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Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

назва «Кросмедійна публікація»,  

форма навчання денна/заочна, 

семестр 9,  

кредитів (5 / 150 год.),  

Лекційних – 18 год 

Практичні – 27 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна – 101 год.  

П.І.П. викладача, який веде лекції: Жук О.О. 

П.І.П. викладача, який веде практичні заняття: Жук О.О. 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: Навчальний предмет спрямований на вивчення крос-медійної журналістики, 

який дозволяє освоїти практичну частину сучасної журналістики. Разом з практичними 

навичками студенти набувають навички крос-медійного мислення, яке дозволяє 

створювати історії (Storytelling) як в різних жанрах, так і у форматах передачі інформації. 

Спираючись на теоретичну базу, яку студенти отримують при вивченні інших дисциплін, 

цей курс дозволяє осмислено з'єднувати різні сучасні медійні платформи. Знання 

специфіки умов конвергенції ЗМІ, створені типові мульти історії (Multistory) народжують 

і нову якість крос-медійної журналістики. Тому основна мета - навчитися застосовувати 

отримані знання та створити крос-медійну публікацію. 

Завдання: сформувати та закріпити у студентів розуміння новітніх тенденцій в медіа: 

конвергенції та крос-медійної подачі інформації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: 

•основи крос-медійної концептуальності в співвідношенні з цільовими групами; 

• принципи організаційної роботи для створення крос-медійної публікації; 

• теорію створення різних платформ для представлення крос-медійної історії; 

• принцип інтерфейсу різних комп'ютерних програм та їх цифровий вплив на 

візуальний формат створеного інформаційного продукту. 

Вміти: 

• створювати мультимедійні історії в розрізі різних платформ; 

• користуватися цифровими носіями (фотографічне й телеобладнання з 

комп’ютерною постобробкою); 

• акцентувати візуальну складову в інформації, яка буде представлена в 

мультимедійних текстах. 

Перелік мінімуму знань, умінь, навичок, необхідних для подальшої практичної 

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Кросмедійна публікація»: 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  

Т
и

ж
д

ен
ь 

 

Назва теми 

к
-т

ь
 г

о
д

.  

Теми СРС 

1 Лекція 1:  2  



Особливості кросмедійних 

публікацій. Розпізнавання 

журналістського матеріалу для 

різних платформ на етапах 

виробничого контенту. 

Конвергентні ЗМІ як 

мультимедійні ЗМІ. 

Інфотеймент (новини з 

розвагою) і едьютеймент 

(навчання з розвагою). 

 
Обрати мультимедійні медіа та визначити 

платформи, на яких вони працюють. 

Простежити аудиторії цих платформ та 

дати характеристику роботи медіа на ці 

аудиторії.  

2 Практичне заняття: 2  

Обрати три найцікавіші (на 

вашу думку) кросмедійні 

публікації. Визначити 

специфіку кожної та 

проаналізувати плюси та 

мінуси… 

  

3 Лекція 2:  2  

Типи конвергентних редакцій.  

Мультимедійна редакція: 

принцип одночасної роботи для 

друкованої та онлайн версій 

видання, радіо і ТБ. Інтегрована 

редакція: планування і 

виробництво контенту. Крос-

медійна редакція: принцип 

взаємного обміну інформацією. 

 

 Простежити, як на зміну мономедійності 

приходить мультимедійність на 

регіональному медійному рівні. 

Створити журналістський матеріал та 

розмістити на різних медіа платформах 

4 

Практичне заняття: 2  

Проаналізувати три 

мультимедійні регіональні 

медія. Дати характеристику їх 

роботи: основні акценти, 

інструменти, креативні 

підходи… 

 

 

 

5 

Лекція 3: Злиття старих / нових 

форматів.  

Від поняття інтернет-

журналістика до поняття 

інтернет-видання. Інтернет-ЗМІ. 

Жанри інтернет-видань. 

Характеристики структурних 

елементів каналів комунікації в 

Інтернеті. Достовірність 

інформації в мережі. 

2 Підготувати мультимедійну презентацію 

дослідження 

    

6 

Практичне заняття: 3  

Проаналізувати адаптацію 

журналістських матеріалів 

однієї з регіональних 

телерадіоорганізації на різні 

мультимедійні платформи. 

  



7 

Лекція 4:  

Поняття гіпертексту.  

Система зв'язків між текстами в 

єдиному інформаційному 

середовищі. Знакові системи 

мультимедійності. Аутсорсинг 

інтерактивного спілкування 

(блоги, соцмережі). Цільова 

діяльність інтернет-ЗМІ в 

моделюванні комунікації. 

