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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. З винайденням телевізійного зв’язку 

розпочалось формування нового виду медіа – телебачення. Забезпечення 

функціонування нового виду діяльності потребує залучення відповідних кадрів. 

Зважаючи на специфіку телевізійного мовлення, яке ввібрало риси 

кінематографу, театрального мистецтва, радіомовлення, преси, першими 

фахівцями на телебаченні стали представники саме цих галузей. Досвід цих 

синтетичних мистецтв був основоположним і при формуванні телевізійних 

жанрів, і при створенні оригінальних телевізійних форм: створювались 

телевізійні передачі у вже апробованих жанрах (огляди, вистави, хроніки тощо), 

але з використанням специфічних телевізійних засобів. 

Першим телевізійним фахівцям належало опанувати новий арсенал засобів 

вираження, навчитися відображати реальність не лише за допомогою слова, а й у 

звукозорових образах. Вони вивчали можливості аудіовізуального мистецтва під 

час безпосередньої практики в умовах становлення телевізійного мовлення, адже 

телевізійні професії з’явилися разом з телебаченням, задовго до початку 

професійної підготовки працівників телевізійної галузі (1970-ті роки).  

Отже, через відсутність кваліфікованих кадрів на період запуску першого 

телевізійного центру в Україні, на телебачення залучають спеціалістів із 

суміжних галузей, де вони адаптуються до роботи в формах нового 

аудіовізуального мистецтва. Основне завдання перших телевізійних фахівців 

полягало у створенні нових екранних жанрів із залученням всього 

аудіовізуального інструментарію. Згодом у процесі стрімкого розвитку 

телебачення телевізійники перебуватимуть у постійному пошуку нових 

жанрових телевізійних форм, відповідних часу та запитам глядача. 

З’являтимуться нові професії (продюсер, модератор) та жанри (ток-шоу, реаліті-

шоу).  

Аналіз науко-теоретичної бази свідчить, що період становлення 

українського телебачення на рівні наукових праць розглядався недостатньо 

глибоко, більшість розвідок мають науково-популярний, довідниковий або 

хронікальний характер. Дисертація Т. Щербатюк «Українське телебачення як 

тип республіканської програми: формування та сучасні тенденції розвитку», 

захищена у 1982 р., є чи не єдиною науковою роботою, що висвітлює українське 

телебачення в історичному контексті. Тому дослідження історії становлення 

телевізійного мовлення потребує нових напрацювань, систематизації, 

ілюстративного доповнення. 

Отже, досі не впорядковано цілий пласт історії вітчизняного телебачення з 

моменту його появи і до кінця 1960-тих років. Тому є нагальна необхідність 

дослідити історію українського телебачення 1939–1969 рр., а також поетапно 
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описати виникнення телевізійних професій та появу і розвиток нових 

телевізійних жанрів. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами. 

Дисертація виконана у рамках комплексної наукової теми НДР №11БФ045-01 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дослідження – визначити основні характеристики процесу 

становлення українського телебачення з 1939 по 1969 р. та їхній вплив на 

виникнення телевізійних професій та нових жанрів екранного мистецтва. 

Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

- проаналізувати джерельну базу з історії українського телебачення 

1939–1969 рр. для узагальнення сучасних концепцій та розробки періодизації 

розвитку українського телебачення;  

- проаналізувати особливості перших ефірів 1939 р. на українському 

телебаченні шляхом дослідження публікацій у тогочасній пресі про перші та 

подальші трансляції, що уможливить визначення ступеня регулярності 

довоєнного українського телемовлення; 

- визначити актуальні телевізійні жанри у 1939–1969 рр. шляхом 

дослідження архівних документів; 

- дослідити зародження та функціонування телевізійних професій у 

1939–1969 рр.  

Об’єктом дослідження є українське телебачення періоду 1939–1969 рр. 

Предметом дослідження є історичні, теоретичні та практичні аспекти 

становлення українського телебачення, телевізійних професій та жанрів 

екранного мистецтва, що сформувалися на українському телебаченні у 

досліджуваний період. 

У дисертації вирішується комплексна проблема, пов’язана з виникненням 

та формуванням протягом 1939-1969 років телевізійних професій та жанрів 

екранного мистецтва, які вплинули на становлення українського телебачення. 

