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ВСТУП 

 

Дисципліна «Мультимедійна журналістика» надає студентам базові 

відомості про історію та розвиток мультимедійної журналістики, 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. 

Навчальна дисципліна «Мультимедійна журналістика» входить до 

програми професійної та практичної підготовки студентів на п’ятому році 

навчання.  

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системних знань 

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 

- особливості професії мультимедійника 

- нові формати та гібридні жанри 

- інструменти створення мультимедійного матеріалу 

вміти : 

- аналізувати особливості нового «цифрового покоління» 
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- вміти залучати аудиторію до створення цифрового контенту 

- організовувати роботу мультимедійної редакції 

Ці знання та навички необхідні майбутнім журналістам для успішної 

роботи в сучасних умовах інформаційного простору України, для створення 

високоякісного мультимедійного продукту, що відповідає вимогам сучасності. 

Методичні вказівки щодо практичних занять розроблені на основі модульної 

системи з урахуванням нових підходів щодо підготовки фахівців. Кожен з 

модулів містить наступні види навчального навантаження: практичні заняття та 

самостійну роботу студентів. Тому методичні вказівки містять короткі 

теоретичні відомості з теми практичного заняття, завдання до теми, контрольні 

питання для самоконтролю студентів.  

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Мультимедійна журналістика» для студентів 

денної форми навчання за спеціальністю 061 «Журналістика»  освітнього рівня 

«магістр».
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                               1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Історія мультимедійної журналістики  

Мета: ознайомити студентів з історією виникнення та етапами 

становлення мультимедійної журналістики  

Короткі теоретичні відомості 

 Мультимедіа з’явилося досить давно, практично з появою писемності. 

Слово «медіа», якщо абстрагуватись від наукових тлумачень, означає «спосіб 

комунікації», тобто процес передачі інформації. Звідси найбільша плутанина 

сучасників, які трактують це слово як ЗМІ. Насправді до медіа належать книги, 

кіно, музика та ін. Форми комунікації між людьми, що історично склалися, 

досить різноманітні. Виділяють п’ять способів комунікації, кожен з який виник 

у свій історичний період:  жест, мова, зображення, музика, писемність.  

На перших етапах існування цивілізації, в первісному суспільстві, 

переважали невербальні (жести, міміка, пластика, наскальні зображення) та 

паравербальні (звуконаслідування) форми спілкування. З плином часу до них 

додалися вербальні засоби (зв’язне мовлення), музика (яка теж споконвіку була 

носієм інформації), писемність (від піктографії до алфавітного письма). 

Виникнення мови вважається  першою комунікативною революцією, тобто 

якісним проривом у зміні способів створення, передачі інформації. Виникнення 

писемності – другий якісно новий етап, винайдення друкованого станка 

Гуттенбергом – третій. Розвиток електричних та електронних комунікацій 

(візуальних, аудіальних, аудівізуальних), поява телеграфа, фонографа, радіо, 

телебачення, комп’ютерних технологій вважають четвертою комунікаційною 

революцією. Саме після виникнення комп’ютерних технологій термін 

«мультимедіа» став з’являтися в енциклопедіях.  

Вважається, що вперше цей термін був в використаний у 60-ті роки ХХ 

століття для назви шоу, що включає елементи кінематографа, слайд-шоу, 

музики та світлового оформлення. В одній виставі інтегрувалися різні способи 
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передачі інформації та використовувався комплекс методів впливу на 

аудиторію.  

Однак не слід плутати появу терміна з виникненням явища мультимедія 

як феномена. Комунікація здавна була мультимедійною, тобто поєднувала різні 

способи і канали практично в усі часи. Оратор стародавнього Риму не міг не 

використовувати жести, середньовічний ремісник поєднував рекламу у своїй 

пісні з музичним супроводом та мінімальним перфомансом, книга 

супроводжувалась мальованими заставками та ілюстраціями. Загалом, 

мультимедіа – це комплексний спосіб передавати контент за допомогою 

кількох різних «медіа», каналів передачі інформації, розрахованих на 

сприйняття різними органами людських відчуттів. 

Засоби масової інформації завжди історично надавали перевагу якомусь 

одному засобу комунікації: газета – писемності, радіо – усному мовленню, 

телебачення – зображенню. З появою комп’ютерних технологій з’явилась 

можливість об’єднати всередині одного носія, наприклад компакт-диска, різні, 

раніше необ’єднувальні засоби комунікації – візуальну, текстову, звукову, і 

почали говорити про мультимедіа. Сьогодні через Інтернет, електронну пошту, 

через телевізійну кабельну мережу можна отримати доступ до текстової, 

візуальної чи звукової інформації. І це вже не просто спосіб передачі 

інформації. Це середовище, в якому відео стає продовженням тексту, а звук 

ілюструється картинками. 

Кожний спосіб комунікації має свою власну мову, тобто свою власну 

систему, що створює смисл. Не можна вимірювати усне мовлення за тими ж 

параметрами, що й письмове. Так само не можна сприймати телевізійне 

мовлення за аналогією з газетним. Мультимедіа теж має свою мову, тобто свої 

специфічні засоби. Специфіка мультимедіа в тому, що якщо для всіх інших 

способів комунікації існує своя система засобів, то для мультимедіа – це 

поєднання різних способів на основі їх взаємодії – візуальних, текстових, 

графічних, аудіовізуальних тощо. Існують різні методи поєднання: метод 

доповнення – один елемент доповнює інший, метод ієрархії – менш важлива 



8 

 

інформація подається в іншій формі, метод навігації – інша форма інформації 

спрощує навігацію по інформаційному простору. Це інший спосіб творчого 

мислення, інший спосіб подачі інформації, вміння комбінувати. 

З 80-х років ХХ століття мультимедіатизація ЗМІ стає технологічною 

реальністю. Починаються процеси конвергенції та злиття власності класичних 

засобів масової інформації з великими капіталами телекомунікацій та 

культурної індустрії, виникають концерни та холдинги (газета+радіо, 

телеканал+студія звукозапису). Традиційні ЗМІ починають використовувати 

запозичені елементи і методи візуального супроводу інформації, наприклад 

колір та високоякісні ілюстрації, верстка і фотографія стають не просто 

елементом оформлення, а доданим змістом. У 1990-ті роки Інтернет об’єднав 

більшість існуючих на той час мереж і всесвітня павутина стала 

загальнодоступною. У 1997 р. в Інтернеті нараховувалось біля 10 млн. 

комп’ютерів і було зареєстровано більше 1 млн. доменних імен. З кінця 80-х і в 

нашій країні стали доступні інтернет-сервіси (пошта, телеконференції). 1991 

став переломним стосовно використання нових каналів журналістської 

інформації: під час серпневого путчу, коли офіційне радіо та телебачення 

транслювали «Лебедине озеро», телеконференції стали альтернативою. Через 

них поширювалася інформація від світків подій, від професійних 

інформагентств (ІТАР-ТАСС, РИА НОвости).  

Умовною датою появи журналістики в мережі можна назвати 1994 рік, 

коли запрацював перший інтернет-браузер Netscape Navigator, що являв собою 

комплекс програм для роботи і Інтернеті, що надавали змогу продивлятися 

сторінки не тільки з текстом, а і з графічним зображенням. Перший етап 

розвитку мультимедійної журналістики розпочався саме тоді і продовжувався 

до 1998 року, коли в Інтернеті почали виходити перші газети (американська 

«San Francisco Examiner»). 1996 р. в мережі з’явились такі «мастодонти», як 

«The New York Times» (США), «The Times» (Великобританія) та «Le Mond» 

(Франція). В Росії першою електронною версією свого дрекованого видання 

була «Учительская газета» (1995 г.), і в цьому ж році з’явився сайт 
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інформаційного агентства «РосБизнесКонсалтинг» (РБК). В 1990-ті в Рунете 

активно розвиваються проекти літературного спрямування, веб-огляди, 

електроні бібліотеки. Створюються перші інформаційні канали («Национальная 

служба новостей»), з’являються перші представництва радіостанцій 

(«Серебряный дождь», «Радио 101»), виходять перші номера власне мережевих 

видань, що не мають друкованих аналогів («Журнал.ру»). Виникають перші 

мережеві видання «по інтересам». Інтернет починає сприйматися як побічний, 

додатковий спосіб комунікації, а як серйозний канал інформації. У 1996 р. у 

США три медійні структури (ABC, «Newsweek» и «The Washington Post») 

створюють мережевий канал Election Line, метою якого було висвітлення 

президентських виборів; в Рунете на сайті «Национальной службы новостей» 

активно висвітлюються вибори президента Росії. Це був період становлення, 

період експериментів. Ще ніхто не розумів, що можна оновлювати матеріал в 

будь-який момент, що на сайті можна створювати сторінки статичної 

інформації, персональні сторінки і т.д. Відбувалося механічне переміщення 

журналістських процесів у цифрове середовище (з паперу на екран), перші 

спроби адаптації текстів без розуміння можливостей нових форм роботи як з 

аудиторією так із контентом. 

