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ПРОГРАМА 

розвитку кафедри телебачення та радіомовлення 

Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2021-2025 роки 

 

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми 

Кафедра телебачення та радіомовлення створена 31 травня 1971 року як 

структурний підрозділ Інституту журналістики, і є випусковою для бакалаврів з 

галузі знань: 06 «Журналістика» та спеціальності: 061 «Журналістика та 

соціальна комунікація». Робота з підготовки кадрів у цій галузі 

продовжуватиметься кафедрою й надалі.  

Наукова та науково-педагогічна діяльність професорсько-викладацького 

складу кафедри буде зосереджена на дослідженні історичних, теоретичних і 

практичних засад функціонування телебачення і радіомовлення в контексті  

аудіовізуальної сфери медіа, ефірного, супутникового, кабельного та онлайн-

мовлення. 

Випускники кафедри протягом десятиліть успішно працюють на 

українських та закордонних телерадіокомпаніях, представляють Інститут 

журналістики та Київський національний університет імені Тараса Шевченка на 

багатьох медіафорумах, передають свої знання наступним поколінням 

майбутніх телерадіожурналістів. Тому кафедра цінує й поширює набутий 

досвід підготовки професійних кадрів для українського телерадіоринку і 

намагається постійно залучати до навчального процесу світові тенденції 

розвитку телерадіомовлення й визнані науковою спільнотою освітні навчальні 

плани з телерадіожурналістики.  

Протягом останніх років телебачення і радіо, в тому числі в Україні, 

суттєво змінилося, передусім технологічно. Нові технології запрацювали як у 
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сфері виробництва телерадіопродукту, так і у сфері дистрибуції. Це не могло не 

позначитися на навчальному процесі багатьох визнаних світових шкіл 

журналістики. Тому кафедра також намагається вносити корективи в освітні 

програми, змінювати підходи до підготовки лекційних та семінарських занять, 

залучати нові методики, актуальні соціально комунікаційні та 

міждисциплінарні практики, реалізовувати науково-освітні проекти, 

інтегрувати науковий та навчально-методичний доробок до освітнього процесу 

Інституту журналістики. 

Професорсько-викладацький склад кафедри готує публікації, монографії, 

підручники та посібники, які складають теоретико-методологічну базу для 

підготовки телерадіожурналістів. Такі праці співробітників кафедри як 

«Телевізійний маркетинг», «Основи радіожурналістики і радіоменеджменту», 

«Художнє радіомовлення і рух до відкритого суспільства», «Ораторське 

мистецтво», «Комерційне радіомовлення: журналістика і підприємництво в 

радіоефірі», «Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика», «Іміджеві 

імперативи українського телебачення», та й зрештою «Телерадіоосвіта України: 

історія однієї кафедри» зорієнтовані на широку студентську аудиторію і 

становлять емпіричну базу навчальних програм. До ювілею кафедри у 2021 

році авторським колективом кафедри готується до друку навчальний підручник 

«Основи телерадіожурналістики», який максимально охопить теоретичні й 

практичні напрацювання кафедри за її багаторічну історію.  

Згідно з Положенням про кафедру Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 28 червня 2019 року, кафедра 

телебачення та радіомовлення розвиватиме напрями у сферах освітньої та 

методичної діяльності, а також у сфері провадження наукових досліджень. 

Кафедра телебачення та радіомовлення також керуватиметься положеннями 

Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Комплексної програми розвитку 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Необхідність ухвалення Програми розвитку кафедри – відповідь на 

творчо-технологічні трансформації телерадіомовної галузі, зміни, які 
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відбуваються на телерадіомовленому ринку, а саме: нові уявлення і сприйняття 

в суспільстві ролі телебачення і радіо як системної комунікації, пошук нових 

ефективних шляхів розвитку телебачення і радіомовлення як аудіовізуальних 

медіа. Тому нині формуються нові навчальні, наукові, творчі ініціативи, які 

варто втілювати в освітньому процесі й реалізовувати програми, які 

сприятимуть підготовці кваліфікованих працівників для українського 

телебачення і радіомовлення, вдосконалювати навчальний процес, 

організовувати науково-методичну роботу відповідно до сучасних стандартів 

телебачення і радіомовлення. 

