
За блакитним екраном 

23 квітня студенти І курсу ЕПК ЗНУ спеціальності журналістика  

побували на записі програми «TRIBUTE SHOW» на телеканалі «tv5»  Їм 

пощастило побачити процеси, що відбуваються на телебаченні, 

зсередини. 

У супроводі викладача з профільних дисциплін, Ольги Широбокової, 

майбутні журналісти потрапили на шоу талантів в якості масовки. Але 

головним їхнім завданням було якнаймога краще роздивитися роботу стафу.  

В кожного з працівників є своя задача і в кожного є власний план, за яким він 

має діяти. Так, на вході до студії розміщено дуже багато лампових  приладів, 

отже тут є і майстер з освітлення, який регулює світлові ефекти на сцені для 

кращої атмосфери шоу. Також, на знімальному майданчику знаходилося 4 

оператори, які забезпечували якісну зйомку з усіх ракурсів.  Два 

звукооператори разом з 

апаратурою сховалися у кутку 

за суфлером. Їхня задача – 
регулювати гучність музики та 

мікрофонів, якість звуку, 

ефекти та ін. Ще одна людина 

майданчику – фотограф. Мета 

його – засняти найкращі 

моменти записів. Координатор, 

мабуть, один з найважливіших 

присутніх. Він регулює усі дії 

персоналу і масовки (наприклад, команди як «Аплодисменти!», «Ведучий, на 

сцену», «перерва 30 хвилин», «гурт може йти перевдягатися» і т.д). Ну і 

звісно ж ведучий. Це невід’ємна частина кожного шоу, яка задає весь настрій 

програми. На власні очі відвідувачі могли побачити таке явище як 

імпровізація, коли пан ведучий запропонував власний погляд на те, як має 

відреагувати масовка на одну з його реплік. Це було дуже цікаво для 

майбутніх фахівців. 

Саме шоу являє собою змагання у таланті в музиці. 6 запорізьких гуртів 

роблять власне аранжування відомих пісень (за темами для кожного випуску) 

та виконують свій варіант на записі програми. Після виходу шоу (щосуботи о 

20:20) телеглядачі можуть проголосувати за гурт, що сподобався їм 

найбільше за номером, що вказаний на екрані. І, таким чином, за допомогою 

смс-голосування  та дзвінків один з гуртів все більше наближується до 



жаданої перемоги. Нагородою ж для переможців буде можливість виступити 

з відомими виконавцями на великий сцені у Києві. 

                               

Студенти отримали неповторні емоції та досвід, що можна було отримати 

тільки на практиці. Можливо, це надихнуло їх на роботу на телеканалі у 

майбутньому. 
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