Сучасне журналістикознавство потребує систематизації теоретичних надбань та 

наявної джерельної бази з історії та практики телебачення з двох причин. По-

перше, це потрібно для молодих науковців, які пов’язують свої наукові пошуки з 

телебаченням та його екранною природою. По-друге, телебачення для аудиторії 

є одним з провідних засобів масової інформації, популярним та доступним 

видом проведення дозвілля, а для працівників ТБ – видом творчої діяльності та 

ведення бізнесу. 

Методи дослідження. З метою отримання об’єктивних результатів 

використано такі наукові методи: аналіз документів, історичний (зокрема 

архівний), системний, описовий, інтерв’ю, синтез, узагальнення, порівняння. 
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Методом аналізу документів було зібрано й уточнено наявну наукову 

інформацію про розвиток телебачення у досліджуваний період, окреслено 

наукові здобутки журналістикознавців з телевізійної тематики. Системний 

підхід застосовано для дослідження становлення телебачення в Україні шляхом 

вивчення історії розвитку телебачення у Києві та регіонах. 

Аналіз архівних матеріалів застосовано для дослідження виникнення та 

розвитку українського телебачення у хронологічній послідовності, формування 

телевізійних професій і жанрів екранного мовлення.  

Методом інтерв’ю було зібрано й уточнено інформацію про телевізійні 

професії, зокрема професії оператора та диктора, а також про жанри 

телевізійних передач у досліджуваний період.  

Метод порівняння дав змогу визначити, наскільки поширеним було 

телебачення у перші роки свого існування у кожному з регіонів та якими були 

форми подачі різноманітних жанрів екранного мистецтва Київської, Харківської, 

Донецької, Одеської студій телебачення.  

Метод синтезу допоміг з’єднати окремі частини й риси предмета 

дослідження в єдине ціле, дав змогу розробити схему функціонування 

телевізійного мовлення в Україні у 1939–1969 рр. 

За допомогою методу узагальнення на основі вивчення розвитку 

телебачення в регіонах зроблено висновки про загальні тенденції становлення 

українського телебачення. 

Хронологічні межі дослідження – 1939–1969 рр. Аналізований період 

охоплює початок роботи телецентрів на території України та регулярне 

телевізійне мовлення, в процесі становлення якого відбулось освоєння 

можливостей нового виду медіа, виникли та реалізувались телевізійні професії, 

розвинулись жанрові форми телебачення із залученням аудіовізуальних засобів 

виразності. 

Джерела дослідження. Для аналізу було обрано матеріали Київської, 

Харківської, Донецької, Одеської, Львівської студій телебачення. Адже саме у 

такій послідовності розпочали регулярну роботу телецентри: у 1951 р. в Києві, 

1955 р. у Харкові, у 1956 р. в Одесі та Донецьку, наприкінці 1957 р. у Львові. 

При цьому радіус поширення сигналу телецентрів коливався в діапазоні від 100 

до 300 км., що давало можливість охоплювати і сусідні області. 

Історія зародження телебачення та телевізійний продукт у кожному із 

зазначених регіонів відзначається певними особливостями, які дають змогу 

зробити висновки щодо розвитку телебачення в Україні, адже ці міста 

представляють схід, захід, північ та південь України.  

Крім того, опрацьовано понад 100 джерел. Серед яких наукові, науково-

популярні, бібліографічні, довідникові видання, присвячені висвітленню історії 

становлення телебачення в Україні. 
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Емпіричні дослідження проведені на основі понад 1500 номерів газет та 

журналів, які виходили друком за досліджуваний період, понад 50 

кінофотоматеріалів Центрального Державного кінофотофоноархіву України 

імені Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА), понад 50 офіційних внутрішніх документів 

щодо діяльності Київського телецентру (штатні розписи, проколи виробничих 

нарад, звіти щодо якості програм, посадові інструкції), які зберігаються в 

Державному архіві м. Києва (ДА).  

Новизна роботи полягає у комплексному дослідженні історії становлення 

українського телебачення у 1939–1969 рр., виникнення телевізійних професій та 

апробації жанрів екранного мистецтва, що заклало підвалили формування 

телебачення як нового виду медіа.  

