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ВСТУП 

 

 

Дисципліна «Мультимедійна журналістика» надає студентам відомості 

про мультимедійну журналістику, зокрема історію, сучасний стан та 

перспективи розвитку. Вивчення особливостей мультимедіа, розуміння 

процесів перетворення звичайних ЗМІ в мультимедійні, можливості 

одночасного та інтегрованого використання в цьому різновиді журналістики 

тексту, графіки, фото, аудіо- і відеоматеріалів, генезису мультимедійної 

журналістики та трансформації професії журналіста допоможуть у формуванні 

професійних навичок. Велика увага під час вивчення всіх тем приділяється 

засвоєнню сучасного досвіду вітчизняних та зарубіжних мультимедійних 

редакцій. 

Методичні вказівки призначені для студентів денної форми навчання за 

спеціальністю 061 «Журналістика»  освітнього рівня «магістр» й орієнтують на 

самостійне систематичне й поглиблене вивчення дисципліни. 

 Мета навчальної  дисципліни – сформувати системні знання про 

мультимедійну журналістику як новий вид професійної діяльності журналіста, 

про становлення мультимедійної журналістики, фактори її динамічного 

розвитку та механізми творчого функціонування в сучасному інформаційному 

просторі. 

Завдання навчальної дисципліни «Мультимедійна журналістика» – 

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; 
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- 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. 

Методичні вказівки складаються з наступних частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни, 

загального змісту дисципліни, питань для модульного контролю та списку 

літератури.  

До видів самостійної роботи належать реферування наукових джерел та 

аналіз сучасних мультимедійних видань та редакцій. 

До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами входять підручники та посібники, онлайн-видання. 

Приступаючи до вивчення курсу, необхідно ознайомитися зі змістом, 

обсягом і питаннями кожної теми. Вивчення курсу рекомендується вести 

окремими темами. Питання для самоперевірки акцентують увагу на 

найважливіших моментах теми.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№   

ТЕМА 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 Тема 1. Історія мультимедійної 

журналістики 

2 4   

2 Тема 2. Медіа, мультимедіа, 

мультимедійна журналістика 

2 6   

3 Тема 3. Журналіст в епоху мультимедіа 2 10   

4 Тема 4. Інтернет як спосіб залучення 

аудиторії до створення контенту 

2 10   

5 Тема 5. Нові принципи новин і 

мультимедіа   

2 10   

6 Тема 6.  Еволюція форматів та жанрів в 

цифровому середовищі   

2 10   

7 Тема 7. Організація роботи 

мультимедійної редакції 

2 10   

 Всього 14 60   
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1. Історія мультимедійної журналістики  

1. Медіа на перших етапах існування цивілізації.  

2. Виникнення терміну та поява сучасних медіа. 

3. Етапи розвитку мультимедійної журналістики. 

Питання для самоперевірки 

1. Які медіа існували на перших етапах існування цивілізації? 

2. Коли виник термін медіа? 

3. Коли з’явилися перші сучасні медіа? 

4. Скільки етапів розвитку мультимедійної журналістики виділяють? 

 

Тема 2. Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика.  

1. Рівні медіа як засобів комунікації.  

2. Поняття мультимедійної журналістики.  

Питання для самоперевірки 

1. Які ознаки мультимедіа? 

2. Чим мультимедійна журналістика відрізняється від онлайн (інтернет) 

журналістики? 

3. Що характерно для мультимедійної журналістики? 

Література: [5, с. 20-156; 20, с. 395-398]. 

 

Тема 3. Журналіст в епоху мультимедіа. 

1. Основні напрямки трансформації професійної діяльності. 

2. Професійні та особистісні якостей сучасного мультимедійного 

журналіста. 

3. Володіння технологіями та «мультимедійне» бачення.   

Питання для самоперевірки 

1. Які основні напрямки трансформації професійної діяльності? 
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2. Якими професійними та особистісними якостями повинен володіти 

сучасний мультимедійний журналіст? 

3. Якими технологіями  повинен володіти сучасний мультимедійний 

журналіст? 

4. Що таке «мультимедійне» бачення? 