Період с 1999 по 2004 г. можна виділити як наступний, другий, 

генетичний етап розвитку мультимедійної журналістики: період становленння 

інтернет-ЗМІ, період розуміння можливостей Інтернета як середовища для 

медійних проектів та період конкурентної боротьби між «старими» и «новими» 

медіа. Саме в цей час починає формуватися професійна мультимедійна 

журналістика. В мережі почав формуватися специфічний медійний сектор, що 

мав самостійних виробників контента, рекламодавців і власні цільові аудиторії,  

з виробленою звичкою дізнаватися новини не з традиційних ЗМІ, а з 

інформаційних ресурсів Інтернет. 

Третій період становлення мультимедійної журналістики називають 

етапом комерціалізації інтернет-ЗМІ, роками становлення нової медіа індустрії, 

виникнення блогів та громадських медіа (з 2005 по 2008). Виникає багато нових 
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видань та розширюється тематика. Саме в цей час починають говорити про 

нове покоління кіберпростору, для якого реальне життя нецікаве. У 2005 г. в 

США була запущена перша в світі радіостанція, ефірним змістом якої стали 

виключно підкасты (тобто аудіо файли в мережі на зразок аудіоблога). На 

сайтах радіоканалів з’явились інтерактивні програми, ігри, чати і т.д. Програми, 

що дозволяли працювати в мережі зі звуком, почали створювати на початку 90-

х років. Робота ж відео контентом вимагала значно більших технологічних 

можливостей, тому телебачення в Інтернет прийшло останнім. Приблизно з 

2008 року канали телебачення починають поширювати ынформацію через 

Інтернет. В 2006–2007 рр. стали з’являтися і перші мобільні версії газет, що 

залучали нових читачів, урізноманітнювали контент пропонованого матеріалу, 

налагоджували зворотній зв’язок з аудиторією. В цей час у Великобританії 

активно стали розвиватися версії подання матеріала на різних 

медіаплатформах: PDA-формат, що дозволяв отримувати останні новини чи 

біржові зведення; e-paper-версії, що повністю збігалися з друкованими 

версіями; kindle-версії, що відображали вербальний текст, але не включали 

графіки чи схеми, і т.д. Також 2004–2008 рр. пройшли під знаком розвитку 

блогосфери, виникнення контента користувачів та початку активності 

громадських медіа. Перша блогова платформа, фільм про конвергентний 

ньюсрум IFRA, що був створений на базі Newsplex в Університеті Південної 

Кароліни, Всесвітня асоціація газет (WAN) стала розповсюджувати серед своїх 

членів ще на початку 2000-х років. Блог – від web log, мережевий щоденник, 

інтернет-журнал, тобто сайти, що містять регулярно поповнювані записи про ті 

чи інші події. Livejournal.com стала популярною в 2000-х, а вже в 2004 р. у 

«Яндекса» и в 2005 р. у Google з’явилась функція пошуку по блогам. 

Традиційні медіа перестали бути єдиним джерелом фнформації, і часто 

виникали ситуаціїи, коли блогери повідомляли про «гарячі» новини раніше, ніж 

професійні журналісти. Поєднуючи текст, візуальне зображення і мультимедіа-

контент, блоги стають джерелом оперативної інформації навіть для 

новостійних агентств; на сайтах ЗМІ з’являются не просто регулярні цитати 
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популярных блогерів, але і спеціальні блогові розділи з щоденниками 

журналістів чи окремих читачів. Блоги стали одним із перших форматів 

принципово нового явища в сфері медіа – User Generated Content (UGC), тобто 

контента, створеного користувачами. Близький, майже синонімічний термін – 

Consumer Generated Media, тобто «медіа, створені користувачами», – 

відображає революційні зміни, що відбулися в засобах масової інформації. 

Модель «сайт — копія бумажної версії» йде в минеле; поряд з  традиційними 

форматами тексту і статичною картинкою (фотографії, ілюстрації) інтернет-

ЗМІ починають пропонувати відеоінформацію, як власного виробництва так і   

продукцію користувачів; шукають нові способи просування (в мобільних 

додатках та соціальних мережах) і нові методі співпраці з блогерами.  

У 2008–2009 г. сталася фінансова криза. Світ медіа пережив падіння 

обсягів реклами, скорочення спонсорської підтримки, ускладнення умов 

виживання на ринку. З цього часу розпочався четвертий етап розвитку 

мультимедійної журналістики, що триває й досі. Для цього етапу характерні 

динамічні зміни в медіасередовищі, зарождення нових технологій, неочікувані 

жанри та формати взаємодії з аудиторією. Мультимедійна журналістика 

виходить на нові етапи свого розвитку. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготуйте доповідь на тему «Різниця між медіа та ЗМІ». 

Завдання 2. Охарактеризуйте коло явищ, що стосуються медіа та створіть їх 

класифікацію за різними ознаками. 

Завдання 3. Проаналізуйте кожний з етапів розвитку мультимедійної 

журналістики. 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає різниця між медіа та ЗМІ? 

2. Які характерні зміни відбувалися на кожному етапі розвитку 

мультимедійної журналістики? 

 Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12; 14; 15]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема: Медіа, мультимедіа, мультимедійна журналістика 

Мета: ознайомити з рівнями медіа як засобом комунікації, можливостями 

мультимедіа та поняттям мультимедійна журналістика. 

Короткі теоретичні відомості 

На побутовому рівні виділяють кілька рівнів медіа як засобів комунікації. 

Перший рівень включає безпосередні засоби комунікації, якими людина може 

користуватися і якими вона наділена від природи чи в процесі соціалізації 

(мовлення, писемність, музика, зображальне мистецтво), тобто все, що 

потребує безпосередньої присутності людини; медіа другого рівня 

передбачають використання технічного «медіума», відтворюваного для більшої 

кількості людей (телебачення, друк, книгодрукування в найдавніших формах, 

кінематограф), медіа третього рівня являють собою різноманітні мультимедійні 

форми, які за допомогою цифрового відтворення поєднують медіа першого 

рівня з медіа другого рівня. Остання група – мультимедіа.  

Прямий переклад терміну означає одночасне поєднання багатьох способів 

комунікації в одному повідомленні». Сьогодні мультимедіа представляють як 

«представлення різних за своєю природою форматів інформації в одному 

медійному джерелі». Тай  Вон визначає це явище так: «Мультимедіа – це будь-

яка комбінація текста, зображення, звуку, анімації та відео, надана вам з 

допомогою комп’ютера чи іншого електронного чи цифрового пристрою. Така 

комбінація здатна надати вам збагачені відчуття. Коли ви поєднуєте разом 

почуттєві елементи мультимедіа – яскраві картинки та анімацію, вражаючу 

музику, відеокліпи, текстову інформацію, – ви буквально електрифікуєте думки 

людей та центри їх мозку. 

Можливості мультимедіа досить швидко переросли межі 

вузькоспеціалізованої комп’ютерної технології. Вони стали основою для нового 

ринку цифрових культур (наприклад, електронної книги), розвитку художньої 

творчості, (мультимедійні свята, виставки і т.д.), створення нетрадиційних 

форм рекламних, пропагандистських, комунікаційних технологій і в цілому – 
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для виникнення нових форматів вживання, виробництва, культури. Розвиток 

мультимедіа радикальним чином змінив журналістику як саму професію, так  

індустрію взагалі. З’явилось поняття мультимедійної журналістики. Деякі 

експерти під мультимедійною розуміють онлайн-журналістику, засновану на 

наданні мультимедійного контенту на сайті ЗМІ. Однак термін «онлайн-

журналістика» (віртуальна журналістика, інтернет-журналістика або i-

журналістика) відрізняється від мультимедійної. Різниця між цими поняттями 

полягає в цілі журналістики: онлайн-журналістика не має на меті 

мультимедійність – тобто розповідь про події в цифровому форматі, 

використовуючи мультимедіа, мультимедійність можна розглядати як 

можливий, але не обов'язковий елемент онлайн-журналістики. Під 

мультимедійної журналістикою С. Куїн розуміє «поєднання аудіо-, фото-, 

текстових матеріалів і інтерактивності;  мультимедійна журналістика – це 

можливість розповідати про події по-новому, використовуючи переваги 

кожного ЗМІ. 

Необхідно розрізняти три поняття, які зазвичай плутають. 

По-перше, мультимедійна журналістика – це певний спосіб 

представлення матеріалів. Це не газетний текст, до якого на сайті додали 

телевізійний сюжет.   

По-друге, мультимедійний журналіст – це не просто журналіст, який вміє 

писати, знімати та робити монтаж. Це журналіст, який вміє мультимедійно 

думати, який може взяти на себе різні ролі в команді, що створює 

мультимедійні проекти.  

По-третє, мультимедійна редакція  складається із багатьох спеціалістів, і 

не всі з них є чи повинні бути мультимедійними журналістами. 

М. Дезе в статті «Що таке мультимедійна журналістика?» уникає прямого 

визначення терміна і звертається до практичного визначення, наводячи 

приклади її втілення на практиці від самих ранніх найпростіших форм до більш 

складних. 

Серед таких прикладів автор називає: 
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1. Репортаж з місця подій з використанням відеокамери: журналісти 

друкованих ЗМІ записують окремі моменти на камеру для партнера з ТВ-

каналу, який входить в їх компанію. 