Вперше:  

- окреслено специфіку висвітлення перших телевізійних програм  

1939 р. у матеріалах преси: а) перший ефір був недостатньо висвітлений у пресі, 

а опубліковані матеріали позбавлені елемента сенсаційності; б) доведено, що 

телемовлення було регулярним до початку війни 1941–1945 рр.; 

- на основі архівних документів визначено передумови для 

формування жанрової системи на телебаченні: а) першими програмами були 

кінофільми, концерти, театральні вистави, кіножурнали, згодом з’явилися 

тележурнали, огляди на різноманітну тематику; б) становлення жанрів на 

телебаченні відбувалося шляхом створення нових телевізійних форм у вже 

апробованих жанрах преси, радіо, кіно, театрального мистецтва, але з 

використанням не лише вербальних, а й звукозорових засобів вираження;  

- аналіз емпіричного матеріалу (програм телепередач різних 

телестудій) показав, що завдяки поступовому створенню галузевих редакцій на 

ТБ поруч з апробованими видами телепередач (кінофільми, концерти, вистави 

тощо) з’явилися власне телевізійні форми, тобто літературно-драматична 

редакція готувала програми на літературні теми, був створений телетеатр для 

власних телевізійних постановок тощо;  

- описано передумови виникнення та механізми функціонування 

телевізійних професій: у 1939–1969 рр. до роботи на телебаченні залучали 

колишніх радійників (диктори), людей з технічною (оператори) та музичною 

(звукорежисери) освітою, фахівців кіно- та театрального мистецтва (режисери), 

газетярів, істориків, педагогів (редактори) та людей інших спеціальностей 

(мікрофонні оператори, освітлювачі, асистенти), які під час практичної роботи 

засвоювали особливості аудіовізуального мистецтва.  

Удосконалено: 

- періодизацію українського телебачення на основі сучасних підходів 

до поділу хронологічних періодів в історії телебачення України. 
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Набули подальшого розвитку: 

- дослідження рівня технічного розвитку телевізійного устаткування 

на телестудіях та серед населення України у досліджуваний період; 

- виявлення впливу чинників суспільного, науково-технічного, 

політичного характеру на процес становлення та розвитку телевізійного 

мовлення в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріал, викладений у 

роботі, може бути використано у навчальному процесі для лекційних та 

практичних занять з профільних дисциплін. Дослідження сприятиме кращій 

фаховій адаптації майбутніх українських телевізійних журналістів, ведучих, 

редакторів, режисерів, звукорежисерів та операторів. 

Дослідження створення і розвитку українського телебачення є вагомою 

базою для вивчення тенденцій конкретного періоду, особливостей 

фундаментальних основ, які передбачає та чи інша телевізійна професія, 

механізму функціонування жанрів екранного мистецтва, що дає нові знання 

процесів, які передували сучасному типу мовлення.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження та автореферат, 

опубліковані наукові статті виконані здобувачем самостійно (12 статей і 

матеріалів конференцій), а також у співавторстві з доктором наук В. Гоян (1 

стаття). У статті «Телебачення в наукових працях журналістикознавців (за 

матеріалами дисертацій 1980-2016 рр.)» фактологічна основа матеріалу 

опрацьована А. Іщенко, концепція статті розроблена В.Гоян.  

Апробація наукових результатів. Результати дисертаційної роботи 

обговорені на засіданнях кафедри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, 

апробація наукових результатів дослідження проходила на восьми 

всеукраїнських та міжнародних конференціях. Серед них: Міжнародна наукова 

конференція «Шевченківська весна – 2016» (м. Київ, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, 6-8 квітня 2016 р.), 

Міжнародна науково-практичної конференція студентів і аспірантів «Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи наукових досліджень» (м. Луцьк, 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 17–18 

травня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція у дистанційному 

форматі «Проблеми гуманітарних та громадсько-економічних наук – 2014» 

(Угорщина, Будапешт, 28 серпня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» 

(м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені М. 

Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та молодих учених «Професійне становлення журналіста: 
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традиції та нові підходи» (м. Львів, Львівський національний університет імені І. 

