
ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА І КРОСМЕДІА 

 

 

Мета — ознайомити студентів з основними принципами і засадами 

діяльності сучасної телевізійної журналістики, виявити та обґрунтувати 

специфіку телебачення і кросмедіа в системі ЗМІ, зокрема в сучасних умовах 

активного розвитку електронної комунікації, сформувати у студентів уміння 

застосовувати набуті знання у практичній діяльності 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Тележурналістика і кросмедіа» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Журналістські жанри» 

«Комунікаційні технології», «Технічні засоби виробництва (теле та 

радіовиробництво», «Сучасні інформаційні та комунікаційні системи» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: прагнення до формування та розвитку комунікаційних 

здібностей, міжособистісної взаємодії у професійній сфері, професійне 

володіння комп’ютерною та інформаційною культурою, здатність 

удосконалювати форми та методи комунікаційних технологій у сфері 

інформатики та соціальних комунікацій, здатність здійснювати організацію 

діяльності в сфері інформації та соціальної інформатики. 

Програмні результати навчання: 

Знати:  сучасні тенденції розвитку тележурналістики та аналізувати їх, 

структуру професійної діяльності, структуру і зміст соціально-філософської та 

методологічної своєрідності тележурналістики та кросмедіа. 

Вміти: проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, 

вміти набувати сучасні знання, здійснювати професійну діяльність, що 

потребує оновлення та інтеграції знань, ефективно формувати інформаційну та 

комунікаційну стратегії у професійній діяльності, проводити підготовку, 

розробку та реалізацію проєктів прикладних досліджень соціально-

комунікаційної спрямованості, взаємодіяти з фахівцями інших галузей при 

розробці та реалізації прикладних та наукових проєктів в сфері 

тележурналістики та кросмедіа. 

Володіти: методологією порівняння для проблематизації і вдосконалення 

соціальної інформатики, методологією та методикою проведення ґрунтовних 

наукових досліджень із соціально-комунікаційної та методологічної 

проблематики. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Тележурналістика у системі засобів масової комунікації. Телебачення в 

системі ЗМІ. Функції телебачення. Історія розвитку телемовлення. Телебачення 

як процес поширення інформації. Жанри телевізійної журналістики. 

Виражальні засоби телебачення. Типи комунікаторів на ТБ. Структура 

українського телевізійного простору. Аудиторія телебачення. Телевізійні 

сценарії. Операторська майстерність на телебаченні. Основи телемонтажу. 

Новітні форми кросмедійної журналістики. Масмедіа 21 століття: від 

традиційних форм до кросмедійності. Трансмедійний сторітелінг. Нові форми 

журналістики. Інфографіка, веб-ресурси, журналістика даних та візуалізація. 

Соціальні дані в роботі журналіста. Сервіси для створення інтерактивних 

таймлайнів. Медіаменеджмент у кросмедійному просторі. Мультиплатформи. 



Редакційний менеджмент в умовах мультиплатформності та кросмедійності. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

Викладач:  
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