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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
  –

3  

Галузь знань 

__06 «Журналістика»__ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Спеціальність 

061 «Журналістика» 
(шифр і назва) 

Модулів – ___1_____ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

9-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,5 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 магістр 

14 год.   

Практичні, семінарські 

16 год.   

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

60 год.   

 

Вид контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ознайомлення зі становленням мультимедійної журналістики, 

факторами її динамічного розвитку та механізмами творчого функціонування 

в сучасному інформаційному просторі. 

Завдання 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Медіа та цифрове середовище. 

Тема 1. Історія мультимедійної журналістики.  

Тема 2. Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика. 

Тема 3. Журналіст в епоху мультимедіа 

Змістовий модуль 2. Мультимедійна журналістика: технологія та 

інструментарій.  

Тема 1. Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення контенту. 

Тема 2. Нові принципи новин і мультимедіа. 

Тема 3. Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі. 

Тема 4. Організація роботи мультимедійної редакції. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

5.  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1 
*
 

Змістовий модуль 1. Медіа та цифрове середовище 

Тема 1. Історія 

мультимедійної 

журналістики 

 

 

 

 

 

 2 2  5      
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Тема 2. Медіа, 

мультимедіа, 

мультимедійна 

журналістика 

 2 2  5      

Тема 3. 

Журналіст в 

епоху 

мультимедіа 

 2 4  10      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 6 8  20      

Змістовий модуль 2. Мультимедійна журналістика: технологія та 

інструментарій 

Тема 1. Інтернет 

як спосіб 

залучення 

аудиторії до 

створення 

контенту 

 2 2  10      

Тема 2. Нові 

принципи новин 

і мультимедіа  

 2 2  10      

Тема 3. 

Еволюція 

форматів та 

жанрів в 

цифровому 

середовищі 

 2 2  10      

Тема 4. 

Організація 

роботи 

мультимедійної 

редакції 

 2 2  10      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 8 8  40      

ІНДЗ (КР, РГ, 

к/р) 

 - - -   - - -  

Семестровий 

контроль  - 

залік  

          

Усього годин  14 16  60      
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Історія мультимедійної журналістики 2  

2 Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика 2  

3 Журналіст в епоху мультимедіа 4  

4 Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення 

контенту 

2  

5 Нові принципи новин і мультимедіа 2  

6 Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі 2  

7 Організація роботи мультимедійної редакції 2  

 Усього  16  

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Історія мультимедійної журналістики 5  

2 Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика 5  

3 Журналіст в епоху мультимедіа 10  

4 Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення 

контенту 

10  

5 Нові принципи новин і мультимедіа 10  

6 Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі 10  

7 Організація роботи мультимедійної редакції 10  
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 Усього забезпечення аудиторних занять
*
   

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)   

 Забезпечення семестрового контролю   

 Усього  60  

 
9. Методи навчання 

Для організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів 

застосовуються наступні методи: 

в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні 

методи: словесні (лекція, розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація демонстрація), 

практичні (вправи, практичні роботи, реферати); 

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, індуктивні та дедуктивні, частково-пошукові, 

дослідницькі; 

в аспекті керування навчанням – навчальна робота під керівництвом 

викладача, самостійна робота; 

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації 

обов’язку і відповідальності в навчанні (роз’яснення мети предмета, вимоги до 

вивчення предмета); метод активації (розігрування ролей, рольова гра) навчальна 

дискусія, аналіз конкретних ситуацій; метод активного програмного навчання, 

мозкова атака, дискусія та диспут, ділова гра; 

в аспекті самостійної діяльності – навчальний модуль (структурно-логічні 

схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту, завдання та запитання для 

самоконтролю). 

 

10. Методи контролю                                                                        
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального 

процесу. Систематичний контроль впорядковує процес навчання, стимулює 

мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна 

об’єктивно оцінити якість навчання.   Залежно від дидактичної мети 

використовуються наступні види контролю: 

попередній – має діагностичний характер, дозволяє отримати відомості про 

вихідний рівень знань студентів і проводиться перед вивченням окремих тем 

дисципліни (письмові роботи, тести); 

поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів 

(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, 

тести);  

побіжний – перевірка якості засвоєння знань у процесі вивчення окремих тем 

(опитування, тести, письмові роботи); 

повторний – спрямований на створення умов для формування умінь і 

навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої 

пам’яті (опитування, дискусії, письмові роботи, тести); 

тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу; 
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підсумковий (семестровий) – для підведення підсумків та визначення якості 

сформованих умінь та набутих знань (залік).  

Основні методи контролю знань, умінь і навичок  студентів – усна перевірка, 

письмова перевірка, практична перевірка, тестова перевірка. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

Лекції 2 2 2 1 1 1 1 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

4 4 6 4 4 4 4 30 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

     10  60 

опитування 4 4 8 4 4 4 4 

ін.види 

поточн. 

контр. 

 2 2 2 2  10 

Усього        100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма  та робоча програма дисципліни. 

2. Методичні вказівки для виконання практичних робіт. 
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3. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи. 

4. Конспект лекцій з дисципліни. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

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. 

ред. А. Г. Качкаевой, С. А. Шомовой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

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

 

Допоміжна 

 

1.Медиа, журналистика и технологии в 2015 году. <http://media.digitalnewsreport. 

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

FINALo.pdf> 

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

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

3.Солдатова Г. Цифровое поколение. 

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

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

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

York University Press,  

6.2007 трендов: что ждет новые медиа в 2014 году? 

<http://newreporter.org/2014/01/10/7-trendovchto-zhdet-novye-media-v-2014-godu/>6. 
 

14. Інформаційні ресурси 
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