Франка, 27–28 квітня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 10 наукових 

публікаціях, 4 – у виданнях затверджених ДАК як фахові у галузі соціальних 

комунікацій, 1– з них в співавторстві, 2 – у зарубіжному фаховому виданні, 6 – 

надруковані у наукових виданнях, що присвячені соціальним комунікаціям та 

журналістикознавству, у збірниках наукових праць, матеріалах українських і 

міжнародних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Кандидатська дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, кожен з яких має підрозділи і супроводжується 

висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (119 позицій), 

списку архівних джерел (202 позиції) та 13-ти додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 258 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами і темами Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, стисло описано джерельну, 

теоретико-методологічну бази, хронологічні межі дослідження. Також зазначено 

мету і завдання, предмет, об’єкт, предмет, методи дослідження, наведено 

наукову новизну, вказано практичне значення роботи, особистий внесок 

здобувача. Наведено кількість публікацій, визначено обсяг і структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

історії становлення українського телебачення» здійснено огляд праць 

українських дослідників телевізійної тематики, окреслено методологічну базу 

дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Українське телебачення в наукових працях і розвідках» 

визначено стан наукової розробки питання, проаналізовано здобутки 

українських дослідників телевізійної проблематики, розглянуто тематику 

кандидатських та докторських дисертацій, присвячених різним аспектам 

телебачення, визначено основні напрями досліджень та наукові теми, які досі 

недостатньо висвітлювались. Виявлено, що висвітлення історії започаткування і 

становлення телебачення на території України у 1939–1969 рр. є недостатнім. 

Ще менше уваги науковців привертало дослідження виникнення телевізійних 

професій та нових жанрів екранного мистецтва. 

У підрозділі 1.2 «Періодизація телебачення України: джерельна база й 

методологія дослідження» узагальнено сучасні концепції періодизації 

українського телебачення, окреслено джерельно-методологічна база 
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дослідження, обґрунтована необхідність залучення чималої кількості 

емпіричного матеріалу, який склав основу джерельної бази дослідження: 

офіційні документи Київського телевізійного центру за 1950–1966 рр., які 

зберігаються в Державному архіві м. Києва; штатні розписи та кошторис 

виробничо-адміністративних витрат, протоколи виробничих нарад, посадові 

інструкції тощо; кіно- і фотоматеріали Центрального державного 

кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного за 1958–1965 рр.; 

кіноперіодика Української студії кінохронікальних фільмів (Укркінохроніка); 

наукові праці та періодична преса з архівних фондів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки імені М.О Максимовича; 

інтерв’ю з ветеранами телебачення:  Ю. Федоровим – головним оператором 

Київського телевізійного центру з 1954 р. та Т. Цимбал – диктором та ведучою 

програм українського телебачення з 1969 р. 

У  другому розділі  «Від експериментального телебачення до 

регулярного телевізійного мовлення в Україні» на основі архівних 

документів (матеріалів періодичної преси, кіножурналів, телесюжетів, 

внутрішніх документів Київського телецентру) досліджено етапи становлення 

українського телебачення за період 1939-1969 рр. 

У підрозділі 2.1. «Експериментальне телемовлення 30-х років: перший 

ефір Київської телестудії» досліджено архівні матеріали періодичної преси за 

1939 р., що дало змогу встановити: Київський телецентр наприкінці січня 1939 р. 

провів перші пробні телесеанси для фахівців; 1, 2 та 11 лютого 1939 р. Київський 

телецентр здійснив пробні виходи в телевізійний ефір; у квітні 1939 р. 

розпочалося регулярне телевізійне мовлення. Отримані дані спростовують 

наявну в деяких працях інформацію про поодинокий експериментальний 

характер телевізійного мовлення в Україні у 1939 р.  

У підрозділі 2.2. «Регулярне телемовлення в Києві: будівництво 

телецентру, особливості телепрограм, перші телевізійні професіонали» 

окреслено повоєнне відновлення телебачення в Києві, технічний, творчий та 

виробничий аспекти. На основі архівних матеріалів визначено перші 

телепрограми Київського телецентру, перших телевізійних фахівців та 

хронологію розвитку творчих і виробничих можливостей Київської студії 

телебачення. На базі архівних джерел (сюжетів кіножурналів) досліджено 

фрагменти перших передач, описано особливості роботи студій. 

У підрозділі 2.3. «Регулярне телемовлення 1950–1960 років: поява 

телецентрів у Харкові, Донецьку, Одесі, Львові та інших обласних центрах» на 

основі аналізу емпіричної бази продемонстровано етапи створення телевізійної 

мережі на території України в різних регіонах та особливості місцевого 

телебачення: у Харкові (1955), Донецьку (1956), Львові (1957), Одесі (1958), 

Дніпропетровську (1958) тощо.  
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Досліджуючи програми телепередач, описано роботу внутрішніх редакцій 

у вигляді тематичного зрізу телевізійної продукції у зазначених регіонах. На 

основі архівних джерел (сюжетів кіножурналів) досліджено фрагменти перших 

передач, описано особливості роботи студій. 

