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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ―Мультимедійна 

журналістика‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

___магістрів________ спеціальності 061 ―Журналістика‖. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є мультимедійна журналістика  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається після вивчення дисциплін  

«Журналістика», «Редакторсько-видавничий фах», «Газетно-журнальні видання». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Медіа та цифрове середовище. 

2. Мультимедійна журналістика: технологія та інструментарій.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни ―Мультимедійна журналістика‖ є  

ознайомлення зі становленням мультимедійної журналістики, факторами 

її динамічного розвитку та механізмами творчого функціонування в сучасному 

інформаційному просторі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мультимедійна журналістика»  

є дослідження історії мультимедійної журналістики, цифрового середовища, в  

якому вона зародилася та трансформації професії журналіста, фактори динамічних 

змін, нові принципи та інструменти створення інформаційного продукту. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- історію та  фактори розвитку мультимедійної журналістики 

- особливості професії мультимедійника 

- нові формати та гібридні жанри 

- інструменти створення мультимедійного матеріалу 

вміти : 

- аналізувати особливості нового «цифрового покоління» 

- вміти залучати аудиторію до створення цифрового контенту 

- організовувати роботу мультимедійної редакції 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Медіа та цифрове середовище. 

Історія мультимедійної журналістики.  

Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика. 

Журналіст в епоху мультимедіа. 

Змістовий модуль 2. Мультимедійна журналістика: технологія та 

інструментарій.  

Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення контенту. 

Нові принципи новин і мультимедіа. 

Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі. 

Організація роботи мультимедійної редакції. 

3. Рекомендована література 

1. Баранова Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика / 

Е. А. Баранова – М. : ЮРАЙТ, 2014. – 215 с. 

  2. Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских СМИ и 

журналистики / Е. Л. Вартанова – М. : МедиаМир, 2013. – 245 с. 

  3. Гатов В. Журналистика после цифрового перехода: Издательские решения / 

В. Гатов – Postjournalist. –  2015 – С. 2-7.  

4. Журналистика и конвергенция. Почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные / под ред. А. Г. Качкаевой. М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики. –  2010. – 342 с. 

5. Інгенблек В. Всі про мультимедіа / В. Інгеблек. – К. : BHV, 1996. – 117 с. 

6. Кастельс М. Власть коммуникации / М. Кастельс – М. : Изд. дом ВШЭ. –  

2016. – 325 с. 

7. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика / Н. Б. Кирилова. –  

М. : Академический проект. – 2008. – 459 с. 

8. Лукіна Μ. M., Фомічова І. Д. ЗМІ в просторі Інтернету / М. М. Лукіна, 

І. Д. Фомічова М. : Изд. дом ВШЭ. – 2005. – 275 с. 

9. Медиа / под ред. А. Бриггза, А. Кобли. М. : ЮНИТИ-ДАНА – 2012. – 254 с. 

10. Мультимедийная журналистика: учебник для вузов / под общ. 
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ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 653 с. 

11. Медиа, журналистика и технологии в 2015 году. 

<http://media.digitalnewsreport. 

org/wp-content/uploads/2015/01/Journalism-media-and-technology-predictions-2015-

FINALo.pdf> 

12. Мультимедийная журналистика — это больше, чем «работать на сайте». 

<http://sila.media/multimedia/whatismultimedia/>  

13. Солдатова Г. Цифровое поколение. 

<http://www.novayagazeta.ru/tv/studio/71632.html> (дата обращения 10.02.2016). 

14. Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 2002. Р. 49. 

15. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. N.Y.; L.: 

New York University Press,  

16. 200 7 трендов: что ждет новые медиа в 2014 году? 

<http://newreporter.org/2014/01/10/7-trendovchto-zhdet-novye-media-v-2014-

godu/>6. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання _____залік_________ 

4. Засоби діагностики успішності навчання  ______________________________ 

 


