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Загальна інформація про навчальну дисципліну: 

назва «Робота з кросмедійною редакційною системою»,  

форма навчання денна/заочна, 

семестр 9,  

кредитів (5 / 150 год.),  

Лекційних – 20 год. 

Практичні – 25 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. Дисципліна спрямована 

на застосування технічних програм для виготовлення якісного медійного контенту, 

з’ясування значимості соціальних медіа в кросмедійній журналістиці, засвоєння 

специфіки роботи кросмедійної редакції щодо написання та розміщення контенту на 

різних технологічних платформах.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: 

- особливості створення, обробки та розповсюдження контенту відразу для всіх 

технологічних платформ;  

- правила побудови журналістського матеріалу для соціальних медіа;  

- специфіку роботи відділів кросмедійної редакції та вимоги до них;  

- прийоми захисту інформації;  

- технічні особливості програмного забезпечення для створення друкованої, відео та 

аудіо- продукції;  

- етапи адміністративного та оперативного планування виробництва; особливості 

управління часом, редакцією та персоналом. 

Вміти: 

- оперувати поняттями: структура редакційного простору, корпоративна культура, 

кросмедійний менеджмент, організаційна культура, конвергентна редакція, 

кросмедійне виробництво, стратегічний менеджмент. 

- створювати мультимедійні історії в розрізі різних платформ; 

- користуватися цифровими носіями (фотографічне й телеобладнання з 

комп’ютерною постобробкою); 

- планувати роботу кросмедійної редакції. 

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

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті вивчення дисципліни «Робота з 

кросмедійною редакційною системою»: готувати контент для різних крос-медійних 

платформ, бути менеджером медійного контенту  

 

Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1:  2  



Кросмедійна редакційна 

система — це виробничо-творча 

структура, що виробляє 

медіапродукт для кількох видів 

ЗМІ (інтернету, радіо, 

телебачення, друку), часто 

входить до складу одного 

медіаоб’єднання, в якому 

здійснюється обмін 

інформацією, анонсами, 

посиланнями на матеріали, 

рекламними площами. 

 
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) кросмедій німедіа. 

Визначити специфіку рботи 

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 

медіа. 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: 2  

Проаналізувати адаптацію 

журналістських матеріалів 

однієї з регіональних 

телерадіоорганізації на різні 

мультимедійні платформи. 

  



7 

Лекція 4: Інноваційний 

кросмедійний менеджмент. 
Внутрішня комунікація, обмін 

ідеями та досвідом між 

співробітниками конвергентної 

редакції; організація навчання 

для підвищення фахових 

компетенцій журналістів і 

редакторів. 

 

2 Проаналізуйте роботу трьох кросмедійних 

редакційних систем, проаналізуйте 

переваги та недоліки у роботі. 

Підготувати мультимедійну презентацію 

дослідження… 

Практичне заняття: 

Розробити власний варіант 

створення кросмедійної 

редакції.  

2  

8 

Лекція 5: Особливості 

централізованого планування 

контенту одночасно для всіх 

медіаплатформ. Тематичні 

відділи (політика, економіка, 

культура, спорт) вже не 

закріплюються за кожним 

конкретним ЗМІ, а стають 

універсальними, виконуючи 

замовлення різних платформ. 

На «універсалів» 

перетворюються і журналісти, 

що зумовлює потребу 

розширення кола їхніх базових 

професійних компетенцій. 

2 Проаналізуватипрактику централізованого 

планування контенту кросмедійної 

редакції. 

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 завдання працівників однієї 

з обраних вами кросмедійних редакційних 

систем (редактор-продюсер, 

мультимедіапродюсер, редактор-режисер). 

11 

Практичне заняття: 

Підготуйте презентацію 

проаналізованої теми «Які 

завдання виконують працівники 

кросмедійної редакції». 

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. 

 

4  

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, 

редагування та оприлюднення 

кросмедійної публікації. 

Перевірка готовності всіх 

елементів публікації. Остаточне 

редагування текстів. 

Корегування макету. 

Опублікування. 

5  



 

Лекція 9: Особливості 

архітектури приміщення 

кросмедійної редакції. 

Найпопулярніша модель -

об’єднання всіх працівників в 

єдиному приміщенні, в якому є 

круглий або закручений 

спіраллю центральний стіл 

(центр прийняття рішень), 

«промені», за якими 

розміщуються тематичні 

редакції, службові «куточки», в 

яких можуть розташовуватися 

невелика відеостудія, монтажні 

лінійки, зона інфографіки… 

 

2 Проаналізувати особливості створення 

кросмедійних редакцій… 

 

Практичне заняття: 

Створити (намалювати) власну 

модель архітектури 

кросмедійної редакційної 

системи. 

2  

 

Лекція 10: 10 принципів, які 

мають бути враховані в 

кросмедійному менеджменті під 

час створення чи реорганізації 

редакції. 

2  Зпрогнозувати можливі конфлікти між 
різними професійними культурами 
всередині інтегрованої редакції та 
мотивацію співробітників до навчання і 
розширення базових професійних 
компетенцій. 

 
Практичне заняття: 

Модульна робота 

2  
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http://henryjenkins.org/2011/08/defining%20transmedia%20further_re.html
http://henryjenkins.org/2007/03/transme%20dia_storytelling101.html
http://www.rusnauka.com/12_KP%20SN_2013/Philosophia/4_134438.doc.htm
http://www.rusnauka.com/12_KP%20SN_2013/Philosophia/4_134438.doc.htm


Форма контролю та оцінювання результатів навчання: Формами поточного контролю 

є усне обговорення студентом теми майбутньої кросмедійної редакційної системи, 

створення власного проекту функціонування новітньої редакції. 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 Т10 

  
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 