У третьому розділі  «Апробація жанрів екранного мистецтва і 

виникнення телевізійних жанрів і професій» на базі емпіричного матеріалу 

проілюстровано особливості формування телевізійних жанрів на українському 

телебаченні. Описано програми телепередач студій телебачення, які 

публікувалися в місцевій пресі. Описано специфіку навчання, організованого на 

телестудіях з метою покращення професійного рівня телевізійних фахівців.  

У підрозділі 3.1. «Становлення телевізійних жанрів на українському 

телебаченні» на основі аналізу архівних матеріалів визначено передумови для 

формування жанрової системи на телебаченні. Встановлено, що формування 

жанрів на телебаченні відбувалося шляхом створення нових телевізійних форм у 

вже апробованих жанрах преси, радіо, кіно, театрального мистецтва, але з 

використанням не лише вербальних, а й звукозорових засобів вираження. 

У підрозділі 3.2. «Дикторська модель ведення програм в українському 

телеефірі» на матеріалах першоджерел проаналізовано роботу перших дикторів, 

визначено особливості дикторської моделі ведення програм на українському 

телебаченні, окреслено особливості фахової підготовки дикторів на телестудіях 

за відсутності профільних кафедр у вищих навчальних закладах. Архівні 

документи свідчать про проведення лекційних та практичних занять у 

Київському телецентрі, вироблення вимог до професійних та особистих якостей, 

які висувалися до диктора. 

У підрозділі 3.3 «Формування професій оператора, режисера, 

звукорежисера, освітлювача, редактора, гримера на українському телебаченні» 

проаналізовано виникнення та функціонування телевізійних професій. На основі 

аналізу архівних документів (внутрішньої документації Київського телецентру, 

матеріалів періодичної преси) та інтерв’ю з ветеранами телебачення 

встановлено, що у 1939–1969 рр. до роботи на телебаченні залучали колишніх 

працівників радіо, газет, кіно, театру, а також інших галузей. Окреслено 

механізми трансформацій телевізійних професій: режисера, оператора, диктора, 

редактора, гримера тощо. Деякі з тих професій, які існували на телебаченні у 

досліджуваний період, відійшли у минуле: кабельмейстер, мікрофонний 

оператор.  

ВИСНОВКИ 

Проведені в дисертаційній роботі дослідження й отримані результати дали 

змогу зробити такі висновки: 
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1. Визначено стан наукової розробки питання, проаналізовано здобутки 

українських дослідників телевізійної проблематики, розглянуто тематику 

кандидатських та докторських дисертацій, присвячених різним аспектам 

телебачення, визначено основні напрями досліджень та наукові теми, які досі 

були лише частково представлені в українському журналістикознавстві. 

Виявлено, що висвітлення історії започаткування і становлення телебачення в 

Україні у 1939–1969 рр. є недостатнім. Зокрема, бракує наукових праць, 

присвячених становленню українського телебачення під час довоєнного 

експериментального мовлення та в 1950-ті роки. Ще менше уваги науковців 

привертало виникнення телевізійних професій та формування нових жанрів 

екранного мистецтва. 

Проаналізовано концепти періодизації українського телебачення таких 

дослідників, як В. Цвік і В. Гоян. Обґрунтована необхідність залучення чималої 

кількості емпіричного матеріалу як джерельної бази дослідження. Це офіційні 

документи Київського телевізійного центру за 1950–1966 рр., які зберігаються в 

Державному архіві м. Києва (штатні розписи та кошторис виробничо-

адміністративних витрат, протоколи виробничих нарад, посадові інструкції 

тощо); кіно- і фотоматеріали Центрального державного кінофотофоноархіву 

України імені Г. С. Пшеничного за 1958–1965 рр.; кіноперіодика Української 

студії кінохронікальних фільмів (Укркінохроніка), які демонструють фрагменти 

телевізійних програм, а також роботу співробітників студії у перші роки 

діяльності телецентру; наукові праці та періодична преса з архівних фондів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки 

ім. М. Максимовича; інтерв’ю з ветеранами телебачення (Ю. Федоровим – 

головним оператором Київського телевізійного центру з 1954 р. та Т. Цимбал – 

дикторкою та ведучою програм українського телебачення з 1969 р.); записи 

відеоматеріалів та інтерв’ю, надані директоркою музею телебачення 

Національної телерадіокомпанії України Л. Богдановою.  

