25 балів 

Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Кількість балів  за 

модуль 

132 136 

Практичні заняття 5 6 7 8 

Теми практичних 

занять 

Редагування і 

творчість 

(8 год.) 44 бали 

Майстерність 

редактора ТБ та 

Інтернет каналів 

(6 год.) 33 бали 

Психолінгвістичн

і норми 

редагування 

(6 год.) 33 бали 

Мова телевізійних 

текстів. Ефірна мова  

(6 год.) 33 бали 

Самостійна робота 15 балів 15 балів 15 балів 30 балів 

Модульна 

контрольна 

25 балів 25 балів 

Підсумковий 

контроль 

залік 

 



9. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

1. Поясніть що означає телевізійне редагування? 

2. Назвіть та поясніть основні етапи творчого редагування на 

телебаченні. 

3. Поясніть хто такий музичний редактор і його роль у виробничому 

етапі телевізійного редагування.  

4. Розкрийте сутність ефективного співвідношення вербального і 

невербального компоненту тексту на телебаченні. 

5. Поясніть як редактору уявити і спрогнозувати повідомлення. 

6. Поясніть що означає мисленнєве опрацювання повідомленн. 

7. Поясніть що таке монтажні та знімальні образи? 

8. Поясніть що таке контент-аналіз? 

9. Поясніть хто такий редактор – інтерпретатор? 

10. Дайте визначення поняттю гіпертекст? 

11. Поясніть що означає явище інтертекстуальності? 

12. Поясніть що означає для редактора робота з «чужим» текстом? 

13. Поясніть що таке культура телевізійного мовлення. 

14. Проілюструйте етапи творчого редагування. 

15. Доведіть які фактори гальмують творчість редактора на ТБ? 

16. Поясніть що означає поняття «імідж»? 

17. Поясніть що означає поняття «бренд»?   

18. Поясніть в чому заключається сутність медіа-аудиторії? 

19. Поясніть що означає препродакшен? 

20. Поясніть що означає постпроду́кція? 

21. Назвіть та поясніть фази постпродукції. 

22. Назвіть склад знімальної групи та розкрийте сутність їхньої роботи 

при створенні фільму. 

23. Поясніть що означає «залізний сценарій»? 

24. Розкрийте сутність моніторингу рейтингу медіа-ринку. 

25. Поясніть що таке Web-серіали? 

26. Розкажіть про основні етапи розробки та реалізації програми 

управління ризиками. 

27. Проілюструйте бізнес-план успішного сучасного видання. 

28. Поясніть сферу діяльності редактора телебачення. 

29. Розкажіть про функцію редактора при створенні соціально-

культурного проекту.  

30. Розкажіть про роль редактора у виробничому процесі. 



31. Розкажіть про особливості новинних сюжетів з елементами насилля. 

32. Поясніть що таке праймінг? 

33. Зробіть аналіз глядацького сприйняття. 

34. Продемонструйте різні форми агресії у кіно. 

35. Розкрийте сутність зародження візуальних ефектів.  

36. Проілюструйте агресію в анімаційному кіно. 

37. Доведіть значення слова на екрані. 

38. Розкрийте вимоги до роботи редактора з гостями.  

39. Розкрийте вплив розвитку телебачення на загальнокультурні 

процеси. 

40. Поясніть що таке підготовчий етап проекту. 

41. Поясніть значення літературного сценарію, технічного сценарію 

проекту. Дати визначення що таке кастінг. 

42. Дати визначення як проходить процес підготовки комп’ютерної 

графіки, ескізів декорацій, костюмів, гриму, ігрового реквізиту, 

спецефектів для проекту. 

43. Поясніть як проходить страхування на всіх етапах проекту. 

44. Продемонструйте як складається бізнес-план проекту – головні 

пункти, принципи і методика підготовки цього документу. 

45. Поясніть організацію виробництва рекламних фільмів: особливості, 

етапи, іновації. 

46. Поясніть як проходить пошук теми і жанра телепроекту: назва, тема, 

сюжетні компоненти, жанр та герої. 

47. Схарактеризуйте сучасний телеринок. 

48. Поясніть як проходить процес вимірювання телевізійної аудиторії, 

рейтинги, дистриб’юція на телебаченні. 

49. Продемонструйте процес накладання титрів на відео. 

50. Продемонструйте процес роботи зі звуком. 

 

10.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. К.: 

Альтерпрес, 2004. 328 с. 

2. Гоян В. Екранність телевізійної мови як приклад пропорційної 

взаємодії візуально-вербальних образів телекомунікації.  

Електронний ресурс:  

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2148 

3. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. К.: ЗАТ 

Телерадіокур’єр, 2004. 448 с.  

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2148


 

Додаткова 

4. Горальський А. Теорія творчості. Львів : Каменяр, 2002. 144 с.  
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А.Допира // Практична психологія та соціальна робота. 2001. №1. 

С.28-30. Волкова Е. Г. Творческое мышление и его роль в 
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8. Дуткевич Т. В. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вищ. 
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2003. — 134 с.  
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12. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор: Учеб. пособ. – М.: 

Аспект-Пресс, 2004. – 191 с. 

13. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. К.: 

КНЕУ, 1998. 224 с. 
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Електронні ресурси  
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до 
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