2 Проаналізуйте фітбек кросмедійних 

матеріалів, переваги та недоліки крос-

медійності на прикладі окремо взятої 

редакції. 

Підготувати мультимедійну презентацію 

дослідження… 

Практичне заняття: 

Проаналізувати інтерактивне 

спілкування на прикладі окремо 

взятої редакції. 

 

2  

8 

Лекція 5:  

Функції інтернет-ЗМІ:  

комунікативна, інформаційна, 

ціннісно-регулююча. Поняття 

валентності у соціально-

організаційній та соціально-

креативній функціях. Рівні 

соціальної участі. Розважальна 

функція інтернет-ЗМІ 

(«суспільство спектаклю», 

«документальні перформанси», 

інтеракція, віртуальна 

драматургія і т. д.). 

2 Проаналізувати практику успішної спів-

праці журналістів кросмедійної редакції та 

цільової аудиторії. 

9 
Практичне заняття: 

Модульна робота 

 

2 

 

10 

Лекція 6: Інтернет як 

універсальний майданчик для 

мультимедійного повідомлення.  

Особливості відео, звуку, фото і 

тексту в інтернеті. Інтернет як 

майданчик для експериментів і 

місце професійного журналіста 

в мережі.  

 

 

2 

Проаналізуйте у медіа «Живе мовлення» 

(потокове мовлення) і «відео за запитом» 

(відкладене відео). Особливості 

нелінійного перегляду програм. Версійні 

та оригінальні відео-програми. 

Інтерактивне телебачення. 

11 

Практичне заняття: 

Підготуйте презентацію 

проаналізованої теми «Живе 

мовлення» (потокове мовлення) 

і «відео за запитом» (відкладене 

відео) за матеріалами медія, які 

ви опрацювали. 

 

2 

 



12 

Лекція 7: Основний задум і 

пошук, розробка теми при 

підготовці до створення крос-

медійної публікації. Організація 

процесу створення крос-

медійної публікації. Визначення 

основного задуму, пошук та 

розробка теми майбутньої 

публікації.  

 

2 

Прочитати 5 матеріалів у жанрі транс-

медійного сторітелінгу. 

Створити власний план роботи над 

кросмедійним матеріалом.  

13 

Практичне заняття: 

Тема, ідея, композиція сценарію 

крос-медійної публікації. 

Описова частина. Текст 

публікації. Перше знайомство з 

життям об'єкта та героїв (на 

місці або за джерелами); 

конкретизація теми, проблеми, 

ідеї на обраному автором 

матеріалі; редагування та 

коректура тексту; детальне 

дослідження теми чи об’єкта, 

вивчення, вибір персонажів, 

подій, які увійдуть до 

майбутньої крос-медійної 

публікації; написання сценарію 

та дедлайни для створення 

елементів крос-медійності. 

 

 

6 

 

14 

Лекція 8: Інфографіка, відео, 

звуковіфайли та фото у крос-

медійній публікації. Кадр. План. 

Основні методи відеозйомки. 

Запис звуку. Робота з 

мікрофоном. Запис мовлення, 

звуків природи і техніки на 

диктофон. Як переносити 

записи з диктофона на інші 

цифрові носії. Робота в 

середовищі Adobe Premiere та 

Adobe Audition. Оцифровка 

відзнятого та записаного 

матеріалу. Озвучування 

відеоматеріалу. 

 

 

2 

Створити самостійно інфографіку, відео, 

аудіоматеріал та опрацювати фотознімки 

до власної кросмедійної публікації. 

15 

Практичне заняття: 

Підготовка всіх елементів, 

останнє редагування та 

оприлюднення крос-медійної 

публікації. 

Перевірка готовності всіх 

елементів публікації. Остаточне 

редагування текстів. 

Корегування макету. 

Опублікування. 

6  



 

Лекція 9: Створення крос-

медійної публікації, її 

розміщення на сайті. 

Особливості просування та 

фітбек з аудиторією… 

 

2 Розмістити власну кросмедійну 

публікацію у мережі… Передбачити та 

спрогнозувати сприйняття аудиторією… 

 
Практичне заняття: 

Модульна робота 

2  
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання: Формами поточного контролю 

є усне обговорення студентом теми майбутньої кросмедійної публікації, написання статті, 

анотації до неї та визначення ключових слів. Формою підсумкового контролю є іспит. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

  
6 6 6 6 6 6 6 8 10 
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