Література: [12, с. 20-56; 18, с.1 4-115; 20, с. 364-426]. 

 

Тема 4. Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення контенту.  

1. Способи взаємодії нових медіа з аудиторією. 

2. Типи матеріалів, які сприяють залученню аудиторії.  

Питання для самоперевірки 

1. Які способи взаємодії нових медіа з аудиторією? 

2. Які типи матеріалів сприяють залученню аудиторії? 

3. Які особливості сучасної взаємодії з читачем? 

Література: [2, с. 20-56; 3, с. 4-15; 4, с. 10-46; 6, с. 110-132]. 

 

Тема 5. Нові принципи новин і мультимедіа.    

1. Класична методологія формування новин.  

2. Принцип перевернутої чи прямої піраміди. 

3. Принцип ромбу або діаманту.  

4.  Значення верстки формування новин. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості новинних матеріалів?  

2. Які класичні запитання повинні бути враховані при написанні новин?  

3. Які особливості форми подачі новин?  

4. Які особливості верстки тексту новин? 

Література: [1, с. 20-56; 11, с. 25-27; 13, с. 63-76]. 

 

Тема 6. Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі. 

1. Система жанрів онлайн-журналістики.  
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2. Візуальні жанри.  

3. Репортаж в онлайн-журналістиці. 

4. Блог, мікроблог, тревелог, веб-трансляція, подкаст, веб-комікс.  

Питання для самоперевірки 

1. Які новітні жанри з’явилися і чому?  

2. Які характерні ознаки жанрів? 

3. Які видання потребують новітніх жанрів? 

4. Чим відрізняються жанри онлайн-журналістики? 

Література: [14, с. 42-49; 15, с. 14-215]. 

 

Тема 7. Організація роботи мультимедійної редакції. 

1. Мультимедійні принципи організації роботи редакції.  

2. Мультимедійні ньюзруми.  

3. Професійні компетенції редакторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які принципи організації роботи мультимедійної редакції? 

2. Що таке мультимедійні ньюзруми? 

3. Які професійні компетенції редакторів мультимедійної редакції? 

Література: [16, с. 20-56; 17, с. 24-215; 20, с. 221-300]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Медіа на перших етапах існування цивілізації.  

2. Виникнення терміну та поява сучасних медіа. 

3. Етапи розвитку мультимедійної журналістики.  

4. Охарактеризуйте перший етап розвитку мультимедійної журналістики.  

5. Охарактеризуйте другий етап розвитку мультимедійної журналістики.  

6. Охарактеризуйте третійий етап розвитку мультимедійної журналістики.  

7. Охарактеризуйте четвертий етап розвитку мультимедійної журналістики.  

8. Рівні медіа як засобів комунікації.  

9. Поняття мультимедійної журналістики.  

10. Основні напрямки трансформації професійної діяльності. 

11. Професійні та особистісні якостей сучасного мультимедійного 

журналіста. 

12. Володіння технологіями та «мультимедійне» бачення.   

13. Способи взаємодії нових медіа з аудиторією. 

14. Типи матеріалів, які сприяють залученню аудиторії. 

15. Класична методологія формування новин.  

16. Принцип перевернутої чи прямої піраміди. 

17. Принцип ромбу або діаманту.  

18. Значення верстки для формування новин. 

19. Система жанрів онлайн-журналістики.  

20. Візуальні жанри.  

21. Репортаж в онлайн-журналістиці. 

22. Охарактеризуйте блог як новітній жанр.  

23. Охарактеризуйте мікроблог. 

24. Охарактеризуйте тревелог.  

25. Охарактеризуйте веб-трансляцію.  

26. Охарактеризуйте подкаст. 

27. Ожарактеризуйте веб-комікс. 
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28. Мультимедійні принципи організації роботи редакції.  

29. Мультимедійні ньюзруми.  

30. Професійні компетенції редактора.  

31. Обов’язки редактора мультимедійного контенту.  

32. Обов’язки редактора сформованого читачем контенту.  

33. Обов’язки редактора стрічки новин. 

34. Обов’язки контентредактора. 
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