2. Галерею знімків, які фотожурналісти роблять для інтернет-або друкованої 

версії газети. 

3. Підшивку новин або новинні зведення, підготовлені журналістами 

друкованих, радіомовних або онлайнових ЗМІ і призначені для розсилки на e-

mail, iPad або для розсилки новинних повідомлень через SMS. 

4. Спільні проекти між різними ЗМІ зі збору, редагування і надання новинних 

матеріалів з використанням різних форматів. 

5. Повністю інтегровану мультимедійну редакцію, в якій команди журналістів з 

друкованих, радіомовних і онлайнових ЗМІ разом збирають інформацію, 

складають бази даних і думають над упаковкою контенту, призначеного для 

поширення на всіх медіаплатформи. 

Завдання до теми 

Завдання 1.  Проаналізуйте роботи вчених, що займалися питаннями 

мультимедійної журналістики. 

Завдання 2. Охарактеризуйте поняття «мультимедійна журналістика». 

Завдання 3. Проаналізуйте статтю М. Дезе «Що таке мультимедійна 

журналістика?»  

Завдання 4. Підготуйте доповідь на тему «Сучасна мультимедійна 

журналістика». 

Контрольні запитання 

1. Які виділяють рівні медіа як засобу масової комунікації? 

2. Як  відрізняються онлайн-журналістика і мультимедійна журналістика? 

3. Які вчені присвятили свої роботи вивченню мультимедійної журналістики? 

4. Що характерно для мультимедійної журналістики? 

Література: [3; 4; 6; 8; 11; 12; 14; 16]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема: Журналіст в епоху мультимедіа 

Мета: ознайомити з напрямами трансформації професії журналіста в 

епоху мультимедіа та базовими технологіями. 

Короткі теоретичні відомості 

 Професія журналіста в епоху розвинениз технологій набуває нових рис. 

З’являються новий інструментарій та нові підходи до змісту матеріалів, 

формуються нові навички. Трансформація професійної діяльності відбувається 

за наступними векторами: 1) принципово нові можливості пошуку інформації 

та необмежена кількість джерел; 2) принципово нові інструменти для 

професійної комунікації та інтерактивного спілкування з аудиторією; 3більш 

ефективні засоби професійного розвитку та самореалізації. Інтернет розпочав 

суттєву трансформацію професії, а нове інформаційне середовище та глибокі 

соціокультурні зміни в житті суспільства внесли подальші зміни. Вміння 

знаходити, структурувати інформацію відповідно до можливостей носія стали 

незамінними навичками. Змінювалися вимоги до медійного контенту і разом 

зцим змінювалися ставлення до журналіста та вимоги до результатів його праці. 

Сьогодні сучасний медіа простір не можна уявити без трьох 

спеціальностей: генератор контенту (як правило, журналіст), організатор 

контенту (тут перелік професій ширший, це і редактор, і дизайнер, і режисери, і 

видавці, і продюсери), керівкик (не обов’язково директор – наприклад, бренд-

менеджер. Для того щоб створювати сучасні мультимедійні ЗМІ абсолютно 

необхідними для журналіста наступні технології: пошукові – розширення 

базового ремесла журналіста – вміння знаходити інформацію, на яку буде 

попит аудиторії, технології агрегації – зараз знання в сфері агрегації, сервіси, 

що дозволяють миттєво «підглянути» чужий формат, обсяг подання та реакцію, 

постійний елемент в роботі редактора редактора веб-ресурсу; технології 

фіксації реальності та її збереження: развиток цифрового звуку, видео, фото, 

сенсорів та інших способів тимчасово чи постійно зберігати реальність, що має 

значення в світовій інформації; технології авторства (візуалізація контенту); 
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технології навчання – перехід від статусу «журналіст минулого» до статусу 

«постжурналіст» на 99% залежить від того, чи має здатність професіонал до 

навчання, чи хоче він навчатися. Такий широкий підхід до «компетентностного 

профілю» професії (автор, агрегатор, спеціаліст по роботі з базами даних і 

програмами візуалізації контенту и т.д.) не зменшує вимог до майстерності 

журналіста-репортера, що створює оперативні матеріали.  

Сьогодні існує поняття «універсальний журналіст» – вміє визначити 

оптимальний для конкретної новини формат і вміє створити і ньому свій 

матеріал. Такий спеціаліст стає універсальним виробником контенту, здатним 

працювати практично на будь-якій платформі – друкованій, радіо-, телевізійній, 

мультимедійній. Сучасний журналіст повинен не тільки мати компактне 

обладнання, а й вміти приймати виважені рішення про те, який семіотичний ряд 

буде найбільш адекватним для передачі того чи іншого повідомлення, вміти 

швидко підготувати для сайту «медійний пакет» матеріалів, що розкриватиме 

новину з різних боків, вміти швидко написати текст, підготувати 

фоторепортаж, зняти і озвучити відеоролик, підготувати репортаж у жанрі 

таймлайна (стрічки часу) чи мепінга (інтерактивної карти події). 

Крім навичок работи з текстом чи звуком, майстерності фотографа чи 

телеоператора, слід оволодіти спеціальними комп’ютерними програмами, азами 

програмування, сучасними базами даних. Однак і віртуозне володіння фото-, 

аудіо-, відеотехнікою та різними мобільними пристроями, вміння писати 

тексти, здатність самостійно продюсювати сюжет і відправляти матеріали до 

редакції ще не досить для професії журналиста. Окрім володіння технологіями 

так, щоб замінити бригаду, сучасний журналіст повинен володіти особливим 

«мультимедійним» баченням, вміти приймати рішення, враховуючи соціальні 

запити аудиторії, і не забувати про соціальну місію професії та професійне 

етику.  

Професійний журналіст сьогодні – модератор суспільних інтересів, 

агрегатор потенційної уваги, провайдер потрібного контексту, диспетчер 

суспільної довіри. Разом з тим внутрішня сутність професії, її соціальне 
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значення, здатність пояснити, висловити незалежні судження, писати правдиво 

та щиро так само важливі, як і раніше. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Мультимедійна журналістика: 

фактори становлення». 

Завдання 2. Складіть список професійних та особистісних якостей, які, на ваш 

погляд, необхідні сучасному мультимедійному журналістові. 

Завдання 3. Користуючись – на ваш вибір – спеціальними ресурсами чи тільки 

папером, лінійкою та олівцем, складіть таймлайн («стрічку часу»), що 

демонструє в схематичному зображенні етапи перетворення будь-якого 

традиційного ЗМІ в конвергентне, мультимедійне. Для цього завдання можна 

взяти як відомий український засіб масової інформації, так будь-яке 

закордонне. Відмітьте на своєму таймлайні важливі для процесу конвергенції 

даного видання дати, позначте періоди його розвитку. 

Контрольні запитання 

1. Що принципово відрізняє мультимедійну журналістику від традиційної?   

2. Які особливості сучасного універсального журналіста?  

3. Які технології необхідні зараз для мультимедійного журналіста?  

Література: [1; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 14; 15]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема:  Інтернет як спосіб залучення аудиторії до створення контенту 

Мета: ознайомити з новітніми способами залучення аудиторії до 

співпраці, розглянути типи матеріалів, які сприяють залученню аудиторії газети 

чи сайту.  

Короткі теоретичні відомості 

 У другій половині 90-х комп’ютер став звичайним знаряддям кожного 

журналіста, зокрема і традиційно офлайнового. Всі сучасні журналісти 

працюють на комп’ютері та з інтернет-мережею, яка власне і є головним 

технологічним елементом. Незвичність ситуації для багатьох журналістів, які 
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прийшли в мережу на межі ХХ–ХХІ ст. з традиційних галузей медіа, полягала в 

тому, що їм доводилось ламати звичку мислити параметрами якогось одного 

формату, цебто друкованих видань, ТБ чи радіо. Натомість виникла чудова 

нагода і потреба комбінувати різні формати і працювати в режимі 

мультимедійності. Завдяки Інтернету користувач не тільки отримує медійний 

продукт, але і бере участь в процесі його створення. Раніше в засобах масової 

інформації теж існував зворотній зв’язок з аудиторією – в газетах були рубрики 

«Отклики читателей» чи «Лист покликав в дорогу», а на телебаченні та радіо 

опція «Дзвоник в студию». Однак тільки в наші дні пряма, постійна і 

взаємноспрямовано комунікація журналістів такористувачів інформації стала 

відмінним знаком щоденного функціонування массмедиа.  

Активність користувача виявляється не тільки в тому, що він сам вибирає 

як, в якому обсязі і порядку йому ознайомлюватись з мультимедійним 

матеріалом (прочитати тільки текст, загрузити відео, пролистати фото і т.д.), 

але і в тому, що за допомоги лайків та репостів він виказує своє ставлення до 

повідомлення, бере участь в обговоренні і т. д. Зв’язок з аудиторією 

розширюється і полегшується, а аудиторія отримує більше прав контролювати 

зміст матеріалу аж до масової участі в його створенні. Без втручання 

користувача інформація залишається неповною, бо тільки користувач може 

вивести на екран і користуватися інтегральною версією інформації. Тобто 

користувач стає і співавтором, співредактором тексту.  

