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Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

назва «Кросмедійність»,  

форма навчання денна/заочна, 

семестр 9,  

кредитів (4 / 120 год.),  

Лекційних – 16 год 

Практичні – 14 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна – 86 год.  

П.І.П. викладача, який веде лекції: Василик Л.Є. 

П.І.П. викладача, який веде практичні заняття: Василик Л.Є. 

Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: Курс «Крос-медійність» повинен дати студентам уявлення про новітні 

тенденції у медіа- та видавничій галузях, окреслити перед ними нові вимоги, які ринок 

ставить перед журналістом та видавцем, навчити орієнтуватися в модерних тенденціях та 

діяти відповідно до новітніх цілей та завдань.  

         Завдання: Курс ставить перед студентом завдання аналізувати медіаринок, про-

гнозувати його розвиток у зв’язку з дигіталізацією та конвергентністю, освоювати різні 

крос-медійні платформи та навички крос-медійного універсального журналіста. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетентностей:           

Знати: 

- тенденції розвитку медіаринку 

- організацію роботи редакції в умовах дигіталізації та багатоплатформовості медіа 

- організацію роботи конвергентного видання 

- маркетинг конвергентного контенту 

- види редакцій 

- тенденції зміни жанрів та професій журналіста в умовах конвергенції  

 

          Вміти:  

- створити журналістський матеріал для різних платформ 

- просувати контент на різних платформах 

- залучати краудсортинговий контент 

- володіти навичками універсального журналіста 

 

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

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни «Крос-

медійність»:  аналіз передплати, прогнозування розвитку ринку медіа, організація роботи 

на різних крос-медійних платформах, робота в Newsroom, створення контенту для різних 

платформ. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1:  2  



Поведінка споживача інфор-

мації та зміни в медіа у зв’язку з 

дигіталізацією. Зміна аудиторії 

традиційних ЗМІ. Зміна газет-

них брендів та розширення га-

лузі.  

 
Обрати медіа (газетний бренд) та ви-

значити платформи, на яких воно працює 

Простежити аудиторії цих платформ та 

дати характеристику роботи медіа на ці 

аудиторії. Відобразити графічно отримані 

результати свого дослідження. Спрогно-

зувати перспективи розвитку ЗМІ в кон-

тексті втрати традиційної аудиторію 

2 Практичне заняття: 2  

Динаміка передплати в Україні. 

Чинники конкурентності в епо-

ху платформ. Чотири платфор-

ми, важливі у перспективі 

  

3 Лекція 2:  2  

Конвергенція та кросмедій-

ність як медіа-тренди ХХІ ст. 

Конвергенція та кросмедій-

ність: термінологічні характе-

ристики.  

 Простежити, як на зміну мономедійності 

приходить багатоканальність.на регіональ-

ному медійному рівні 

Створити журналістський матеріал та 

розмістити на різних медіа платформах 

4 

Практичне заняття: 2  

Конвергенція як пошук нової 

аудиторії. Конвергенція як тех-

нічний процес. Конвергенція як 

зміна контенту. Конвергенція як 

зміна комунікації 

 

 

 

5 

Лекція 3:  2  

Вплив конвергенції на органі-

зацію редакції та роботу жур-

налістів: нові моделі завдяки 

крос-медіа. Моделі сучасної ор-

ганізації редакції. Мультимедіа 

та крос-медіа. Централізована 

розробка тем і розподіл новин 

за допомогою концепцій News-

desk і Newsroom.  

 

 

Зробити огляд кількох найбільших світо-

вих та українських Newsroom 

Підготувати мультимедійну презентацію 

дослідження 

6 

Практичне заняття: 
 

2 

 

Нові робочі процеси та нові на-

зви функцій журналістів, корті 

працюють за новинним столом. 

  

7 

Лекція 4: Типи конвергентних 

редакцій та нові вимоги до 

професії. Мультимедійна редак-

ція. Переосмислення функцій і 

завдань роботи журналіста. 

Концепція «Супер-журналіст» 

чи «Універсальний журналіст». 

Проблеми впровадження «нової 

філософії» професії. Крос-ме-

дійна редакція. Інтегрована ре-

дакція. Мінуси універсальності: 

економічний аспект 

2 Проаналізуйте переваги та недоліки крос-

медійності на прикладі окремо взятої 

редакції 

Підготувати мультимедійну презентацію 

дослідження 

   



8 

Лекція 5:  

Журналістські жанри у кон-

тексті мультимедійності та кон-

вергентності. Вплив традицій-

ного медіа споживання на появу 

нових жанрових форм. Муль-

тимедійна/Трансмедійна розпо-

відь. Перетворення громадянсь-

кої журналістики у кросмедійну 

платформу для ЗМІ.  

 

2 

Проаналізувати практику успішної спів-

праці відомих українських блогерів з 

кросмедійними редакціями 

9 
Практичне заняття: 

Модульна робота 

 

2 

 

10 

Лекція 6:  

Крос-медійність як економічна 

стратегія видавництв. Роль кон-

вергенції та крос-медіа у зміні 

економічної моделі ЗМІ. Кон-

центрація ЗМІ: етапи, бізнес-

моделі (ВД, холдинг, концерн). 

Структура і типи медіа-хол-

дингу. Домінуючі гравці на сві-

товому інформаційному ринку 

та їх фінансові активи.  

 

 

2 

Проаналізувати п’ять найбільших укра-

їнських медіа холдингів  

На основі схеми залучення аудиторії на 

різних етапах створення контенту запро-

понувати свої креативні, інноваційні варі-

анти залучення аудиторії за моделями кра-

удсорсингу. 

Проаналізувати 5 українських інтернет-

видань щодо використання моделей крад-

сорсингу (зі списку: http://dir.meta.ua/news-

and-mass-media/ ) 

 

11 

Практичне заняття: 

Краудсорсинг в економічній 

моделі ЗМІ та в онлайн-

стратегії монетизації контенту. 

Розробка пропозицій  монети-

зації онлайн-контенту для регіо-

нального медіа (на вибір) 

 

2 

 

12 

Лекція 7:  

Трансмедійний сторітелінг. 

Українські та світові проекти у 

форматі логріда 

 

 

2 

Прочитати 10 матеріалів у жанрі транс-

медійного сторітелінгу   

Створити власний матеріал на платформі-

шаблоні в онлайн 

13 

Практичне заняття: 

Планування власного матеріалу 

у форматі трансмедійного сторі-

телінга.  

 

2 

 

14 

Лекція 8:  

Гейміфікація та імерсивні про-

екти у ЗМІ. Типи новинних ігор. 

Тести як новий формат ігрового 

контенту. Новинні ігри. Тенден-

ції розвитку імерсивних техно-

логій. 

 

2 

 

15 
Практичне заняття: 

Модульна робота 

2  
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Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  Формами поточного контролю 

є усне обговорення студентом наукової проблеми, написання наукової статті, анотації до 

неї та визначення ключових слів, вступу до магістерського дослідження, оформлення 

бібліографії. 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                   

6 6 6 6 6 10 10 10                          
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