
КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА 
 

Мета курсу – робота з глобальними масивами інформації, створення та 
поширення контенту на декількох платформах і у різних форматах: аудіо, відео, 
текст, інфографіка тощо.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Крос-медійна журналістика» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Журналістські жанри» 
«Теорія твору і тексту», «Редагування медіатекстів», «Методика збору, обробки 
та поширення інформації», «Технічні засоби виробництва (теле та 
радіовиробництво», «Сучасні інформаційні та комунікаційні системи» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність до 
креативного та критичного мислення; здатність створювати медіапродукт. 

Програмні результати навчання: 
знати: особливості сучасного інформаційного простору; жанротворні 

чинники; журналістські методи та їх класифікації; сучасну жанрову палітру та 
нові стійкі типи публікацій; особливості генерування інформаційного контенту 
за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел 
інформації; принципи пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

вміти: підготувати матеріал будь-якого жанру; вибирати оптимальні 
жанрові різновиди для висвітлення проблем, працювати з різними джерелами 
інформації, застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; 
використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань;  

володіти: здатністю формувати зміст і втілювати його в конкретну 
форму, умінням написати матеріал до газети, радіо-телепрограмами, здатністю 
реалізувати здобуті знання та вміння в професійній практичній діяльності; 
методикою планування своєї діяльності та діяльності колективу з урахуванням 
цілей, обмежень та передбачуваних ризиків; навичками виокремлювати у 
виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і 
розкривати способи та джерела здобування тих знань. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Основи крос-медійної роботи. Масмедіа ХХІ століття: від традиційних 

форм до кросмедійної журналістики. Технічна система передачі інформації. 
Структурні зміни у медіа-галузі. Ериза традиційної якісної журналістики. Нові 
моделі редакційної організації. Мультимедійна редакція. Інтегрована редакція. 
Крос-медійна редакція. Крос-медійні моделі ньюзрума. Багатолінійна 
організація. Техніки роботи з медіа. Трансмедійний сторітелінг. Становлення 
лонгріда в журналістиці. Жанрова своєрідність сторітелінга. Мультимедійна 
історія. Типи лонгрідів. Як створити лонгрід. Типи лонгрідів. Технічна 
складова. Програми, які дозволяють створювати лонгріди. Мультимедійна 
техніка. Друкований засіб масової інформації. Верстка. Правила «Золотого 
перетину». Фотожурналістика. Визначення інформаційних жанрів 



фотожурналістики. Публіцистичні жанри фотожурналістики. Основи експозиції 
у фотографії. Правила кадрування. Основи редагування журналістських 
фотографій. Радіоновина. Основні технології та принципи викладу новин. 
Звукозапис. Монтаж. Онлайн-журналістика. Відео в HTML 5.  

Нові форми журналістики. Інфорграфіка. Веб-ресурси. Впровадження 
інтерактивної концепції. Журналістика даних та візуалізація. Джерела даних. 
Класифікація візуалізацій за типом результату. Основні галузи застосування 
візуалізації. Алгоритм роботи над візуальним проектом. Соціальні медіа в 
роботі журналіста. Специфіка роботи з соціальними медіа у журналістиці. 
Динамічна візуалізація. Сервіси для створення інтерактивних таймлайнів. 
Медіаменеджмент. Розвиток концептів і створення медіа-брендів. Масштаби 
медіаменеджменту. Планування ЗМІ – цільова група. Медіарозвиток. Типи 
медіа-систем. Культура журналістики. Глобальні потоки новин. Глобалізація 
медіа. Зарубіжна новинна журналістика. Редакційний менеджмент в умовах 
мультиплатформності та кросмедійності. Структурно-функціональний аспект. 
Культурологічний аспект.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


