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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

 

Програма навчальної дисципліни «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» 

складається з чотирьох розділів, викладається на ІV курсі у 7,8 семестрах і передбачає тематику 

практичних занять та самостійної роботи. 

Дисципліна «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» належить до переліку 

дисциплін вибору інституту, передбачає ознайомлення з  жанрово-стильовим та художньо-

творчим розмаїттям вітчизняного та зарубіжного кіно, телебачення і радіо,  має сприяти в 

опануванні оціночними критеріями щодо творів аудіовізуального мистецтва,  має дати поштовх 

для самостійних досліджень у галузі аудіовізуального мистецтва, що стане в нагоді у створенні 

видовищних заходів. 

      Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: видовища і масові свята, 

сучасне театральне мистецтво, режисура кіно, телебачення і радіо, акторська техніка в кіно, 

телебаченні, радіо, майстерність актора, режисура, режисура оригінального трюкового жанру, 

основи режисерсько-акторської діяльності. 

 2. Мета дисципліни  «Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві» полягає в 

послідовному, систематичному та комплексному засвоєнні студентами знань щодо процесу 

зародження та розвитку кінематографа, телебачення та радіо в ХІХ  ̶  у ХХ ст. у різних країнах, 

його сучасного стану та набуття навичок щодо використання новітніх технологій та електронних 

медіа можливостей с сценічному мистецтві. 

          3. Завдання  

• розкрити закономірності розвитку кіно, телебачення і радіо у синхронному вимірі 

від зародження до сьогодення;       

• сформувати у студентів знання про вихідні  поняття й терміни кіно, телебачення і 

радіо як сфери художньої культури; 

• сприяти вивченню основних етапів розвитку кіно, телебачення і радіо в історії  

культури;  

• надати знання, щодо розуміння логіки та суперечностей у становленні та розвитку 

кіно, телебачення і радіо; 

• сформувати у студентів уміння і навички художньо-естетичного та морально-

етичного аналізу творів кінематографа, телевізійної продукції, передач радіомовлення; 

• поглибити уявлення про багатомірність засобів виразності в кіно, на телебаченні  й 

радіо; 

            сприяти можливості творчого використання студентами у майбутній професійній 

діяльності зображально-виражальних засобів кіно, телебачення та радіо 

 

 4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

• знання основних видів та законів мистецтва; 

• вміння аргументувати власну позицію щодо художньої вартості та культурної 

значущості різних напрямів, стилів і жанрів кіно, телебачення і радіо; 

• володіння  термінами і поняттями режисури.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 
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ЗН.6 Набути знання з історії  кіно, ТБ, 

радіо; знати  види та жанри 

кіно,ТБ,радіо; сучасні тенденції в 

дослідження кіно,ТБ,радіо, 

сучасну теорію і практику 

кіно,ТБ,радіо 

Форми -  Лекції,  

практичні заняття, 

самостійна робота 

 

Тестовий 

контроль 

55 % 

ВМ.1 Вміти використовувати набуті 

знання щодо екранних та аудіо 

засобів  режисера театралізованих 

видовищ  в майбутній професійній 

культурно-мистецькій  діяльності 

як режисера, актора-ведучого, 

організатора масових свят і 

видовищ.  

 

Форми – Лекції, 

практичні заняття 

Технології - 

особисто 

орієнтоване  

навчання, 

інформаційні 

технології 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  

робота; 

самостійна 

робота 

(самоконтроль 

15% 

КОМ 1. Уміння встановлювати соціально-

психологічний комунікативний 

контакт в майбутньому творчому 

колективі, індивідуально 

орієнтовану взаємодію, що 

забезпечує творчий характер 

процесу професійної діяльності і 

виконання завдань на високому 

мистецькому рівні. 

 

Форми – лекційні, 

практичні  заняття 

Технології – 

стимулююче   

навчання (дискусії, 

диспути, ділові ігри) 

 

контроль умінь і 

навичок – 

практична  

творча  робота; 

самостійна 

робота 

(самоконтроль 

15% 

АіВ 3. Виявляти відповідальність за 

розвиток культурно-мистецьких 

знань і професійних практик, 

оцінку стратегічного розвитку 

культури, мистецтва, творчого та 

навчального колективу.Виявляти   

відповідальність історичної 

значущості творів екранного та 

аудіального мистецтва, особливо 

українського доробку. 