 

2. Освітня та методична діяльність 

 

Члени кафедри будуть задіяні у навчальному процесі Інституту 

журналістики згідно з посадовими функціональними обов’язками та поточним 

навчально-педагогічним навантаженням. Кафедра відповідно до нових 

навчальних планів забезпечуватиме викладання фахових дисциплін Інституту 

журналістики, а саме: «Фундаментальна фахова підготовка», «Основи 

медіавиробництва», «Медіавиробництво: контент», «Медіавиробництво: 

продукт», «Медіавиробництво: промоція», «Менеджмент», «Медіаменеджмент: 

робота в команді», «Кризовий менеджмент медіадіяльності», «Фундаментальна 

фахова підготовка з журналістики та соціальної комунікації», 

«Медіавиробництво з журналістики та соціальної комунікації: контент за 

вибором», «Медіавиробництво з журналістики та соціальної комунікації: 

продукт за вибором», «Тематична спеціалізація», та інші, організовуватиме 

навчальну й виробничу практику на телерадіокомпаніях.  

Актуальними залишатимуться також такі фахові дисципліни, як: «Основи 

тележурналістики», «Основи радіожурналістики», «Радіовиробництво», 

«Телевиробництво», «Прямоефірне радіомовлення», «Прямоефірне 

телемовлення», «Тележанри», «Радіожанри», «Телемаркетинг», 
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«Радіоменеджмент», «Тележурналістика і кросмедіа», «Продюсування у теле- і 

радіовиробництві», та інші. 

Кафедра і надалі пропонуватиме вибіркові дисципліни для студентів 

Університету, а саме: «Технології телерадіореклами», «Ведучий радіо», 

«Ведучий інформаційних телепрограм», «Телевізійний маркетинг», 

«Медіапродакшн», «Основи радіодраматургії та радіорежисури», «Технічні 

засоби телебачення і радіомовлення», «Постановка голосу», «Міжнародне 

телерадіомовлення». 

Кафедра оновлюватиме навчальні дисципліни для всіх спеціальностей та 

розроблятиме спецкурси, зорієнтовані на поглиблене вивчення технологічних 

аспектів виробництва телевізійного й радіомовного продуктів, маркетингових 

стратегій телерадіоринку, жанрової, типологічної та форматної специфікації 

телерадіокомпаній та інших актуальних напрямів. Усі дисципліни та спецкурси 

будуть зорієнтовані також на дистанційне навчання з залученням платформ 

KNU Education online, Skype, Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams та 

соцмереж. Забезпечення навчальних програм сучасним змістом буде одним із 

пріоритетів навчально-методичної роботи кафедри. 

Кафедра й надалі буде зацікавлена в тому, щоб максимально працювати з 

підготовкою бакалаврських і магістерських дипломних робіт з тематики, яка 

стосується проблематики світового телерадіоринку. Для цього розвиватимуться 

навчальні проекти кафедри, зокрема медіаплатформа Campus Radio Ukraine / 

Студент-TV, де розміщуватимуться й просуватимуться вдало захищені творчі 

роботи бакалаврів і магістрів. Про це йдеться також у «Положенні кафедри про 

передзахист бакалаврських та магістерських робіт», який діє вже майже десять 

років, постійно оновлюється й адаптується до реалій сучасного 

телерадіомовлення. 

Для всебічного висвітлення особливостей сучасного телебачення і 

радіомовлення до навчального процесу залучатимуться провідні фахівці 

українського телебачення і радіомовлення: режисери, сценаристи, оператори, 

звукорежисери, композитори, ведучі, актори, досвід і авторитет яких цінний 
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для майбутніх «зірок» телеекрану й радіоефіру. Кафедра організовуватиме 

майстер-класи, творчі зустрічі, перегляди, презентації, братиме участь у 

спеціалізованих виставках, фестивалях та ін. Ефективність таких заходів 

незаперечна: студенти й усі охочі матимуть змогу поспілкуватися з митцями, 

практиками, майстрами телерадіомовлення, дізнатися рецепти їхнього успіху, 

обговорити проблеми медіаринку, долучитися до дискусій про українське та 

світове телебачення і радіомовлення 

З огляду на те, що специфіка навчання на кафедрі передбачає 

індивідуальну роботу зі студентами, постійне застосування аудіовідеотехніки, 

звукозаписувальної, монтажної апаратури, мультимедійних комплексів, тому 

для якісного забезпечення навчального процесу кафедра використовуватиме 

базу Міжкафедральної навчальної лабораторії, яка має у своєму 

підпорядкуванні телестудії, радіостудію, переглядовий і монтажний центри. 

Особливості створення телерадіопродукту протягом наступних років 

базуватимуться на самостійній роботі студентів з аудіовідеоредакторами, що 

передбачає використання передусім мультимедійних аудиторій. Тому кафедра 

проситиме Інститут й Університет й надалі надавати для організації 

навчального процесу мультимедійні аудиторні можливості чи спеціально 

обладнані приміщення для проведення занять зі студентами, які 

виготовлятимуть навчальний аудіовідеопродукт. 