Яскравий приклад (про який раніше писав MediaSapiens) – шведська 

регіональна газета Norran. Її редакція пішла далеко, запровадивши відкриту 

верстку матеріалів: читачі можуть бачити, над якими темами працюють 

журналісти, та пропонувати свої доповнення чи питання до тексту. Звісно, це 

вже досить просунутий рівень взаємодії, до якого готові не всі медіа (та й не 

всім це потрібно). Проте замислитися над тим, як розширити залучення 

аудиторії, варто. Зараз є можливість інформацію шукати не самотужки, а 

звертатися до тих, для кого пишуться матеріали. По-перше, це додатковий 

контент (який до того ж є безкоштовним чи дешевим). По-друге, додатковий 
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піар – адже читачі, які беруть участь у запропонованій редакцією діяльності, 

розкажуть про це знайомим, напишуть у соцмережах. І по-третє, це підвищення 

лояльності аудиторії, а також можливість для ЗМІ стати більш значущим для 

читача, відповідати його потребам. 

Типи матеріалів, які сприяють залученню аудиторії газети чи сайту 

різноманітні. Один із найпоширеніших – матеріал на основі опитування, коли 

журналіст збирає думки та зводить їх в один текст, причому зараз такі 

опитування часто проводяться за допомогою соцмереж. Інший спосіб, до якого 

вдаються рідко, – це підготовка до інтерв’ю: тобто, журналіст перед інтерв’ю 

анонсує його тему – на сайті чи у Facebook – і пропонує аудиторії написати, які 

питання їх цікавлять. 

У журналах популярні матеріали-інструкції: редакція готує факти, 

законодавчу базу з певної проблеми, а серед аудиторії збирає приклади 

успішного вирішення подібних ситуацій. Матеріал-експеримент – редакція 

пропонує протестувати якийсь процес на собі та супроводжує читача під час, 

наприклад, бюрократичної процедури: зміна прізвища, отримання закордонного 

паспорта, вирішення проблеми у ЖКГ тощо. 

Матеріали-рейтинги – голосування за певні позиції: редакція описує 

критерії, самі позиції, правила, й аудиторія голосує (або в інтернеті, або через 

бланки в газеті), редакція зводить результати  

Окрім цього не слід забувати про старі рубрики – листи читачів, 

фейлетони, рубрики знайомств – вони найбільше годяться для аудиторії 

старшого віку. Так, можна влаштовувати конкурси віршів чи фейлетонів, а 

результати публікувати періодично, раз на сезон, щоб не перевантажувати 

таким контентом газету. 

Звісно, варто розвивати й ті способи взаємодії, які надають нові медіа. 

Приміром, краудмепінг – геолокація, відображення багатьма користувачами 

інформації на карті (для цього треба вбудувати карту на сайт). Або, скажімо, 

Storify – інструмент, який дозволяє поєднати повідомлення з різних соціальних 

мереж, та скласти їх в одну історію. 
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Залучаючи аудиторію, треба знати «Правило одного відсотка», яке 

сформулював Джей Розен, або, інакше кажучи, «Правило цифрового реалізму». 

Твердження про те, що зараз кожен читач може стати водночас і журналістом, 

сам генерувати контент, не означає, що кожен буде це робити. Розен вважає, що 

при будь-якому запропонованому типі взаємодії для отримання 

користувацького контенту лише 1% аудиторії братиме активну участь. 9% 

братиме участь час від часу, а 90% – лише споживатимуть: читатимуть, 

дивитимуться відео, фото. Однак картина не є песимістичною, адже 1% від усієї 

аудиторії видання чи сайту – це велика кількість людей. Крім того, 1% може 

змінюватися – залежно від запропонованого типу активності та формату це 

можуть бути люди різного віку, професії. 

Найбільш популярними серед читачів частіш за все є фотоконкурси та 

взагалі різні завдання від редакції, пов’язані з фотографією. Наприклад, 

створити каталог на визначену тему – «міську енциклопедію»: редакція описує 

правила та готує текстову частину, аудиторія надсилає фотоілюстрації, а потім 

редакція оформлює їх у вигляді фотогалереї. Наприклад, фотогалерея 

довгобудів міста, чи навпаки, місць, які залишаються незмінними останні 20 

років. 

Ще один спосіб спільної роботи – враження від заходів: зокрема, 

спортивних змагань чи концертів. У цьому випадку журналіст пише репортаж, 

а його можна доповнити фотографіями глядачів або їхніми розповідями. 

Повністю читацькі фоторубрики сьогодні є в багатьох виданнях: 

ілюстрації подорожей, фото домашніх улюбленців, рецепти з фотографіями. 

Для молоді більше підійдуть instagram-звіти – у такий спосіб можна адаптувати 

старі читацькі рубрики, на які молодь не реагує. 

Успіх подібних проектів багато в чому залежить від того, наскільки точно, 

зрозуміло і просто редакція пояснить читачам умови конкурсу чи такого 

завдання і наскільки це завдання взагалі реально для виконання. Звісно, велику 

роль відіграє мотивація – без заохочення нічого не вийде, тобто має бути 

якийсь приємний бонус: азарт чи задоволення честолюбства, вирішення власної 
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проблеми чи винагорода – невеликий приз за перемогу у фотоконкурсі, 

наприклад. 

Тенденція активного залучення аудиторії зараз набирає обертів серед 

світових ЗМІ. І йдеться не просто про розділ на сайті, а про окремі портали 

громадянської журналістики. Найбільш відомі – це IReport CNN, The Stream 

«Аль-Джазіри», цікавою є рубрика GetInvolved від американського порталу 

журналістики розслідувань ProPublica. The Guardian останніми роками також 

робить кроки до відритої журналістики. Зокрема, це популярний розділ сайту 

Comment is Free. Так само впровадження методів відкритої журналістики у 

репортажі – наприклад, один із репортерів готував матеріал про фінансову 

кризу в Греції, активно спілкуючись із місцевими жителями (детальніше про 

методи його роботи – у статті MediaSapiens). 

Кілька місяців тому видання запустило окремий портал для контенту 

користувачів – Guardian Witness Редакція пропонує користувачам різні способи 

співпраці. Найголовніший – це завдання: тут матеріали потрібно завантажувати 

за темами, які визначає редакція. Вони включають як актуальні події («Тур де 

Франс» – читачів закликають ділитися фотографіями), так і більш розтягнуті в 

часі («Випускники: ваш річний фотоальбом», «Фотографії літнього 

відпочинку», «Стара техніка: а ви складаєте застарілі пристрої?», «Найкращі та 

найгірші пляжі»). Завдання може полягати лише у наданні фотографії з 

коротким коментарем або ж більш розлогої текстової частини (наприклад, «Не 

королівська дитина: історії від новоспечених батьків»). Інший спосіб співпраці 

– гарячі новини, ця рубрика призначена для важливих подій, що розгортаються 

в реальному часі, для яких потрібні коментарі, відео та фото з місця події з 

різних куточків світу. І третій спосіб – користувачі можуть запропонувати ідеї 

щодо тем, які можуть бути цікавими для журналістів сайту чи газети. 

Подібні рубрики справді користуються популярністю серед аудиторії. 

Проте з читацьким контентом є проблема, про яку не завжди згадують. 

Повертаючись до тези про додатковий та безкоштовний контент, слід сказати, 

що він не зовсім безкоштовний. Особливо це стосується тексту – адже його 
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пишуть нетреновані журналісти, і, мабуть, кожен редактор знає, скільки зусиль 

потрібно, щоб допрацювати тексти від нефахових журналістів, ще й при цьому 

залишивши «авторський стиль». Навіть невеликі повідомлення потрібно 

допрацьовувати, витрачаючи час на перевірку фактів.Сюди ще слід додати 

витрати часу тільки на перегляд тієї кількості текстів чи фотографій, які в 

результаті не згодяться для публікації. 

Сьогодні будь-яке ЗМІ, яке прагне бути оперативним, вже не може 

обійтися без взаємодії з користувачами. Наприклад, під час надзвичайних подій 

чи висвітлення подій за кордоном журналісти все одно сидітимуть у 

соцмережах і шукатимуть фото, відео, коментарі очевидців, а потім 

виходитимуть із ними на зв’язок. CNN чи Guardian, маючи величезну кількість 

відвідувачів з усього світу, прагнуть, щоби користувач у разі резонансної події 

завантажив ексклюзивну фотографію не у свій профіль на Facebook, а надіслав 

її у редакцію. Чи, принаймні, погодився б вийти на зв’язок і розповісти свою 

історію журналістові саме цього видання. Шанси на такий ексклюзив 

підвищуються, якщо з аудиторією комунікація вже налагоджена. А подібні 

портали громадянської журналістики – це і є спосіб сконцентрувати навколо 

себе активних користувачів. Фоторубрики про відпочинок улітку чи домашніх 

улюбленців – можливо, легковажні, але такі речі є частиною щоденного життя 

аудиторії, адже вона не буде постійно пропонувати фотографії, зроблені під час 

надзвичайних подій. 