Форми – лекційні, 

практичні  заняття 

Технології – 

стимулююче   

навчання (дискусії, 

диспути, ділові ігри) 

 

усне (індиві-

дуальне, 

групове,  

комбіноване) 

опитування 

15% 

     

ОП «РЕЖИСУРА» 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 3.2 4.2 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення практичних, теоретичних та самостійних 

занять і виконувати режисерські постановки самостійно, або у 

складі  режисерсько-постановочної групи 

ОНД

.1.13 
    

 ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

  ДВС

.2.1.

03 

  

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, ОНД     
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наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

 

.1.10 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

ОНД

.1.11 

    

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 

ОНД

.1.13 

    

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

  ДВС

.2.1.

03 

  

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

  ДВС

.2.1.

04 

  

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

 

  ДВС

.2.1.

05 

  

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

  ДВС

.2.3.

04 

  

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його 

відтворення у  художніх сценічних образах. 

 

  ДВС

.2.2.

07 

  

СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

  ДВС

.2.3.

04 

  

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності. 

 

ОНД

.1.7 

    

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних 

культурно-мистецьких процесів. 

 

ОНД

.1.9 

    

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  

осмислення та популяризації творчого продукту.  

 

ОНД

.1.11 

    

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, 

жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині 

видатних майстрів. 

 

ОНД

.1.14 

    

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної 

діяльності. 

 

ОНД

.1.15 

    

СК 17. Здатність враховувати економічні, організаційні та 

правові аспекти професійної діяльності. 

ОНД

.1.18 

    

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського 

суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в 

Україні. 

 

   ДВС

.3.2.

02 

 

 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

   ДВС

.3.2.
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сценічного мистецтва. 

 

03 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

 

  ДВС

.2.2.

05 

  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

 

   ДВС

.3.2.

03 

 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його 

оцінки. 

 

  ДВС

.2.2.

08 

  

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння. 

 

  ДВС

.2.2.

05 

  

ОП «АКТОРСЬКА МАЙСТРЕНІСТЬ» 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 3.2 4.2 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у 

сфері сценічного мистецтва із застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, 

психології творчості, культурології.  

 

ОНД.1.13     

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

 

ОНД.1.10     

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

 

ОНД.1.11     

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

 

ОНД.1.13     

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології. 

  ДВС

.2.1.

04 

  

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

 

  ДВС

.2.1.

05 

  

ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, 

патріотизм, дбати про національно-культурний і духовний 

розвиток України, плекати традиційні національні й 

загальнолюдські цінності. 

 

  ДВС

.2.3.

04 

  

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його 

відтворення у  художніх сценічних образах. 

 

  ДВС

.2.2.

07 
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СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного 

твору. 

  ДВС

.2.3.

04 

  

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності. 

 

ОНД.1.7     

СК06. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві 

сценічного твору. 

 

  ДВС

.2.2.

07 

  

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних 

культурно-мистецьких процесів. 

 

ОНД.1.9     

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої 

ідеї,  осмислення та популяризації творчого продукту.  

 

ОНД.1.11     

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу 

нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній 

діяльності. 

 

ОНД.1.14     

СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю з питань 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій. 

 

ОНД.1.12     

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі 

проекти з метою популяризації сценічного мистецтва в 

широких верствах суспільства, в тому числі і з 

використанням можливостей театральної преси, 

телебачення, Інтернету. 

 

ОНД.1.14     

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва 

на основі критичного осмислення теорій, принципів, 

методів і понять сценічного мистецтва. 

 

ОНД.1.13     

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної 

діяльності. 

 

ОНД.1.15     

СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій 

діяльності актора власним над-надзавданням, 

спрямованим на розвиток українського театрального 

мистецтва, моделювання його засобами розвитку 

морально здорового суспільства, виховання патріотизму, 

волі, національної гідності. 