Узагальнено наявні концепції періодизації українського телебачення, що 

сприяло уточненню періодизації розвитку українського телебачення, зокрема: 

пропонується перший період – 20–30-ті роки ХХ ст. (за В. Гоян) 

характеризувати як час провадження експериментального телемовлення; другий 

– 40-ві роки та третій – 1951–1972 рр. (за В. Гоян) – окреслити як період 

формування телевізійних професій та телевізійних жанрів. Обґрунтовано 

потребу дослідження періоду технічних експериментів та регулярного 

телемовлення, що створили основу моделі сучасного телебачення. 

2. Дослідження архівних матеріалів періодичної преси за 1939 р. дало 

змогу встановити: 

- Київський телецентр наприкінці січня 1939 р. провів перші пробні 

телесеанси для фахівців; 
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- 1, 2 та 11 лютого 1939 р. Київський телецентр здійснив пробні виходи в 

телевізійний ефір; 

- у квітні 1939 р. розпочалося регулярне телевізійне мовлення. 

Отримані дані спростовують наявну в деяких працях інформацію про 

поодинокий експериментальний характер телевізійного мовлення в Україні у 

1939 р.  

3. На основі аналізу архівних матеріалів визначено передумови для 

формування жанрової системи на телебаченні. Першими програмами були 

кінофільми, концерти, театральні вистави, кіножурнали, згодом з’явилися 

тележурнали, огляди на різноманітну тематику, телевізійні новини. 

Встановлено, що формування жанрів на телебаченні відбувалося шляхом 

створення нових телевізійних форм у вже апробованих жанрах преси, радіо, 

кіно, театрального мистецтва, але з використанням не лише вербальних, а й 

звукозорових засобів вираження. 

Аналіз емпіричного матеріалу (програм телепередач різних телестудій, 

опублікованих на шпальтах щотижневика «Говорить Київ») показав, що завдяки 

поступовому створенню галузевих редакцій на телестудіях поруч з 

апробованими видами телепередач (кінофільми, концерти, вистави тощо) 

з’явилися власне телевізійні форми. Наприклад: 

- літературно-драматична редакція готувала програми на літературні теми, 

випускала в ефір власні телевізійні постановки за участі акторів 

телетеатру; 

- суспільно-політична редакція готувала програми на економічну, 

суспільну, сільськогосподарську тематику, створювала інформаційні 

тележурнали «Новини дня», зйомки сюжетів для яких проводилися за 

допомогою ПТС по всій території України. Ці програми започаткували 

традиції інформаційного мовлення на українському телебаченні та заклали 

основи для формування інформаційних та аналітичних жанрів, зокрема, 

усного повідомлення, виступу, репортажу, інтерв’ю, трансляції, огляду, 

бесіди; 

- телевізійні фільми та документальні стрічки, зняті телестудіями, були 

першими спробами у царині художньо-публіцистичних жанрів на 

телебаченні. 

Дослідження штатного розпису та кошторису адміністративно-

управлінських витрат за 1951 р. свідчить, що відділ позастудійних передач 

Київського телецентру проводив актуальні зйомки з різних місць столиці. Це 

були перші спроби телевізійних форм з елементами репортажності, які згодом 

трансформуються у телевізійні трансляції футбольних матчів, концертних, 

театральних і циркових вистав тощо. 
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Аналіз емпіричного матеріалу допоміг осягнути етапи становлення 

телебачення в інших містах України: Харків, Донецьк, Одеса, Львів. 

Досліджуючи програми телепередач, описано роботу внутрішніх редакцій у 

вигляді тематичного зрізу телевізійної продукції у зазначених регіонах. Це були 

програми на економічну, суспільну, сільськогосподарську, мистецьку та 

літературну тематики, спортивні передачі, програми для дітей та юнацтва, а 

також кінофільми, документальні стрічки, власні телевізійні постановки, 

телесюжети.  

На основі архівних джерел (сюжетів кіножурналів) досліджено фрагменти 

перших передач, описано особливості роботи студій. Встановлено, що завдяки 

радіусу дії телецентрів (100–300 км) телевізійне мовлення набуло міжобласного 

та міжреспубліканського значення (передачі Київського телецентру приймали на 

території Білорусії). Велику популярність українського телебачення серед 

міського і сільського населення проілюстровано матеріалами з періодичної 

преси.  