Деякі редакції, досягнувши успіху у взаємодії з аудиторією, намагаються 

зміцнити свою читацьку спільноту різними шляхами – так, наприклад, в 

іспанському виданні VilaWeb вважають, що людям потрібні фізичні шляхи 

взаємодії з медіа, тобто можливість знати в обличчя людину, яка пише 

матеріал. Тому редакція вирішила надати цю можливість читачам – приходити 

до ньюзруму, спілкуватися з журналістами. Поруч із ньюзрумом навіть зробили 

спеціальний редакційний магазин і кав’ярню, де проводять час читачі. За такої 

схеми роботи в редакції значно підвищуються шанси не тільки на ексклюзив, а 

й на краще розуміння аудиторії, для якої вони пишуть. До речі, це створене 
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«коло довіри» ще й монетизується – відвідувати в такий спосіб редакцію мають 

можливість лише учасники спільноти VilaWeb, а за статус членства 

сплачуються гроші.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Шляхи взаємодії з адиторією». 

Завдання 2. Проаналізувати будь-яке ЗМІ щодо взаємодії з користувачами (на 

вибір). 

Завдання 3. Проаналізувати портали громадянської журналістики. 

Завдання 4. Підготувати розповідь (з презентацією) про особливо яскраві, на 

вашу думку, кейси використання журналістами контенту користувачів.                     

Контрольні запитання 

1. Які шляхи взаємодії з аудиторією?  

2. Які особливості сучасної взаємодії з користувачем?  

3. Які новітні способи взаємодії існують?  

4. Які жанри, рубрики слід використовувати для залучення аудиторії? 

Література: [1; 3; 4; 5; 6; 8]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Нові принципи новин і мультимедіа   

Мета: ознайомити студентів з основними принципами створення новин та 

новостійних стрічок, проаналізувати значення верстки в новинах та форми 

подачі новинних матеріалів. 

Короткі теоретичні відомості 

Новини і формування новинної стрічки – це те, з чим має справу буквально 

кожен журналіст. Вона має бути спрямована на створення можливостей для 

користувача робити висновки щодо тих чи тих подій самотужки. Аудиторія не 

просто дізнається про новини, вона з'ясовує для себе важливість тієї чи тієї 

події. Написати новину – це вичерпно дати відповіді на усі питання, які 

цікавлять читача. В новинах в ідеалі повинно йтися про головне: коротко, 

влучно, так, щоб не переобтяжувати. Сучасні українські новини часто 
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починають із негативу, чого робити не можна категорично, щоправда, і 

завершувати програму, скажімо, некрологом, теж не варто. Будь-які новини 

мають на меті не лише інформувати, а ще й бути неповторними. Саме тому 

новинні програми дуже часто перестають бути просто передавачем інформації, 

а перетворюються на програми з елементами шоу. До того ж не лише текстом 

повідомлень або ж відеорядом можна вплинути на свідомість, а й самим 

розташуванням сюжетів, побудовою програми.  

Зробити з новин елемент привабливості багато в чому допомагає грамотна 

побудова – верстка. Адже саме порядок розташування тем і подій у випуску, їх 

схожість чи контрастність, засоби та методи подачі приваблюють користувача.  

На часі модернізація новин. Можна передбачити, що істотним елементом цього 

процесу буде технічний аспект (віртуальні студії, режим прямих ефірів тощо). 

Водночас ускладнюватиметься і творчий бік новинного виробництва. Перед 

інформаційниками ще гостріше постане проблема усунення статичності 

повідомлення. 

Процес верстки новинної програми починається з розміщення матеріалів 

за ступенем їхньої суспільно-політичної важливості. Змістова верстка (тобто 

розміщення матеріалів за змістом) — це перший етап конкретного 

програмування. Вона передбачає розташування матеріалів за ступенем їх 

актуальності, важливості на сьогодні, а також побудову програми у вигляді 

блоків, що мають певне спрямування. 

При формуванні тексту новини для активізації та покращення пошукового 

трафіку слід користуватись СЕО-оптимізацією, тобто максимально прописати 

ключові слова в заголовку та ліді. 

Як показує досвід, новину до кінця дочитують 45-50% читачів. І досі не 

відомо, як боротись з цією проблемою: якось по-інакшому писати, 

використовувати принцип перевернутої піраміди, як це роблять у Польші.  Там 

пишуть свої новини так, що необхідно дочитати до кінця, щоб дізнатись суть. В 

українських ЗМК часто достатньо прочитати заголовок, підзаголовок і лід, щоб 

бути в курсі події. І все, можна закривати новину, бо далі все зрозуміло. Але це 
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– формат подачі, а його змінювати насправді дуже складно. Заголовок, 

підзаголовок і лід не повинні повторюватись. Якщо людина читає заголовок, 

потім підзаголовок, який повторює попередній пункт, а потім те все дублюється 

в ліді – це неповага до читача, марнування його часу. Інформація в цих 

частинах тексту повинна бути різною. Також якщо є цифри – статистика, 

кількість чогось чи сума, то виносити їх треба в заголовок, людям це 

подобається. І в жодному разі не можна забувати про деталі типу марки 

машини, конкретного місця, де відбулась подія. 

Сьогодні існує велика кількість новостійних проектів, що залучають 

велику аудиторію. Одним з таких порталів є The Onion (від англ. слова «лук»), 

який позиціонується як «самый лучший источник новостей в Америке». Цей 

портал побудовано за всіма принципами і правилами класичного новостійного 

сайту, включаючи повноцінний рубрикатор і різні інтерактивні ресурси, 

включає багато постійно оновлюваних інформаційних повідомлень, 

публикацій, фоторепортажів і відеосюжетів, жоден з яких не є фактично 

достовірним. Весь контент є гумористичним, однак окремі повідомлення могли 

б бути правдою. Наприклад, історія про нову Куклу Барбі з непривабливою 

статурою, ррозрахована на те, щоб виховувати у дівчаток розуміння, що 

сексапільна зовнішність не є головним здобутком жінки. Задля того щоб 

найкраще зробити сюжет на будь-яку тему, існує "золоте" правило 

журналістики – знайти людину, яка яскраво відобразить тему. 

Треба пам'ятати, що новини завжди створюються для людей. Тому слід 

орієнтуватися на наступні моменти: 

 НАРОД: 

— те, що повинен знати; 

— те, про що хоче довідатися; 

— те, про що треба довідатися; 

— те, про що не проти був би дізнатися.  

Будь-який новинний матеріал повинен обов’язково дати відповіді на щість 

класичних запитань у будь-якій послідовності в залежності від обставин: ХТО, 
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ЩО, КОЛИ, ЯК, ДЕ, ЧОМУ. Журналіст-професіонал не замислюється про дані 

запитання, коли пише про чергову новину. Слід абсолютно автоматично, як 

підказує ситуація, виконувати вимоги шести класичних запитань хто, що , коли, 

як, де, чому. Їх може бути менше чи більше, вони можуть стояти у різних 

граматичних формах: ХТО - КОМУ, ЯК - ЯКИЙ… Різними можуть бути 

акценти, форми їх подання, стиль викладення. Все це підказує журналісту 

здоровий глузд і професійна компетентність.  

Поряд із даними шістьма класичними запитаннями у світовій 

журналістській практиці склалися загальноприйняті форми подачі новинних 

матеріалів. Принцип перевернутої піраміди визначає правила побудови 

інформаційних жанрів журналістики, використовується для побудови новинних 

матеріалів (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція та 

ін.). Він передбачає, що найважливіша інформація, − основне повідомлення, − 

міститься на початку тексту. Далі, за принципом віддалення, розміщуються 

менш важлива інформація. 

Зібравши основні елементи повідомлення, необхідно послідовно скласти з 

них схему, яка нагадує «перевернуту піраміду», зверху − найважливіший факт, 

а далі менш важливі деталі, які його розкривають. 

Перший абзац (або два абзаци) − преамбула (лід) − найважливіша 

інформація. Далі «горішок» − середина, ядро, стержень того, про що йде мова. 

Далі менш важливі, але достатньо цікаві подробиці і моменти..   

Графічне зображення ідеальної побудови перевернутої піраміди:  

ХЕДЛАЙН – ХЕДЛАЙН – ХЕДЛАЙН  

    лід – лід – лід – лід – лід – лід  

      лід – лід – лід – лід - лід  

         корпус - корпус  

               корпус  

Використовують також принцип прямої піраміди. Він характерний для 

художньо-публіцистичних жанрів (замальовка, нарис, есе, фейлетон, памфлет, 
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життєва історія та ін.). В такому матеріалі сюжет розкривається послідовно, 

заволікаючи читача і утримуючи інтерес до кінця матеріалу. 

Принцип ромбу або діаманту використовується для написання аналітичних 

матеріалів (стаття, огляд, аналітична кореспонденція, рецензія, лист, інколи 

його використовують для написання репортажу). 

