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ПЕРЕдМОВА

В умовах динамічного розвитку інформаційних технологій 
важливого значення набувають новітні розробки, пов’язані 

з удосконаленням діяльності ЗМІК, серед яких телебачення за
ймає чільне місце. Хоча сьогодні телебачення відчуває конкурен
цію з боку мережі Інтернет, утім воно залишається лідером серед 
інших медіа щодо обсягів споживання та чисельності аудиторії. 
Для утримання свого глядача телебачення змушене більшою мі
рою враховувати інтереси потенційних реципієнтів, що вже сьо
годні проявляється в процесі диверсифікації телевізійної пропо
зиції. Для того, щоб продукувати якісний інформаційний продукт, 
на телебаченні мають працювати висококваліфіковані журналісти, 
озброєні міцними знаннями та належними професійними вмін
нями й навичками. На них покладена величезна відповідальність 
щодо формування конструктивного інформаційного простору 
та громадської думки в контексті сучасних українських суспіль
нополітичних реалій. Телевізійний журналіст – це професійний 
суб’єкт, який зобов’язується бути чесним, порядним, об’єктивним 
та гуманним у виконанні своїх професійних обов’язків.

Сподіваюся, що цей посібник допоможе студентам, які ви
рішили присвятити себе телебаченню, збагнути сутність теле
візійної журналістики та зорієнтуватися в особливостях роботи 
«телевізійної кухні». Книга ґрунтується на працях вітчизняних і 
зарубіжних учених у сфері тележурналістики (Г. Кузнєцов, В. Ми
ронченко, В. Цвік, Ю. Шаповал, А. Юровський, А. Яковець та ін.) 
та складається з п’яти тематично цілісних і взаємодоповнюваль
них розділів. У першому розділі – «Феномен телебачення у систе
мі сучасних ЗМІ» йдеться про сутність, історію, види й типологію 
телебачення, подаються основні функції, які має виконувати теле
бачення. У другому розділі – «Жанри телевізійної журналістики» 

РОЗдІЛ 4.  
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подана специфіка інформаційних, аналітичних та художньопу
бліцистичних жанрів на телебаченні, а також їх різновидів. Третій 
розділ «Телевізійні новини як основа інформаційної програми» 
присвячений розкриттю типових методів створення телевізійних 
новин, мовностильових особливостей телевізійних повідомлень, 
також розповідається про особливості написання врізів у телепо
відомленнях. Четвертий розділ «Специфіка роботи інформаційної 
служби телевізійних новин» пропонує читачеві розгляд ідеальної 
структури інформаційної редакції, сутності інформаційного теле
виробництва й алгоритму створення телевізійного сюжету. П’ятий 
розділ «Телеведучий – ключова фігура телевізійної програми» 
висвітлює психологічні характеристики особистості телеведучо
го, проблему відповідності іміджу ведучого до жанру й тематики 
телевізійної програми та вимоги до професії телеведучого. Після 
кожного розділу подані питання для самоконтролю та завдання 
для самостійної роботи студента. Також у виданні вміщені зразки 
верстки інформаційної програми й телевізійних сюжетів, надані 
колективами інформаційної програми «День» телеканалу «РТБ» 
Рівненської обласної телерадіокомпанії та телеканалу «СфераТВ».

У додатках подано Закон України «Про телебачення та радіо
мовлення» й актуальні наукові доробки українських дослідників 
у сфері тележурналістики. Завершує посібник словник основних 
понять телевізійної журналістики та список літератури.

Висловлюю щиру вдячність моїм рецензентам – професору 
Світлані Іванівні Кравченко, професору Людмилі Вікторівні Су
прун та доцентові Віталію Васильовичу Борецькому – за слушні за
уваження та рекомендації щодо викладеного матеріалу. Моя осо
блива подяка – ректору Національного університету «Острозька 
академія», професору, Героєві України Ігорю Демидовичу Пасіч
нику та проректору з навчальновиховної роботи, професору Рус
лані Володимирівні Каламаж за вагому підтримку і всебічне спри
яння у виданні цієї праці.

Автор

РОЗдІЛ 1.  
 
ФЕНОМЕН ТЕЛЕбАЧЕННя  
У СИСТЕМІ СУЧАСНИх ЗМІК

1.1. Сутність телебачення  
як аудіовізуального медійного засобу

Сьогодні до телебачення, незважаючи на існування низки ін
ших ЗМІК, громадськість виявляє посилений інтерес. Із року в 
рік простежується значна позитивна динаміка кількості телегля
дачів, особливо у праймтайм. Телевізор став одним із найзручні
ших джерел отримання інформації, відтіснивши радіо, на жаль, на 
другий план. До того ж зараз простежується тенденція створення 
телевізійного ресурсу в інтернетпросторі, що дає підгрунтя у май
бутньому говорити про існування інтернеттелебачення.

За словами А. Яковця, завдання новітньої журналістики – гар
монійно вписатися у систему свободи й пошуку, систему нових 
ринкових відносин, нового мислення й світогляду. Перед редак
ційними колективами телеканалів, у контексті сучасних суспільно
політичних реалій, постала проблема вдумливо, системно, плано
мірно створювати єдиний і неповторний інформаційний продукт, 
використовуючи для цього абсолютно все: і нове (створення інтер
неттелебачення), і добре забуте старе.

Як відомо, специфіка телебачення полягає в охопленні найбіль
шої частини суспільства. Усе це відбувається завдяки його при
родним можливостям, що впливають на специфіку телебачення 
як аудіовізуального засобу створення і каналу передачі суспільно
важливої інформації.
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