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                              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   

  

       Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 

студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи театральної 

журналістики», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів. Метою навчальної дисципліни 

«Основи театральної журналістики» є надання основних положень та вимог  про 

стандарти журналістської праці; сформувати навички роботи в інформаційних  

жанрах; навчити працювати в сучасних ЗМІ.   

      Завдання курсу: ознайомити з специфікою роботи  у  різних жанрах та 

платформах  сучасних ЗМІ;  забезпечити студентів-театрознавців теоретичними 

та практичними знаннями, необхідними для ефективної практичної діяльності в 

інформаційних жанрах; з’ясувати особливості роботи сучасного тележурналіста;  

сформувати (або вдосконалити) стиль журналістського викладу 

культурологічного матеріалу; навчити організації редакційної діяльності; знати 

загальну теорію жанрів;  принципи організації роботи друкованих, 

аудіовізуальних та он-лайн медіа;  практичні засадах роботи в окремих 

інформаційних жанрах, принципах редагування матеріалів.   

     Мати компетентності:  розрізняти різні журналістські жанри;  орієнтуватися в 

методах збору інформації;  професійно аналізувати зібраний інформаційний 

матеріал; організовувати зібрану інформацію в цілісний текст; легко 

орієнтуватися в  культурно мистецьких процесах міста, краю, держави;  брати 

участь в роботі редакції.   

     Кількість годин відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить  34 год., з них – 16 лекційні,     16 – практичні.  

  



 Лекція 1. (2 год)  

        Вступ до курсу. Сучасний стан  розвитку  театральної журналістики. 

Предмет, мета та завдання  курсу. Поняття про інформаційне суспільство як 

суспільство індустрії образів і знань. Розробка та широке використання 

інтелектуальних технологій  подання (презентації) знань і фактів; роботизація 

новинних потоків і первинної аналітичної обробки; віртуалізація виробничих 

циклів  видання; інтерактивність  комунікації  та роль журналіста як навігатора  

в інформаційному просторі; медійні платформи сучасної театральної 

журналістики;  проблематика,  персоналії, сучасний стан  художнього мовлення  

в теле-радіоефірі України.  

  

 Ключові слова: інформаційне суспільство, медійні платформи, театральна 

журналістика. інтерактивність  комунікації, художнє мовлення.    

     

Лекція 2. (2 год)  

Радіомовлення та телебачення.  

      Сучасний стан та перспективи розвитку аудіовізуальної журналістики та 

радіомовлення у світі та Україні. Впровадження суспільного мовлення в Україні 

та досвід світових компаній. Специфіка роботи журналістів на радіо та 

телебаченні. Основні форми та формати подачі аудіовізуальних матеріалів. 

Формати та платформи театральної журналістики: персоналії, жанри, 

проблематика.   

Ключові слова: аудіовізуальна журналістика;  суспільне мовлення;  формат, 

персоналія, жанри тележурналістики.   

  

Лекція 3. (2 год)  

        Інформаційні агентства та Інтернет-журналістика.  



        Інформація як основний жанр  тележурналістики. Особливості та способи 

подачі культурологічних новин, новин театру, анонсів. Поняття інформаційного 

та розширеного інформаційного сюжету, їх специфіка і адресність. Світові 

інформаційні служби: Рейтер (Reuters), Ассошіейтед Прес (Associated Press). 

Юнайтед прес (United Press - UP). Франс-Пресс (Agence France-Presse, AFP). 

Світові інформаційні агентства Tomson-Reuters, AFP, Association Press. Світові, 

регіональні та національні інформаційні агентства. Форми власності 

інформаційних агентств. Сучасний стан розвитку провідних українських 

інформаційних агенцій: «Укрінформ», «УНІАН», «Інтерфакс-Україна», 

«Українські новини». Особливості та способи подачі  культурологічних новин, 

новин театру.   

 Ключові слова: інформаційна тележурналістика, розширений телесюжет, 

інформаційний сюжет, анонс,  форма власності агенства,  світові інформаційні 

служби.   

  

 Лекція 4. (2 год)  

    Структура інформаційних сюжетів.   

     Структура  інформаційного  повідомлення. Заголовок, основна частина, 

бекграунд (складові повідомлення інформаційного агентства: слаглайн, хедлайн, 

дейтлайн, лід, сублід, джерела інформації, бекграунд). Телесценарій. Правила 

написання ліду. Специіфка інформаційного та розширеного інформаційного 

сюжету. Технологія  їх підготовки.  Інформаційні жанри: флеш, факт, 

повідомлення, розширене повідомлення, замітка, репортаж, інтерв’ю.    Ключові 

слова: структура, сценарій, технологія, джерела інформації,  повідомлення, 

розширене  повідомлення, замітка, репортаж, інтерв’ю.  

  

Лекція 5. (4 год).  

   Жанри та форми театральної журналістики.   



     Основні жанри та форми театральної журналістики: анонс, огляд, нарис, 

портрет, інтерв’ю. Технологія їх підготовки та особливості  втілення. Структура   

сценарію,  відеомонтаж.  Художнє мовлення:  адресність, завдання, технологія  

творення, адміністративно-організаційні та методологічні особливост 

підготовки.  Сучасне  технічне  обладнання. Знімальна група та її склад, функції 

редактора та автора програми, режисера та відеоінженера, звукорежисера. 

Специфіка  авторського  мистецько-аналітичного мовлення,  досвід  на  теле- та 

радіопросторі України.    

Ключові слова: анонс, огляд, нарис, портрет, інтерв’ю, художнє мовлення, 

відемонтаж,  знімальна група,  відеомонтаж, телережисер,  технологія.   

  

Лекція 6. (2 год).  

Творчо-технологічний процес створення  теленарису, анонсу, огляду,  

портрета, інтерв’ю. Творчо-технологічний процес підготовки та реалізації 

жанрів театральної тележурналістики.  Конструювання програми, розробка 

контенту. Графіка і семантика: взаємозалежність оформлення, спрямування і 

змісту. Технологічні стадії. Сучасне технічне обладнання. Баланс 

фактологічного та естетичного  в   кожному  з  наведених жанрів. Діалогічний 

характер сучасного мовлення. Стилістика жанрів. Специфіка  їх підготовки.  

Інструментарій журналіста.  

Ключові слова: професійний інструментарій журналіста, форма і зміст,  

стилістика жанру, діалогічність мовлення, конструювання.  

   

Лекція 7. (2 год).  

Телетеатр України: специфіка мовлення, кооперація, методологія, 

перспективи, телережисура.   

     Особливості репортажного, постановочного та студійного варіантів 

відеозапису театральної вистави. Режисер театру та режисер телебачення у 

процесі творення телеверсії вистави. Технологія їх підготовки та способи 



реалізації. Тракт, студійна, монтувальна, звукова, світлова  репетиції, їх етапи та 

реалізація. Відеозапис та відеомонтаж, фомат та хронометраж вистави. Проблема 

трансляції телевистав  на сучасних медіаплатформах та телеканалах України.  

Відеозапис як джерело і документ дослідження  в процесі навчання гуманітарних 

та спеціалізованих ВИШів   

Ключові слова: телевізійна версія,  репортажний, постановочний, студійний 

відеозапис, хронометраж вистави,  документ дослідження.   
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