Лід – буквальний переклад із англійської «перший хід» або «увідна 

частина». Лід – активний початок. Саме він дає можливість відразу зрозуміти, 

про що піде мова далі. У коротких оперативних повідомленнях ліди не можуть 

перевищувати 30-50 слів. Оскільки суть вже позначена у хедлайні. У більш 

значних за розміром та змістом матеріалах лід може бути і ширшим. Але 

найефективніший лід короткий і динамічний. Перші рядки ліду набираються, як 

правило, жирним шрифтом. Найчастіше використовувані ліди складаються із 

одного абзацу. А ось елітарні видання можуть дозволити собі лід, який 

складатиме і половину матеріалу. Отже, повторивши матеріал попереднього 

розділу, ще раз підкреслимо для себе, що залучає увагу 

―середньостатистичного‖ читача: близкість, популярність, своєчасність, вплив, 

масштабність, конфлікт, незвичайність, персоніфікація. Саме ці акценти слід 

ставити і в активному початку матеріалу – ліді. Для «конструювання» ліду слід 

відшукайти перш за все «серцевину новини», «свій кут зору». 

Хедлайн – буквальний переклад із англійської «заголовний рядок». 

Хедлайн у газеті – зірка, що вказує шлях. Це яскрава вітрина. Хедлайн навіть у 

порівнянні із найкращими заголовками, що відповідають найвищим вимогам 

журналістської майстерності, має дуже багато переваг. Чим же відрізняється він 

від заголовка? Заголовок, навіть вдалий, як правило, окреслює лише тему 

матеріалу, про зміст у ньому практично нічого не сказано. А хедлайни 

виділяють головну новину, найцікавіше, найголовніше, найважливіше, 

найдраматичніше в інформації, що заслуговує на увагу читача.  

Статистика свідчить, що в умовах нинішньої «інформаційної революції» 

більшість людей отримують новинну інформацію з інтернету, радіо та 

телебачення. А на читання газет вони витрачають всього 40 хвилин. Перші 
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газети були порівняно невеликими і читалися легко від початку до кінця. І 

заголовки там означали всього лиш тематичні рубрики. Наприклад: 

«Університетська хроніка», «Навчальна робота», «Наукова робота», 

«Профспілкове життя». В міру того, як росли потоки інформації і вона ставала 

все різноманітнішою для кожного матеріалу в таких рубиках слід було давати 

окремий заголовок. Спочатку це була лише одна коротка фраза. Потім 

заголовки стали складатися із кількох фраз з якимось елементом інформації. І 

розставлялися ці заголовки один під другим. Їх стали називати в газетній справі 

«деками». В дослівному перекладі з англійської – «палуба». Заголовки ставали 

все інформативнішими, і саме в цьому напрямку пішов їх розвиток, доки вони 

не стали сучасними хедлайнами. А у західних професіоналів журналістів і досі 

термін «дек» залишається у використанні. Саме у тих, хто пише хедлайни і 

верстає їх на полосі.  

Кількість деків може бути різною – від одного до двох десятків. У 

сучасних американських газетах найрозповсюдженіші хедлайни від одного до 

чотирьох деків. Основна вимога до хедлайну: максимум смислу в минімумі 

слів, коротких і простих за значенням. Хедлайн, як правило, будують на основі 

динамічних дієслів в телеграфному стилі.  

Максимальна кількість літер у слові, що сприймається моменально і без 

напруги, звичайно не перевищує шести. І «схоплювати» відразу людина може 

не більше п’яти-шести слів.  

У порівнянні із суцільним текстом яскраві за шрифтом і розташуванням на 

газетних полосах хедлайни сприймаються легко. А ще – ефективна їх форма 

побудови. Але написати хедлайн – велика майстерність. Звичайно їх пишуть 

редактори відділу новин та спеціально навчені журналісти, які добре себе 

зарекомендували. 

Корпус – увесь текст, що залишається після хедлайна і ліда. 

Отже, форми подачі новинних матеріалів різноманітні, але склалися у 

сучасній журналістиці певні найефективніші форми подачі. Існують загальні 

орієнтири в роботі з новинними матеріалами. Новинну інформацію будують за 
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шістьма класичними, традиційними запитаннями. Побудова матеріалу за 

принципом перевернутої піраміди – за ступенем зменшення важливості 

інформації. Найголовніше виноситься до хедлайну, на початок і продовжується 

в ліді. Якщо матеріал будується за принципом зростаючого інтересу, то 

матеріал можна графічно зобразити як піраміду, що стоїть на своїй основі. А 

коли весь матеріал рівний за значенням, то графічно, це схема – прямокутник.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Особливості написання новин». 

Завдання 2. Охарактеризувати форми подачі новинних матеріалів. 

Завдання 3. Проаналізувати  сучасні ЗМІ стосовно новинних матеріалів. 

Завдання 4. Підготувати повідомлення на тему «Сучасні новини: особливості 

тексту та форми подачі». 

Контрольні запитання 

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; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 13]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Еволюція форматів та жанрів в цифровому середовищі   

Мета: ознайомити з системою жанрів онлайн-журналістики та їх 

особливостями. 

Короткі теоретичні відомості 

Система жанрів онлайн-журналістики (яка перебуває у стадії формування) 

– це трансформована система класичних жанрів журналістики, яка 

характеризується зменшенням текстового обсягу та насиченням візуальними 

елементами. Інтернет-журналістика не має власної системи жанрів і являє 

собою синтез традиційних жанрів новинної та аналітичної журналістики. В 

інтернет-версіях популярних видань зберігаються такі жанри, як замітка та 
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розширене повідомлення, інтерв’ю, рейтинг, аналітична стаття. Одним із 

різновидів аналітичної статті, який часто практикується в інтернет-виданнях з 

невеликим штатом, є компілятивна стаття. Такий матеріал доречний, коли 

впродовж дня з’явилось кілька новин з однієї теми. Їх можна зкомпілювати у 

зв’язний підсумковий текст, додати коментарі експертів, які, можливо, вже 

також були опубліковані у виданні, і додати короткий аналіз або узагальнення 

ситуації. 

 Що стосується художньо-публіцистичних жанрів, то останнім часом для 

них немає місця навіть у звичайній журналістиці, а з появою інтернет-видань 

вони, у більшості своїй, трансформуються у блоги. Мова не йде про нариси, 

скоріше про розповідь автора про себе самого або його оточення зрозуміло, 

стисло і мовою далекою від художньої. на сайті «Українська правда. Життя» 

часто публікують розповіді про подорожі, які дефакто є подорожніми 

нарисами. На Gazeta.ua викладають портретні нариси із журналу «Країна». 

Деякі публікації на «Обкомі» або на «Дурдом.ua» цілком вписуються в жанрові 

рамки фейлетонів та памфлетів. Варто зазначити, що трансформуються 

заголовки – вони стають більш яскравими, тому що мають привертати увагу.  

Серед візуальних жанрів поширена інфографіка, яка за своєю суттю 

повністю відповідає потребам мережі, адже є наочним представленням 

інформації. Більшість з жанрів онлайн-видань не можуть бути 

стандартизованими. Слід зауважити, що більшу частину інформації в інтернет-

медіа можна передати за рахунок зображення. Через це аналітичні жанри на 

онлайнресурсах (в тому числі електронні версії друкованих видань, сайти теле- 

та радіоканалів) занепадають, адже потребують більшого часу й уваги з боку 

споживача інформації, на відміну від графічних зображень, фотографій, діаграм 

тощо. Аналітика існує в основному в друкованій пресі. Як наслідок, в Інтернеті 

набувають популярності блоги. Це можуть бути блоги зразку порталу 

Gazeta.UA, які здебільшого ведуть більш-менш відомі публіцисти, письменники 

та журналісти (Олександр Бойченко, Юрій Андрухович, Андрій Бондар та ін.) 

або блоги зразку порталу ЖЖ. Відмінність полягає в тому, що перші можуть 
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бути сприйняті аудиторією, як експертна думка, хоча вони такими не є, а другі 

– не будуть сприйняті серйозно та не матимуть впливу на аудиторію. Чітко 

визначити жанр більшості постів у блогах неможливо. Публікації можуть бути 

чимось подібним до есе з елементами інтерв’ю, репортажу, замітки або 

кореспонденції. Звернемо увагу, що критерії до написання статті та замітки, так 

само, як інтерв’ю і репортажу, відрізняються 

Репортаж в онлайн-журналістиці може бути трансформований до 

безперервного постингу коротких інформаційних повідомлень з місця подій у 

соціальних мережах. Останнім часом подібне ознайомлення аудиторії з 

певними подіями набуло популярності серед відомих акторів, які зі знімального 

майданчика через Twitter повідомляють своїх фанатів про те, що відбувається 

навколо них. Утім, актори не забувають додавати до таких повідомлень свої 

фотографії (зроблені в потрібний момент, у час опублікування повідомлення) і 

декілька слів про власні почуття. 

Порівняння традиційного та онлайн-репортажу. 

Традиційний: 

- Публікується по факту, після завершення заходів; інформація про події, 

що відбулися.  

- Якщо це прямий репортаж (ТБ) – репортер може аналізувати події з 

погляду на минуле.  

- Використовуються всі можливі засоби (технологічні, мовні) для 

створення ефекту присутності.   

- Автор не має права і не дає оцінку подіям, які відбулися або відбуваються 

(прямий репортаж). 