 

ОНД.1.18     

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у 

сфері сценічного мистецтва. 

 

   ДВС

.3.2.

03 

 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

 

  ДВС

.2.2.

05 

  

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у 

професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

ОНД.1.15     
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джерелах. 

 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері 

сценічного мистецтва.  

 

   ДВС

.3.2.

03 

 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній 

твір для показу (демонстрації), самостійно обирати 

критерії для його оцінки. 

 

  ДВС

.2.2.

08 

  

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із 

соціальним, культурним та історичним контекстом для 

глибшого їх розуміння. 

 

ОНД.1.15     

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та 

технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

 

ОНД.1.18     

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у 

розвитку театру, літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у 

сфері мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного 

мистецтва. 

ОНД.1.19     

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої 

культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням 

історичного контексту. Здійснювати аргументований 

критичний аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти 

тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього 

процесу. 

ОНД.1.18     

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити 

глядачів. 

 

  ДВС

.2.1.

04 

  

ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у 

сфері сценічного мистецтва з урахуванням правових, 

економічних та етичних аспектів.  

 

  ДВС

.2.1.

05 
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7.  Схема формування оцінки ( згідно п.7. «Положення про організацію освітнього процесу в 

НАКККіМ») 

    7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: диференційований залік  

- умови допуску до підсумкового диф.заліку:  відсутність заборгованості з семінарських занять. 

       

      семестрове оцінювання: 

 

• Змістовий Розділ 1 

• Самостійне завдання 1 -  10 балів/ 5 балів. 

• Самостійне завдання 2 -  10 балів/ 5 балів. 

• Самостійне завдання 3 -  10 балів/ 5 балів. 

• Практичні завдання -  20 балів/ 7 балів. 

• Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 1): -10 балів/ 6 балів. 

• Контрольна робота з тем ЗР1*:. — 20 балів/ 6 балів**. 

• Підсумкова контрольна робота (диф.залік). - 40 балів / 20 балів. 

 

• Змістовий Розділ 2 

• Самостійне завдання 1 - 10 балів/ 2 балів. 

• Самостійне завдання 2 -  10 балів/ 5 балів. 

• Самостійне завдання 3 -  10 балів/ 5 балів. 

• Самостійне завдання 4 -  10 балів/ 5 балів. 

• практичні завдання - 20 балів/ 7 балів. 

• Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 2): - 10 балів/ 3 балів. 

• Контрольна робота з тем ЗР2:. — 10 балів/ 5 балів. 

 

• Змістовий Розділ 3 

• Самостійне завдання 1 -  10 балів/ 2 балів. 

• Самостійне завдання 2 -  10 балів/ 2 балів. 

• Самостійне завдання 3 -  10 балів/ 2 балів. 

• практичні завдання - 10 балів/ 5 балів. 

• Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 3): - 10 балів/ 5 балів. 

• Контрольна робота з тем ЗР3:. - 10 балів/ 5 балів. 

• Підсумкова контрольна робота  - 30 балів / 20 балів. 

 

• Змістовий Розділ 4 

• Самостійне завдання 1 -  10 балів/ 5 балів. 

• Самостійне завдання 2 -  10 балів/ 5 балів. 

• Практичні завдання -  20 балів/ 5 балів. 

• Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗР 4): -10 балів/ 5 балів. 

• Контрольна робота з тем ЗР4:. — 20 балів/ 5 балів**. 

• Підсумкова контрольна робота  - 40 балів / 20 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

Підсумкове оцінювання: диференційований залік (ЗР1, ЗР2). 

 

 

7.2 Організація оцінювання: Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-

бальною системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх 

тем 4 змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі тестування),  презентації 

тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані на семінарських заняттях, 

а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік чи екзамен). 
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Перелік самостійних та практичних завдань, питання та завдання підсумкової контрольної 

роботи є складовою у навчально-методичному комплексі з даної дисципліни. 

