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1. ВСТУП 

Мета дисципліни: формування знань про поняття «новітні медіа», їх особливості, 

взаємодію з традиційними медіа; 

отримання знань про поняття «конвергента журналістика»; отримання знань щодо 

світових та локальних тенденцій розвитку ЗМІ, наслідків та перспектив цифрової 

революції та її впливу на щоденну діяльність журналіста; нових ролях сучасних 

журналістів; формування навичок створення мультимедійних текстів для різних 

медійних платформ. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність створювати інформаційний продукт 

Здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність 

 Завдання: надати студентам знання про роботу журналістів новітніх медіа, 

дати базові навички написання матеріалів для інтернет-видань, он-лайн платформ 

традиційних видань, для інформаційних агентств.. 

Програмові результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою:   

Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел 
Створювати інформаційний продукт 
Демонструвати найкращі зразки професійної діяльності 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: основні відмінності новітніх медіа від традиційних; 

 основні принципи роботи конвергентних медіа; 

 значення понять «інтерактивність» та «гіпертекстуальність» 

 методи та прийоми створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю, їх 

особливості, способи та прийоми підвищення якості текстів; 

 методи використання відкритих джерел інформації – онлайн баз даних, 

 особливості роботи програмами по створенню відео та аудіо; 

 методи використання програм для створення інфографіки; 

 методи використання програм по створенню карт та програм по роботі з великими 

масивами даних; 

 етичні засади журналістської праці для підготовки мультимедійного матеріалу. 

вміти: знайти потрібну інформацію для створення журналістського тексту для 

онлайн ЗМІ; 

 працювати з базами даних; 

 користуватися мультимедійними інструментами по створенню аудіо, відео та 

інфографіки; 

 знаходити теми для мультимедійних текстів; 

 створювати мультимедійні новини; 

 створювати мультимедійні репортажі; 

 проводити інтерв’ю; 

 володіти структурою журналістського матеріалу; 

 ефективно використовувати онлайн-сервіси по роботі з великими масивами даних; 

 створювати та редагувати власні тексти мультимедійних матеріалів. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 
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прослухавши такі навчальні дисципліни як основи журналістики, теорія 

журналістики, масова інформація та комунікація. 
 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 8 

освітньо-професійна 

програма  

«Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

 

за спеціальністю 061 

Журналістика 

галузі знань 06 Журналістика 

Обов’язкова 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  3-й 3-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання  - 

індивідуально- творчі 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год; 

самостійної роботи 

студента – 6 год.  

Перший рівень вищої освіти 

(бакалавр) 

 

18 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

54  год. 4 год. 

Лабораторні 

не передбачено 

Самостійна робота 

138 год. 196 год. 

 

Вид контролю: 

Екзамен (30 год.)   

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,5 

для заочної форми навчання – 1:16 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 
 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 
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35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методи навчання. Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, 

розв’язування практичних завдань, аналіз текстів, створення текстів.    

 Методи контролю. Опитування, робота на практичних заняттях, поточне 

тестування,   оцінка за практичні завдання, оцінка за аналіз газет та написання 

текстових матеріалів, оцінювання екзамену.                                                                        

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМА 1. Поняття «новітні медіа» в контексті розвитку сучасних ЗМІ 

Визначення поняття «новітні медіа». Типи та форми новітніх медіа. Поняття 

«конвергентна журналістика»: конвергенція, дигіталізація, інтерактивність. 

Передумови виникнення конвергенції в ЗМІ. Мультиплатформність. Основні 

відмінності традиційних типів медіа від новітніх медіа. Поняття WEB 2.0. 

Специфіка використання ресурсів WEB 2.0 в журналістській діяльності. 

ТЕМА 2. Конвергентна редакція як новий тип медійної бізнес-моделі 

Типи конвергенції. Історія поняття «конвергенція». Використання терміну в 

суспільних та точних науках. Конвергенція журналістських жанрів. Конвергентна 

редакція: особливості та умови розвитку. Специфіка розвитку регіональних медіа в 

умовах технологічного буму. 

Конвергенція методів створення журналістських текстів в умовах розвитку 

інформаційних технологій. Поєднання картинки та звуку. Поєднання відео та 

тексту. Особливості використання різних типів передачі контенту в мультимедійній 

історії. Нові типи редакцій та їх перспективи розвитку: світовий досвід, досвід 

національних медіа, досвід регіональних ЗМІ. Об’єднана редакція. Інтегрована 

редакція. Мультиплатформна редакція. 

ТЕМА 3. Інструменти пошуку інформації просування контенту 

Агрегація контенту. RSS-розсилки як новий спосіб розповсюдження контенту. 

Використання новітніх технологій для розповсюдження мультимедійного контенту. 