Навчальна медіаплатформа КНУ імені Тараса Шевченка Campus Radio 

Ukraine / Студент-TV організована й контентно підтримується кафедрою 

телебачення та радіомовлення з 2010 року. На ній і надалі, крім бакалаврських і 

магістерських робіт, розміщуватиметься телерадіопрограма «Новини 

Університету Шевченка», а також ряд інших навчальних телерадіопроектів 

(«#МійХештег», «Моя Хеппістратура», «ІЖ-TV», радіостанція «Campus 

Radio»), які загалом працюють на PR Інституту й Університету. 

Медіаплатформа братиме активну участь в розміщенні свого відеоконтенту на 

базі телевізійного каналу, який планується створити в Університеті. Варто 

зазначити, що стартова концепція такого телеканалу була підготовлена 
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завідувачами кафедри телебачення та радіомовлення й кафедри кіно- і 

телемистецтва у 2020 році і подана на розгляд курівництву Університету. 

Інноваційні освітні технології, які прагне використовувати Інститут, 

кафедра максимально застосовуватиме у своїй діяльності. Однак, зважаючи на 

новації в галузі телебачення і радіомовлення, реалії телерадіоринку, а також 

запити роботодавців, є потреба підтримати ініціативи колег з кафедри кіно- і 

телемистецтва, які стосуються насамперед сучасного технічного оснащення 

спеціалізованої студії звукозапису, на базі якої навчатимуться майбутні 

радіожурналісти, переглядової зали, де майбутні телерадіожурналісти матимуть 

змогу переглядати й аналізувати телерадіопрограми, а також оновлення 

студійних і монтажних комплексів, які слугуватимуть не лише навчальним 

майданчиком для майбутніх телерадіопрофесіоналів, а й виробничою базою, 

придатною для створення різножанрових аудіовізуальних журналістських 

проектів і медіаконтенту для Університету, зокрема, телепрограми «Новини 

Університету Шевченка», телерадіопрограм про факультети й інститути, 

визначних науковців, педагогів, студентів. 

Кафедра виконуватиме планову навчально-методичну роботу, послідовно 

осучаснюватиме навчальні програми та методичні матеріали, практичні 

посібники, курси лекцій, підручники, розроблятиме відповідну до специфіки 

кафедри систему дистанційного навчання.  

Кафедрі слід звернути увагу на перспективи подвійного дипломування, 

створення гідних умов для здобуття якісної освіти, творчого та наукового 

стажування студентів у спеціалізованих закладах вищої освіти і професійних 

телерадіоцентрах за кордоном. Корисним може бути залучення до читання 

лекцій з актуальних проблем телерадіожурналістики зарубіжних фахівців, що 

сприятиме міжкультурному, науково-практичному обміну, а також 

інтегруванню навчальних підрозділів Інституту й Університету до 

міжнародного освітнього простору.  

Кафедра телебачення та радіомовлення братиме участь у міжнародних 

науково-практичних конференціях, культурних і мистецьких проектах, 
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програмах академічної мобільності, наукових, творчих, професійних 

стажуваннях студентів і співробітників кафедри, а також працюватиме над 

організацією співпраці зі спорідненими кафедрами та підрозділами зарубіжних 

закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців для телебачення і 

радіомовлення як аудіовізуальних медіа.  

Одним зі складників навчально-методичної роботи буде також 

упровадження системи контролю якості підготовки та викладання навчальних 

дисциплін. Кафедра практикуватиме обговорення навчально-методичних 

комплексів, взаємовідвідування занять, анкетування студентів, рейтингування 

курсів, інші методи, що стануть у нагоді для визначення рівня освітніх послуг.   

Кафедра протягом 2019/2020 років оновила сайт, який презентує основні 

напрями діяльності та містить корисну інформацію для абітурієнтів і студентів 

(http://labs.journ.knu.ua/trk/). Кафедра максимально використовуватиме онлайн-

ресурси для промоції та проведення дистанційних занять зі студентами, подбає 

про аудіо та відеоархів студентських робіт, розміщуватиме аудіовізуальний 

контент на партнерських сайтах, поширюватиме в соцмережах. 

 

3. Провадження наукових досліджень 

 

Науково-дослідна діяльність кафедри буде провадитися відповідно до 

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Програми 

розвитку Університету та буде спрямована на формування наукової школи 

кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики. Кафедра 

долучатиметься до Днів науки Інституту організацією тематичної наукової 

секції. Кафедра планує й далі налагоджувати співпрацю з іншими кафедрами 

Інституту та науковими підрозділами інших закладів вищої освіти як 

українських, так і зарубіжних. Серед основних завдань кафедри – 

популяризація наукових досягнень Університету (виробництво аудіовізуальних 

творів для факультетів, інститутів, підрозділів). 
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Кафедра й надалі готуватиме аспірантів чи докторантів, кандидатські 

дисертації яких охопили малодосліджені сегменти українського телебачення і 

радіомовлення вже за програмою докторів філософії. Важливим вважатиметься 

постійний контроль щодо дотримання академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками кафедри, 

аспірантами й студентами, які готують наукові праці. 