Зміст курсу поділений на 4 змістові розділи. Кожний змістовий розділ включає в себе 

практичні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем рівня засвоєння 

якості програмного матеріалу відповідної частини курсу. 

До розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 4, до розділу 2 (ЗР2) – теми 5–8, до розділу 3 (ЗР3) 

входять теми 9 – 12, до розділу 4 (ЗР4) входять теми 13 – 15. 

 

Таблиця розподілу балів 

 З Р
 

ЗР №1      ЗР№ 2  ЗР №3 ЗР №4 

Вид завдань 

Б
а

л
и

 Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. 

Самостійні  30 15 30 10 40 20 20 10 

Практичні  20 7 20 10 10 5 20  10 

К/Р №1  20 5 20  10 20 5 20 10 

К/Р №2  20 13 20 10 20 10 30 10 

Підсумкові 

семестрові, де 90 

балів є 

прохідними без 

опитування 

 90 40 90 40 90 40 90 40 

Диференційований 

Залік 

   30 20     

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (диф.заліку) є отримання студентом під час 

семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та виконання самостійних робіт, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова робота 

диференційований залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40/40 20/20 60/60 

Максимум 60/60 30/40 90/100 

 

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та 

перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р. 

Екзамен виставляється за результатами роботи здобувача вищої освіти впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право отримати 

підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного завдання за результатами 

контролю. Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 90 балів обов’язково 

складають екзамен. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на заліку є обов’язковою. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
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Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 
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          88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  _____32_______  заняття 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійна 

робота 

Розділ 1. Кінематограф як мистецький феномен 

 

1 Сценічне мистецтво і  німий кінематограф 2 2  

 
Ознайомитись з творчістю режисерів німого 

кіно 
  4 

2 
Вплив сценічного мистецтва на звукове кіно 

1930-х років 
2 2  

3. 

Запозичення  сценічним мистецтвом виразних   

засобів   кіно   40-х рр. ХХ ст. 

 

2 2  

 
Ознайомитись з творчістю режисерів та 

акторів 1930-1940 рр.  
  8 

4 

Основні тенденції у кіномистецтві 1950-х  років 

і їх вплив на сценічне мистецтво. 

 

2 2  

 
Ознайомитись з творчістю режисерів та 

акторів 1950 рр.  
  4 

Розділ 2. Візуальна образність кіно і телебачення 

5 

Мистецькі пошуки кінематографістів у 1960-х 

роках 

і їх використання в сценічному мистецтві 

2 2  

 
Ознайомитись з творчістю режисерів та 

акторів 1960 рр. 
  4 

6 

Кіно і сценічне мистецтво 1970–1980-х років 

в контексті міжкультурного руху 

 

4 4  

 
Ознайомитись з творчістю режисерів та 

акторів 1970- 80 рр.   4 

7. 

Сучасний кінематограф і сценічне мистецтво 

2 2  

 

Вміти аналізувати творчість сучасних 

режисерів та акторів   6 

8. 

Експериментальні дослідження в галузі 

телевізійної техніки 2 2  

 

Ознайомитись з     експериментальними 

дослідженнями в галузі телевізійної техніки   4 

 

Контрольна робота 
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Залік 

   

Розділ 3. Синтетична природа телебачення і радіо 

9. 
Використання засобів сценічного мистецтва в 

роботі телевізійних студій 
2 2  

 
Переглянути та прослухати твори, що 

доводять синтетичну природу Тб і радіо 
  4 

10 

Розвиток масового телебачення і його роль у 

популяризації 

сценічного мистецтва 

2 2  

 

Аналізувати недоліки  в плануванні та 

прокладанні магістралей звʼязку ( 

радіорелейних та кабельних ліній ) в СРСР 

  4 

11. 
Творчий тандем телебачення і сценічного 

мистецтва 
2 2  

 

Аналізувати телевізійні програми: 

політичні ток-шоу, розважальні пісенні шоу 

та конкурси. 

