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ПЕРЕДАЧА
•Те, що передають по радіо, телевізору; 
трансляція, пересилання. Телерадіотрансляція
— у теле- та радіокомунікаціях — підготовка
та передавання інформації, наприклад, 
телешоу, музики, у формі радіо хвиль чи
цифрових сигналів.



СПЕЦВИПУСК

•Позапрограмний (позачерговий) випуск 
радіо- чи теленовин у зв'язку з важливими 
суспільно-політичними подіями.



СЕНСАЦІЯ

•Незвичайні подія, явище, новина, здатні 
викликати підвищений емоційний стан 
людини, значний загальний інтерес.



ПІДВОДКА

•Стислий вступ до інформаційного сюжету у 
випусках новин телебачення або 
радіомовлення, що пояснює зміст чи 
значення матеріалу, вказує на місце й 
обставини його створення.



РЕПОРТЕР (також дописувач, кореспондент)

•Співробітник ЗМІ (не обов'язково штатний), якого
відправили на місце подій, щоб повідомляти в 
редакцію інформацію — репортаж «з місця подій». 
У друкованих виданнях (найчастіше в газетах) 
пишуть текстові повідомлення, в аудіовізуальних
ЗМІ (ТБ, радіо) працюють в кадрі чи ефірі, в 
інтернет-виданнях створюють мультимедійний
контент.



ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

•Зустріч державних, політичних, громадських, 
наукових діячів із представниками преси, 
радіо, телебачення з питань, що цікавлять 
широку громадськість.



БРИФІНГ

•Коротка прес-конференція, на якій 
викладається позиція організації, установи з 
актуальних питань політики, економіки, із 
важливих суспільних проблем. 



ПІДХІД до преси

•Короткий виступ перед представниками ЗМІ,
на якому учасники певних подій або заходів
надають інформацію про поточний перебіг
справ, позиції сторін, повідомляють раніше
невідомі деталі та відповідають на питання
журналістів.



СИНХРОН

•Структурний елемент журналістського сюжету. 
Синхрон - це «скелет» матеріалу. Він ілюструє та 
підтверджує факти. Обов’язковий елемент – лайф
(живе відео з активними звуками). 



ІНТЕРВ`Ю

• Інформаційний або аналітичний жанр, який 
передає розмову журналіста у вигляді 
запитань і відповідей із суспільно важливими, 
компетентними у визначених питаннях 
особами або просто цікавими особистостями.



ТЖК

•Телевізійний журналістський комплект. 
Стандартно складається з камери, штатива, 
накамерного світла, ручного мікрофона, 
петличного мікрофона, звукового кабеля, 
навушників, акумуляторів, зарядного 
пристрою.



РЕСПОНДЕНТ

•Джерело усної чи письмової інформації, 
інформант (той, хто надає яку-небудь
інформацію у вигляді відповідей на питання
дослідника). Не плутати з інформатором!!! 



ЕКСПЕРТ

•Особа, що володіє спеціальними знаннями, 
високим рівнем компетентності, є 
представником конкретної професії чи
компанії, установи, громадської організації
тощо, що залучається ЗМІ для коментарів тієї
чи іншої теми, явища або події. 



РЕЗЮМЕ

•Тип журналістського матеріалу, в якому за 
допомогою порівняння, аналогії, 
статистичного узагальнення та інших методів 
осмислення інформації у вигляді наукового 
дослідження узагальнюються результати 
певного процесу, діяльності, розвитку.