Окремо слід звернути увагу на публікаційну активність викладачів, 

аспірантів і студентів кафедри в міжнародних фахових виданнях, а також 

всіляко підтримувати намагання професорсько-викладацького складу кафедри 

публікуватися в журналах, включених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science, а також розміщувати свої наукові праці на таких платформах як 

Google Академія, Researchgate, Academia.edu, ORSID тощо.  

 

4. Робота зі студентами 

 

Робота зі студентами є важливим складником освітнього процесу, отже, 

кафедра максимально ефективно використовуватиме платформу творчих 

майстерень і проектів для навчально-виховної роботи, що дасть змогу готувати 

професіоналів телебачення і радіомовлення, дослідників телерадіомовного 

ринку. Викладачі куруватимуть навчання, практику, творчі, наукові проекти 

студентів (курсові, бакалаврські, магістерські роботи, участь у профільних 

фестивалях, тренінгах, науково-практичних студіях) і рекомендуватимуть 

кращих випускників для навчання в аспірантурі, докторантурі, що сприятиме 

формуванню кадрового резерву кафедри та Інституту. 

Традиційним напрямом роботи зі студентами має стати патріотичне 

виховання, що вкрай важливо для майбутніх журналістів, які працюватимуть 

передусім на українському телерадіоринку. Цей пункт програми планується 

наповнювати реальним змістом й прикладом цього є й будуть навчальні 

телерадіопроекти, які студенти спільно з викладачами кафедри готуватимуть 
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планово протягом 2020-2025 років. Гідні випускники кафедри – це патріоти 

своєї країни й своєї аlma mater. 

Кафедра й надалі провадитиме організаційну роботу з абітурієнтами, 

долучатиметься до профорієнтаційних заходів, які організовує Інститут та 

Університет, влаштовуватиме творчі зустрічі викладачів – науковців і митців, а 

також «зіркових» студентів із педагогічними та учнівськими колективами 

середніх закладів освіти, активніше і творчо використовуватиме інтернет-

ресурси кафедри для популяризації навчальної, наукової та творчої діяльності 

Інституту та Університету.   

 

5. Підготовка професорсько-викладацького складу 

та кадрова політика 

 

Кафедра телебачення та радіомовлення має постійно орієнтуватися на 

таку кадрову політику, яка ґрунтується на комплектації кадрами високої 

кваліфікації: науковцями, які спеціалізуються на тематиці кафедри, а також 

мають практичний досвід у сфері телебачення і радіомовлення, митцями, 

лауреатами престижних державних відзнак. У складі кафедри – доктори, 

кандидати наук, професори, доценти, журналісти, а також народні, заслужені 

артисти, діячі мистецтв. 

Усі науково-педагогічні працівники, яких запрошено працювати на 

кафедрі, мають викладати навчальні дисципліни відповідно до фаху та 

кваліфікації. Саме тому на кафедрі проводитиметься системна робота з 

підготовки кадрового науково-педагогічного резерву. Планується активно 

долучати до викладацької діяльності виховані кафедрою наукові кадри та 

мотивувати співробітників здобувати наукові ступені та вчені звання. 

Підготовка наукових кадрів має здійснюватися відповідно до чинного 

законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів МОН 

України, відповідати розпорядчим документам Університету.  
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Підвищенню наукової кваліфікації сприятиме участь членів кафедри у 

роботі профільних спеціалізованих вчених рад, експертна робота, опонування 

дисертацій та рецензування наукових і навчально-методичних праць. Кафедра 

максимально сприятиме бажанню співробітників підвищувати свій фаховий та 

науковий рівень, а отже, навчатися в аспірантурі та докторантурі, брати участь  

у програмах академічної мобільності, проходити стажування у провідних 

науково-дослідних установах і навчальних закладах в Україні та за кордоном, а 

також у телерадіокомпаніях, продюсерських центрах, продакшн-студіях, 

мистецьких колективах, що сприятиме актуалізації наукової та професійної 

кваліфікації викладачів і забезпеченню умов для отримання вчених і почесних 

звань, державних нагород у галузі освіти, науки, культури і мистецтва. 

 

Програму розвитку кафедри телебачення та радіомовлення підготував 

доктор філологічних наук, професор Олександр Яремович Гоян.  

 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри 

телебачення та радіомовлення Інституту журналістики.  

(Витяг із протоколу засідання кафедри №2 від 7 жовтня 2020 р.). 


