
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОНТЕНТ  

Мета курсу – організаційні основи діяльності мультимедійної 

редакції, процеси створення і дистрибуції мультимедійних продуктів, 

управління інноваційними медіапроектами, продюсування 

мультимедійного проекту, просування та монетизація мультимедійного 

контенту. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Мультимедійний контент» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Створення та 

просування власного медіапродукту», «Технології та виробництво 

медіапродукту», «Аналітика цифрових медіа та соціальних мереж» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: професійне володіння комп’ютерною та 

інформаційною культурою; здатність і вміння працювати в галузі 

сучасних інформаційних технологій; мати навички застосування 

програмних засобів, володіти вмінням створювати бази даних в Інтернет-

середовищі; здатність удосконалювати форми та методи комунікаційних 

технологій у сфері інформатики та соціальних комунікацій;  

Програмні результати навчання: 

знати: спеціалізовані концепції, набуті у процесі навчання, структуру 

професійної діяльності, знати тактики та стратегії спілкування, закони та 

способи комунікаційної поведінки, закони та способи міжособистісної 

взаємодії. 

вміти: вміти проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані 

рішення, вміти набувати сучасні знання, розв’язувати складні задачі і 

проблеми, які виникають у професійній діяльності, здійснювати 

професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

ефективно формувати інформаційну та комунікаційну стратегії у 

професійній діяльності. 

володіти: володіти методологією та методикою проведення 

ґрунтовних наукових досліджень із соціально-комунікаційної та 

методологічної проблематики, володіти методологією порівняння для 

проблематизації і вдосконалення соціальної інформатики. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Організація роботи мультимедійної редакції. Виробництво 

мультимедійного контенту. Іновації в мультимедійних редакціях. 

Контент-стратегії мультимедійної редакції. Способи взаємодії з 

аудиторією та рекламодавцями. Громадянська журналістика. Бізнес-

модель мультимедійної редакції. Трансформації бізнес-моделей ЗМІ на 

сучасному етапі. Управління змінами в редакції. Дизайн інноваційної 

бізнес-моделі. Нові способи монетизації медіапродукту. Зв’язок 

технологій та інновацій в діяльності сучасної редакції. Типи 

організаційних структур мультимедійних ЗМІ. Оцінка ефективності 

роботи співробітників редакції. Управління створенням мультимедійного 



продукту. Планування в мультимедійній редакції. Особливості 

виробництва мультимедійного продукту. Управління розвитком історії 

після публікації. Оцінка якості мультимедійного продукту. Стратегія, 

методи та канали дистрибуції медіапродукту. Мультиканальність та 

мультиплатформність. Організація роботи з агрегаторами та 

медіаселерами. Ініціація, планування, виконання, моніторинг, контроль та 

завершення. Управління ризиками. 

Методики створення мультимедійного контенту. Основні навички 

роботи з відео. Розмір кадру, співвідношення сторін, частота зміни кадрів. 

Діафрагма. Фокусна відстань. Баланс білого. Витримка. Звук. Штатив. 

Розділення звуку. Завантаження відео. Корекція кольору. Написання 

сценарію для сюжету. Зйомка епізодів, інтерв’ю, стендапів. Final Cut Pro. 

Adobe Premiere Pro. Система управління контентом. Макет інтернет-

публікацій. Використання візуальних елементів: фото, відео, інтерактивні 

зображення. Формати інтернет-публікацій. Адаптація візуальних 

елементів для соціальних мереж. Креативні формати в онлайн-ЗМІ. 

Авторські історії від першої особи. 360-градусні відео. Історії на основі 

текстових чатів.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – 

самостійна та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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