Трансформований:  

- Публікується частинами під час проведення заходів; інформація про 

події, що відбуваються. 

- У зв’язку з обмеженнями символів – короткі речення унеможливлюють 

аналіз подій.  
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- Для створення ефекту присутності використовується в основному 

емоційно-забарвлена лексика. 

- Автор має неприховану позицію щодо подій, які відбуваються. 

Якщо тексти в блозі пов’язані за змістом – їх треба всі разом розглядати як 

єдиний твір. Відповідно, це буде перший жанр із такою назвою: інтерактивний 

твір, присвячений розвитку певних подій, що складається з розміщених у 

хронологічному порядку записів, на зміст яких можуть впливати читачі, 

зокрема – за допомогою коментування. Цей формат наближений до щоденника 

або ж фрагментованого нарису. Його відомим різновидом є тревелог – блог, 

присвячений подорожам. Серед таких в Україні відомі інтернет-щоденник 

письменника і мандрівника Макса Кідрука, а також «Шанхайський тревелог» 

Саші Дрік. Якщо ж записи в блозі є самостійними текстами, то перед нами – 

другий блог-жанр: суб’єктивний текст довільного розміру та структури, 

присвячений суспільній або особистій тематиці, що публікується в інтернеті, як 

правило, за допомогою блог-сервісів. 

Перший близький до авторської колонки, але відзначається менш 

формальною манерою подачі й зазвичай містить авторський аналіз актуальних 

подій. Другий, як правило, набагато коротший і лише змальовує емоції автора з 

приводу суспільних або особистих подій.  

Наступний близький за походженням жанр – мікроблог. Майже завжди під 

цим словом розуміють допис у мережі Twitter. Обсяг поста в ній обмежений 

140 символами. Тексти такого розміру бувають самостійними документами – 

тоді автор може майстерно вмістити у цей формат і повідомлення про подію, і 

своє ставлення до неї. Але часто в журналістській практиці використовують 

також Twitter-трансляції або Twitter-репортажіз важливих подій. Репортер 

оперативно і коротко, у декількох дописах, повідомляє за допомогою 

смартфону про те, що побачив, а по закінченні події готує повноцінний 

журналістський текст. Скажімо, «Радіо Свобода» постійно в такий спосіб 

висвітлювала засідання судів, які розглядали справи українських політиків. 
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Дуже подібна до Twitter-трансляції так звана веб-трансляція – постійно 

оновлюваний текст, у якому в режимі реального часу подається інформація з 

певної тематики. Але тут усі дописи розміщуються прямо на сайті інтер-нет-

ЗМІ, відповідно, вони не обмежені ані розміром, ані змістом. Розташовуються у 

хронологічному або зворотному хронологічному порядку. Надзвичайну увагу 

привертали щоденнівеб-трансляції «Української правди» про події 

«Євромайдану» 2013-2014 років. 

Дещо іншу форму мають веб-трансляції спортивних подій, або, як їх 

інколи називають в англомовних країнах, «скрипти». Для них характерні 

незавершені синтаксичні конструкції, порушення усталеного порядку слів, 

емоційна лексика та вигуки. В Україні більшість спортивних сайтів так 

транслюють футбольні матчі, при цьому спостерігається цікавий феномен: ці 

тексти часом читають навіть люди, які дивляться відеотрансляцію матчів по 

телевізору. Вочевидь, тут має значення емоційне співпереживання з 

журналістом інтернет-видання. 

І ще один жанр, що подає інформацію в реальному часі – стрім. 

Це відеотрансляція з місця події, часто за допомогою зйомки «з рук». В Україні 

цей формат також став популярним у часи громадських протестів2013-2014-го. 

Тривалі й якісні стріми провадили «Громадське телебачення», «Спільно ТВ» та 

«Радіо Свобода». Робота стрімера не зводиться до роботи оператора: він 

коментує події, мобільність технології дозволяє йому потрапляти у несподівані 

місця й шукати влучні кадри, і навіть влаштовувати спецефекти. Богдан 

Кутєпов, приміром, під час трансляції з Євромайдану ходив з баяном і грав. 

Інший аудіовізуальний жанр, який виник саме завдяки інтернету – подкаст. 

Його назва походить від торгівельної марки iPod – цей аудіоплеєр одним із 

перших дав можливість завантажувати аудіофайли, що розсилаються 

через RSS-потоки.  

Подкаст – короткі відеоабо аудіозаписи, що мають ознаки завершеної 

програми. Спершу їх розсилали за допомогою технології RSS, а тепер 

переважно викладають на сервіси на зразок YouTube. Можуть бути зроблені як 
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професійними студіями, так і любителями. На відміну від радіостанцій або 

телеканалів, які мають програмну сітку і здійснюють мовлення в режимі 

реального часу, подкастери викладають у мережу файли, які можна прослухати 

або проглянути у будь-який зручний час. Відеоподкасти часто використовують 

особливу, динамічну стилістику монтажу, близьку до відеокліпів. 

У переліку нових жанрів не можна не згадати демотиватори та інший 

візуальний креатив. Загальний принцип усіх цих робіт – несподіваний 

монтажний стик двох змістів: або за допомогою колажу із двох і більше 

різнорідних зображень, як у класичних «фотожабах», або сполученням 

протилежних за  змістом зображення та текстового коментаря – як у 

демотиваторах, або вкладенням нових слів у мову відомого персонажа, як у 

різного роду веб-коміксах. 

Нарешті, деякі дослідники виділяють як окремий жанр мультимедійну 

історію – публікацію, в рамках якої може бути поєднано текст, фото, звук та 

відео. Скажімо, це текст, проілюстрований фото та відеозаписами. Або ж 

навпаки – фотогалерея або відеозапис, що супроводжується невеликою 

текстовою підводкою-коментарем, яка в умовах класичного телебачення мала 

би бути начитана диктором, а в інтернеті може подаватися у текстовому 

форматі. Якщо виділяти мультимедійну історію в окремий жанр, то нам би тоді 

довелося визнавати окремішність ілюстрованої газетної статті від статті 

звичайної. 

Як бачимо, нові жанри з’являються завдяки тому, що цифрові технології 

забезпечують журналістів та аматорів новими можливостями, яких не мали 

працівники традиційних ЗМІ. Це мобільність, легкість донесення інформації в 

реальному часі, її потокове поширення, інтерактивність та доступність 

технологій для будь-якогоінтернет-користу-вача. Або ж навпаки: завдяки тому, 

що людська культура створила попит на такі новітні форми подачі інформації, 

розвиваються відповідні технології. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему «Новітні жанри в цифровому 

середовищі». 

Завдання 2. Проаналізувати кілька електронних видань щодо жанрового 

наповнення. 

Завдання 3. Охарактеризувати ознаки, за якими виділяють жанр. 

Завдання 4. Навести приклади різних жанрів (на вибір).  

Контрольні запитання 

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: [3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Організація роботи мультимедійної редакції 

Мета: ознайомити з особливостями роботи мультимедійної редакції та 

принципами її організації. 

Короткі теоретичні відомості 

Мультимедійна редакція – це незалежне, фінансово самодостатнє 

підприємство, створене для виробництва суспільно значущих журналістських 

текстів у режимі багатоканальності, інтерактивності, безперервності 

комунікаційних потоків. Це, в першу чергу, редакція, яка створює потрібний і 

актуальний контент, а потім розміщує його на всі доступні їй платформи. 

Мультимедійні принципи організації роботи редакції: колектив займається 

виробництвом контенту, різні частини якого можуть публікуватися на різних 

носіях в комбінації, необхідній для задоволення потреб різних груп цільових 

аудиторій; ідеї і теми розробляються колективно; робота редакції 

підпорядковується багаторівневому плануванню; редакція активно залучає 

аудиторію в процеси створення та організації контенту.  
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Мультимедійні ньюзруми – це виробничі площі відкритого типу, коли 

керівники і співробітники працюють на виду в тісному колі і завжди доступні; 

тут раціонально розташовані комфортабельні робочі місця; відповідно до 

концепції відкритого простору обладнані зали для нарад і виробничих летючок; 

організовані радари – зони виробництва новин для декількох медіа, теле- і 

радіостудії. Тобто мова йде про об’єднання різних інформаційних каналів в 

єдину творчу конвергентну редакцію, в якій досягається максимальна синергія 

всіх ЗМІ. Мультимедійна редакція основною характеристикою має тип 

контенту, який вона виробляє: вона створює мультимедійні матеріали, що 

включають в себе різноманітні мультимедійні інструменти.  

Робота ЗМІ в умовах мультимедіатизації редакцій вимагає зміни 

професійних компетенцій редакторів, появу редакторів із новими 

функціональними обов’язками. Сьогоднішній редактор ЗМІ повинен уміти 

готувати інформаційний матеріал так, щоб його одночасно можна було 

оприлюднити у друкованому виданні, теле- чи радіопрограмі, мережевому 

ресурсі. Отже, основна увага в редакційно-видавничому процесі зміщується з 

готового видавничого продукту на контент, який може змінюватися залежно від 

потреб комунікаційного засобу, за допомогою якого читач цей контент 

отримує.  