4. Проаналізовано виникнення та функціонування телевізійних професій. 

Встановлено, що у 1939–1969 рр. до роботи на телебаченні залучали колишніх 

радійників (диктори), людей з технічною (оператори) та музичною 

(звукорежисери) освітою, фахівців кіно- та театрального мистецтва (режисери), 

газетярів, істориків, педагогів (редактори) та людей інших спеціальностей 

(освітлювачі, асистенти), які під час практичної роботи засвоювали особливості 

аудіовізуального мистецтва. 

Окреслено механізми трансформації цих професій: деякі з них відійшли у 

минуле (кабельмейстер, мікрофонний оператор). На матеріалах сюжетів 

кіножурналу «Радянська Україна» доведено, що першими дикторами 

українського телебачення були Новела Серапіонова та Ольга Даниленко. 

Інтерв’ю з Т. Цимбал і Ю. Федоровим дали змогу зібрати та уточнити 

інформацію щодо підготовки кадрів для телебачення: 

- до роботи на телебаченні залучали спеціалістів суміжних сфер, а також не 

пов’язаних з творчістю галузей; 

- задля покращення професійного рівня працівників на телестудіях було 

впроваджено спеціальне навчання.  

Архівні документи свідчать про проведення лекційних та практичних 

занять у Київському телецентрі, вироблення вимог до професійних та особистих 

якостей, які висувалися до диктора, режисера тощо. Професійна фахова 

підготовка кваліфікованих кадрів для телебачення розпочалася лише наприкінці 

1960-х-на початку 1970-х рр. зі створенням профільних кафедр на факультеті 

кінематографії Київського державного інституту театрального мистецтва імені 

І. К. Карпенка-Карого (1966 р.) та факультеті журналістики Київського 

державного університету імені Т. Г. Шевченка (1971 р.). 
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Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі 

для лекційних та практичних занять з фаху («Телевізійна журналістика», 

«Майстерність ведучого телепрограм», «Студійний практикум», «Екранне 

мовлення»). Дослідження сприятиме кращій фаховій адаптації майбутніх 

українських телевізійних журналістів, ведучих, редакторів, режисерів, 

звукорежисерів та операторів. 

У дисертації вирішується комплексна проблема, пов’язана з виникненням 

та формуванням протягом 1939–1969 років телевізійних професій та, жанрів 

екранного мистецтва, які вплинули на становлення українського телебачення. 

Зібрані й опрацьовані архівні дані є вагомою базою для вивчення періоду 1939–

1969 рр., розвитку телевізійних професій, функціонування жанрів екранного 

мистецтва, що дає нові знання про телебачення, яке передувало сучасному типу 

мовлення. Перспективними з точки зору осмислення поступу українського 

телебачення, визначення тенденцій та закономірностей функціонування цього 

виду мас-медіа можна вважати такі періоди історії телевізійного мовлення: 

1969–1989, 1989–1999 рр., період 2000-х років. 
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АНОТАЦІЯ 

Іщенко А. І. Історія становлення українського телебачення: виникнення 

телевізійних професій та апробація  жанрів екранного мистецтва (1939–1969 рр.) 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 «Теорія та історія 

журналістики». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

З використанням значного масиву архівних даних описано історію 

становлення телебачення України у період 1939–1969 рр., виникнення 

телевізійних професій та жанрів на українському телебаченні. Встановлено, що 

у січні–лютому 1939 р. Київський телецентр провів перші пробні виходи в 

телевізійний ефір. У квітні 1939 р. розпочалося регулярне телевізійне мовлення. 

У післявоєнні роки українське телебачення поступово відновилось, 

створювались нові суто телевізійні форми жанри, наприклад, інформаційне 

мовлення з використанням репортажу, а перші телевізійні документальні фільми 

сформували телевізійні публіцистичні жанри. Описано виникнення та 

функціонування телевізійних професій.  

Ключові слова: телебачення, історія українського телебачення, телевізійні 

професії, жанри екранного мистецтва. 
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АННОТАЦИЯ 

Ищенко А. И. История становления украинского телевидения: 

возникновение телевизионных профессий и апробация жанров экранного 

искусства (1939-1969 гг.). - Квалификационная научный работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям (доктора философии) по специальности 27.00.04 «Теория и 

история журналистики». – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

С использованием значительного массива архивных данных описана 

история становления телевидения Украины в период 1939–1969 гг., 

возникновение телевизионных профессий и жанров на украинском телевидении. 