  6 

12. 
Синтетична природа радіо 

2 2  

 
Розглядати дослідження в галузі радіозв’язку 

  4 

Розділ 4. Радіо як інформаційно – мистецьке явище 
 

13. Поширення радіо в першій половині ХХ століття 2 2  

 
Аналізувати способи поширення радіо в 

першій половині ХХ століття 
  4 

14. 
Розвиток художнього радіомовлення в другій 

половині ХХ століття 
2 2  

 
Розглянути творчість режисерів на радіо в 

другій половині  ХХ століття 
  4 

15. 
Сучасне радіо і театр 

2 2  

 
Проаналізувати вистави сучасного радіо і 

сценічного мистецтва   4 

 
Контрольна робота 

   

 
Екзамен 

   

 ВСЬОГО 28 28  64 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

практичні заняття - 28 год. 

Самостійна робота – 64  год. 
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9.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

 

Основні:  

1. Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. / З. І. Алфьорова. – Х. 

: ХДАК, 2007. – Ч. 1. – 87 с. 

2. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навч. посіб. / Л. І. Брюховецька. – К. : Логос, 2011. – 

391 с. 

3. Бурий А. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва : навч.-метод. посіб. : у 2-х ч. / А. 

Бурий. – Дрогобич, 2010. – 189+140 с.  

4. Дротенко В. І. Кіномистецтво і телебачення : навч. посіб. / В. І. Дротенко. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с. 

5. Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового 

аудіовізуального процесу / І. Г. Мащенко. – К. : Україна, 2005. – 381 с. 

6. Погребняк Г.П. Кіно,телебачення і радіо в сценічному мистецтві: підручник / 

Г.П.Погребняк. – К.: НАКККіМ,2017. – 392с.  

 Додаткові: 

1. Зубавіна І. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / І. Зубавіна. – К. 

: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2007. – 296 с. 

2. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Воспоминания. 1917–

1945. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 440 с. 

3. Історія українського радянського кіно : у 3-х т.  ̶  Т. 1: 1917–1930. – К. : Наукова 

думка,1986. – 248 с.  

4. Карабанов М. М. Українське телебачення: роки, події, звершення / М. М. Карабанов, В. 

Я. Бойко, І. Ф. Курус, І. Г. Мащенко, Д. В. Неліпа, В. М. Петренко ; [М. М. Карабанов (ред.)]. – 

К. : Дирекція ФВД, 2008. – 400 с. 

5. Кузнецов Г. В. Телевизионная журналистика : учебник / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. 

Я. Юровський. –  М. : Высшая школа, 2002. – 304 с. 

6. Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади функціонування : підручник / В. В. 

Лизарчук. – Львів: ПАІС, 2000. – 366 с. 

7. Мащенко І. Г. Телебачення України: у 2-х Т. / І. Г. Мащенко. – К. : Тетра, 1998.  

8. Нариси з історії кіномистецтва України / Акад. мистецтв України ; [редкол.: 

В. Сидоренко (голова) та ін. ; ред.-упоряд. І. Зубавіна]. – К. : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. 

            Додаткові інформаційні ресурси: 

1. Довженко О. Українське телебачення в 1991–2000 роках / О. Довженко. – Режим доступу: 

http: // mediaclub.lviv.ua/index.рhp/id.  

2. Егоров В. В. Терминологический словарь телевидения: основные понятия и комментарии / 

В. В. Егоров. – М. : Ин-т повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР, 

1997. – Режим доступу: http: //evartist.narod. ru/text 2/09.htm.  

3. Запровадження цифрового мовлення в країнах Європи : порівняльні  таблиці цифрових 

практик. – Режим доступу:  http:// www.mediapravo.info/ articles. 

4. Засурский И. И. Масс-медиа второй республики / И. И. Засурский. – М., 1999. – Режим 

доступу: http://evartist.narod.ru/text3/34.htm. 

5. Егоров В. В. Терминологический словарь телевидения: основные понятия и комментарии / 

В. В. Егоров. – М. : Ин-т повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР, 

1997. – Режим доступу: http: //evartist.narod. ru/text 2/09.htm.  
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