У конвергентній мультимедійній редакції значно розширюються функції 

головного редактора (шеф-редактора), який повинен інтегрувати всі робочі 

процеси зі збирання, опрацювання та подачі інформації аудиторії. Він керує 

редакційним процесом, вирішує, які історії мають бути висвітлені, хто їх 

висвітлюватиме для якої платформи, яке потрібно обладнання, які терміни 

виконання, розподіляє роботи між журналістами, зважаючи на професійні 

якості кожного. Найважливіша відмінність головного редактора конвергентної 

редакції від головного редактора традиційної редакції – це вміння 

орієнтуватись у різних комунікаційних платформах та швидко визначати, яку 

подію на якій платформі краще представити аудиторії, адже від того, для якого 

виду ЗМІ готуватиметься інформація, залежить і сама ідея історії, і способи 
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збирання та добору інформації, і специфіка її підготовки до оприлюднення. 

Інколи, за аналогією із закордонною практикою, головного редактора 

конвергентної редакції називають редактором-продюсером, 

мультимедіапродюсером, редактором режисером.  

У редакції мультимедійного інтернет-ресурсу за змістову та професійну 

якість контенту відповідає редактор інтернет-ресурсу (сайту, порталу). Він 

контролює весь контент сайту: регулярно перевіряє правильність та коректність 

текстів на сайті, відображення гіперпосилань, координує роботу журналістів, 

дизайнера, копірайтера, контент-редактора, планує та організовує роботу сайту. 

До його функціональних обов’язків належить розробка плану медійних 

комунікацій, структури, модульної сітки сайту, визначення потреби в написанні 

статей та оглядів, тематики матеріалів, контроль за якістю виконаних робіт, 

пошук авторів, редагування статей, керування роботою редакції 

інтернетресурсу, організація системи пошуку, виправлення помилок на сайті, 

просування сайту.  

Функції редактора сайту аналогічні з функціями випускового або шеф-

редактора в друкованому виданні. У деяких інтернет-редакціях цю посаду 

називають головний редактор мережевої команди. Контент-редактор інтернет-

ресурсу фактично є журналістом і редактором водночас, оскільки він пише 

статті, прес-релізи, новини, заголовки та цілісні тексти, які можна змінювати 

або поновлювати на сайті, відповідає за наповнення, ведення веб-сайту. До 

посадових обов’язків контент-редактора належить аналіз матеріалів інтернету 

та інших джерел для написання унікальних текстів (унікальними вважають ті 

тексти, які ще не були надруковані), оптимізованих для прочитання у 

пошукових системах, редагування та оптимізація готових текстів, рерайтінг, 

ведення стрічки новин.  

Отже, контентредактор об’єднує функції літературного редактора, 

журналіста, копірайтера (людина, яка створює унікальні рекламні тексти на 

замовлення) та рерайтера (людина, здатна створювати тексти для статей на 

основі вже написаних). Це підтверджують і вимоги роботодавців, які часто 
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подають назву вакансії як «контент-редактор, копірайтер» або ж зазначають, 

що «досвід роботи копірайтером, рерайтером, літературним редактором 

схвалюється».  

Залежно від обсягів матеріалу на сайті, за якість окремих частин контенту 

сайту можуть відповідати кілька редакторів, зокрема редактор мультимедійного 

контенту, редактор сформованого читачем контенту, редактор стрічки новин. 

Редактор мультимедійного контенту (мультимедіаредактор, веб-редактор 

мультимедійного контенту) готує випуски новин із відео та аудіо, робить 

фоторепортажі, розміщує на сайті веб-версії телевізійних передач, окремі 

сюжети програм, закадрове відео, фотогалереї та інші мультимедійні матеріали. 

Редактор сформованого читачем контенту опрацьовує інформацію, яка 

надходить на інтернет-ресурс видання від користувачів сайту (коментарі, аудіо- 

та відеофайли, матеріали громадянської журналістики, написані зацікавленими 

читачами). У деяких редакціях ця посада має назву модератора читацького 

контенту. Наприклад, Ніна Кур’ята-Стасів, головний редактор інтернет-газети 

«Сейчас», говорить про запуск у газеті нового сервісу, за допомогою якого 

кожен користувач інтернет-ресурсу зможе надіслати інформацію, якою він 

захоче поділитися з іншими читачами газети. Наприклад, фотознімки 

незвичайних подій, які він побачив по дорозі на роботу, або новину про те, що 

десь утворився дорожній затор, і краще туди зараз не їхати. Для цього буде 

достатньо мобільного телефону, з якого можна подзвонити в редакцію, 

надіслати свою новину електронною поштою або скинути фото й відео з місця 

події.  

Редактор стрічки новин відповідає за наповнення всіх рубрик стрічки 

новин (пошук інформації, рерайт та публікація на сайті новинних матеріалів). 

До його функціональних обов’язків належить моніторинг ЗМІ та пошук 

основних подій дня, написання заголовків, добирання ілюстрацій до новин та їх 

опрацювання, підготовка фотогалерей для сайта, взяття коментарів та 

написання ексклюзивних новин для стрічки, робота з експертами та 

ньюзмейкерами.  
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В окремих інтернет-редакціях для просування сайту створюють посаду 

редактора спільнот. Його обов’язок – формувати спільноти, починати та 

допомагати вести дискусії, відповідати на запитання, пояснювати, допомагати 

користувачам інтернет-ресурсу в окремих проектах, заохочувати читачів до 

створення контенту для електронного чи друкованого видання. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Охарактеризувати роботу редактора, взявши за основу «Паспорт 

професії «Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації (ЗМІ)». 

Завдання 2. Проаналізувати особливості роботи сучасної мультимедійної 

редакції. 

Завдання 3. Охарактеризувати обов’язки контент-редактора інтернет-ресурсу. 

Завдання 4. Перерахуйте функціональні обов’язки редактора стрічки новин, 

редактора мультимедійного контенту, редактора сформованого читачем 

контенту. 

Контрольні запитання 

1. Які обов’язки редактора сучасної мультимедійної редакції?  

2. Які функціональні обов’язки редактора стрічки новин? 

3. Які функціональні обов’язки редактора мультимедійного контенту? 

4. Як функціональні обов’язки редактора спільнот? 

Література: [3; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 16]. 
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2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Модуль 1 

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.  

Модуль 2 

1. Класична методологія формування новин.  

2. Принцип перевернутої чи прямої піраміди. 

3. Принцип ромбу або діаманту.  

4. Значення верстки для формування новин. 

5. Система жанрів онлайн-журналістики.  

6. Візуальні жанри.  

7. Репортаж в онлайн-журналістиці. 

8. Охарактеризуйте блог як новітній жанр.  

9. Охарактеризуйте мікроблог. 

     10.Охарактеризуйте тревелог.  
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      11. Охарактеризуйте веб-трансляцію.  

      12. Охарактеризуйте подкаст. 

      13. Ожарактеризуйте веб-комікс. 

      14. Мультимедійні принципи організації роботи редакції.  

      15. Мультимедійні ньюзруми.  

      16. Професійні компетенції редактора.  

      17. Обов’язки редактора мультимедійного контенту.  

      18. Обов’язки редактора сформованого читачем контенту.  

      19. Обов’язки редактора стрічки новин. 

      20. Обов’язки контентредактора. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

№ 

Види роботи Кількість 

годин 

Максимум балів за 

одне практичне 

заняття 

Разом 

1. 

2. 

3. 

Практичні заняття 

Підготовка рефератів 

Виконання практичних 

завдань 

24 

10 

48 

1 

10 

4 

В ЦІЛОМУ : 

12 

10 

48 

80 

ЗАЛІК АБО ІСПИТ 

4. Письмова або усна 

відповідь 

 20 20 

   В ЦІЛОМУ : 100 

 

 Бали за практичну роботу виставляються за запропонованими критеріями 

на основі 4-х бальної системи. При перевірці виконання практичної роботи 

виставляється диференційна оцінка і визначається з кожного питання (тесту), 

вправи окремо наступним чином: 

 4 бали – студент виявив усебічні, систематизовані, глибокі знання з основ 

української мови; уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, 

знання основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою, а також 

показав здібності до самостійного творчого аналізу та вирішення поставлених 

завдань. Як правило, така кількість балів виставляється за всі виконані завдання 

та правильні відповіді на 90% умов практичної роботи. 

 3 бали – виставляється студенту, якщо при виконанні завдань він виявив 

повні знання програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, 

рекомендовану кафедрою, успішно виконав більшу частину завдань, показав 

уміння самостійного мислення та правильно виконав 80% практичної роботи.

 1-2 бали – виставляється студенту, який правильно виконав половину 
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завдань, має необхідний резерв знань для усунення помилок під керівництвом  

викладача.  

 Нуль балів – виставляється, якщо при виконанні завдань студент виявив 

серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, не володіє елементарною 

термінологією з дисципліни, допустив принципові помилки при виконанні 

роботи або повністю не виконав завдання.     

 Загальна кількість балів за виконання практичної роботи виставляється як 

середнє арифметичне від попередніх складових за кожне завдання.  
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