Установлено, что в январе-феврале 1939 г. Киевский телецентр провел первые 

пробные выходы в телевизионный эфир. В апреле 1939 началось регулярное 

телевизионное вещание. 

В послевоенные годы украинское телевидение постепенно возобновилось, 

создавались новые чисто телевизионные формы жанры, например, 

информационное вещание с использованием репортажа, а первые 

телевизионные документальные фильмы сформировали телевизионные 

публицистические жанры. Описано возникновение и функционированиея 

телевизионных профессий. 

Ключевые слова: телевидение, история украинского телевидения, 

телевизионные профессии, жанры экранного искусства. 

SUMMARY 

Ishchenko A. I. The history of the formation of Ukrainian television: the 

emergence of television professions and an approbation of genres of screen art (1939–

1969). – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

A thesis presented for a D. Sc. (Doctor degree) in Social Communications 

Studies. Research Specialization: 27.00.04 – Theory and History of Journalism. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018.  

The dissertation is devoted to the history of formation of Ukrainian television in 

the period 1939-1969 through the prism of the emergence of television professions and 

genres on Ukrainian television. 

The scientific novelty of the work consists in a comprehensive study of the 

history of formation of Ukrainian television during the period 1939-1969 through the 

prism of the development of television professions and genres of screen art, which 

introduced the foundations for the shaping of television as a new type of media: 
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- the thesis outlined the specifics of coverage of the first television programs of 

1939 in press materials: a) the first broadcast was insufficiently covered in the press, 

and published materials were devoid of sensational elements; b) it was proved that 

broadcasting was regular before the war of 1941-1945; 

- the preconditions for the formation of the genre system on television were 

determined on the basis of archival documents: a) the first programs were films, 

concerts, theater performances, film magazines, and subsequently appeared TV 

journals, reviews on various subjects; b) the formation of genres on television 

occurred through the creation of new television forms in the already tested genres of 

the press, radio, cinema, theatrical art, but using not only verbal but also sound-

scanning means of expression; 

- an analysis of empirical material (programs of television programs of various 

television studios) showed that due to the gradual creation of industry editions on TV 

along with proven TV shows (movies, concerts, plays, etc.), particularly television 

forms appeared, that is, literary and drama edited programs on literary topics, a theater 

for their own television productions was created; 

- the preconditions for the emergence and mechanisms of the functioning of 

television professions were studied: former radio announcer (television announcer), 

people with technical (teleoperator) and music education (audio operator) of film and 

theater (directors), newspaper workers, historians, educators (editors) and people of 

other specialties (microphone operators, lighting man, assistants) were hired in the 

years 1939-1969, they learned the features of audiovisual art during their practical 

work. The training of qualified personnel for television began only in the 1970's; 

- the periodization of Ukrainian television has been improved on the basis of 

already existing approaches to the division of chronological periods in the history of 

television in Ukraine. 

The results of the study can be used in the educational process for the 

development of lectures and practical training in television journalism. 

The thesis analyzes the achievements of Ukrainian researchers in the television 

sphere, identifies topics that were not covered in researches, outlines the concepts of 

periodization of Ukrainian television in view of the formative stage of television 

genres and professions. 

It was established that at the end of January 1939 the Kyiv Television Center 

conducted the first test sessions for specialists, and later (February 1, 2 and 11, 1939) - 

test outlets on television. In April 1939, regular television broadcasts began. 

Gradually industry editions were created, which contributed to the emergence of 

new particularly television forms: literary and drama editions (programs on literary 

themes, their own television productions); socio-political editorial board (programs on 

economic, social, agricultural subjects, news TV magazines "News of the day", 

surveys of plots for which were conducted with the help of mobile truck throughout 
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the territory of Ukraine). Such programs launch information broadcasting and the main 

informational genre - reportage, and the first ever documentary films - publicistic 

genres on Ukrainian television. 

The preconditions of the emergence and mechanisms of functioning of the 

television professions of the television announcer, the  teleoperator, the director, the 

audio operator, the editor, the lighting man, the make-up artist were established. In 

1939–1969 television was involved with related industries (radio, press, cinema and 

theater), as well as people with technical, musical education, as well as representatives 

of other public professions. The process of teleproduction took place in conditions of 

direct broadcasting with educational elements. 

Key words: television, history of Ukrainian television, television professions, 

genres of screen art. 

 