Принципи роботи пошуковиків: Google як основний пошуковик в Україні. Бази 

даних: специфіка роботи з відкритими джерелами інформації. Методи збирання та 

розповсюдження великих масивів даних. Мультимедійні інструменти для роботи з 

базами даних. Соціальні мережі як інструмент просування контенту. Google-

cсервіси. Використання Facebook та інших соціальних мереж для пошуку інформації 

та просування журналістського контенту. 

ТЕМА 4. Нові ролі журналістів в сучасному інформаційному середовищі 

Передумови виникнення нових ролей журналістів. Трансформація традиційних 

ролей сучасного журналіста: від класичного кореспондента до мультимедійного 

редактора Поняття «універсальний журналіст». Нові ролі журналістів в інтернет-

медіа. Редактор-агрегатор. Мобільний журналіст. Мультимедіа-продюсер. Етичні 

засади роботи журналіста в  сучасних умовах розвитку інформаційних технологій. 
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ТЕМА 5. Особливості використання мультимедіа в структурі журналістських 

жанрів 

Поняття «мультимедійний текст». Складові мультимедійного тексту: особливості 

використання тексту в мультимедійній історії. Специфіка використання відео. 

Аудіопідкаст як нова складова текстової публікації. Мультимедійна новина. 

Мультимедійний репортаж. 

Мультимедійне інтерв’ю. Блоги як нових жанр журналістики. Мультимедійна 

історія як новий тип жанру в контексті розвитку конвергенції в медіа. Синтетичні 

журналістські жанри. 

ТЕМА 6. Онлайн-ресурси для створення мультимедійних текстів 

Мультимедійні засоби візуалізації контенту. Онлайн-інструменти для створення 

аудіо та відеопідкастів. Особливості Amimoto, Podfm Програми по створенню 

інфографіки. Програми по роботі з великими масивами даних. Онлайн-ресурси по 

створенню карт. 

Інтеграція мультимедійних інструментів в журналістський текст. 

Тема7. Місце, роль і значення новинної та агенційної журналістики. 

Інформаційні агентства в системі мас-медіа. Характер роботи співробітника 

інформагентства. Зміст поняття «медіановина». Передача інформації, що містить 

новини, аудиторії ЗМІ за допомогою застосування журналістських жанрів. Місце 

інформаційних жанрів серед інших журналістських матеріалів.  

Тема 8. Організація роботи кореспондента інформагентства. Головні принципи 

підготовки новин: секрети майстерності. Мистецтво пошуку новин: робота з 

джерелами та календарним планом. Організація робочого місця: речі, необхідні в 

роботі. Професійна оцінка події – важливий етап створення матеріалу. Значення 

загальних знань про територію, яка підлягає висвітленню. Створення задуму, 

визначення жанру майбутнього матеріалу. Набір фактів, необхідних для новинного 

медіа повідомлення. Забезпечення достатньої аргументованості матеріалів.  

Тема 9. Основи майстерності написання текстів новин. Найголовніші вимоги до 

текстів новин інформагентств. Застосування правила перевернутої піраміди. Логіка 

викладу інформації в новинах: смислові акценти. Проблема вибору між важливим і 

цікавим. Складання вдалих заголовків і вступів (ліду). Правильне згадування цифр, 

дат, осіб-учасників події, власних назв тощо. Лаконічна мова, читабельність текстів. 

Мовні засоби акцентування уваги. Недопущення фальшивої сенсаційності.  

 

 

6.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усього  у тому числі 

л П лаб Інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

ЗМІСТОВИЙ модуль I. Новітні медіа та конвергентна журналістика: історія поняття  

Тема 1. Поняття «новітні 

медіа» в контексті розвитку 

сучасних ЗМІ 

23 2 6   15 23 2    21 
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Тема 2. Конвергентна 

редакція як новий тип 

медійної бізнес-моделі 

23 2 6   15 21    21 

Тема 3. Інструменти пошуку 

інформації просування 

контенту 

23 2 6   15 24 2   22 

Тема 4. Нові ролі журналістів 

в сучасному інформаційному 

середовищі 

23 2 6   15 22     22 

Тема 5. Особливості 

використання мультимедіа в 

структурі журналістських 

жанрів 

23 2 6   15 22     22 

Тема 6. Онлайн-ресурси для 

створення мультимедійних 

текстів 

 

23 2 6   15 22     22 

Тема7. Місце, роль і значення 

новинної та агенційної 

журналістики. 

24 2 6   16 24 2    22 

Тема 8. Організація роботи 

кореспондента 

інформагентства. 

24 2 6   16 28 6    22 

Тема 9. Основи майстерності 

написання текстів новин. 
18 2 6   16 24 2   22 

Усього годин 210 18 54   138 210 10 4   196 

ПК іспит 240     30 240     30 

 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Тема 1. Поняття «новітні медіа» в контексті розвитку сучасних ЗМІ 6 

2 Тема 2. Конвергентна редакція як новий тип медійної бізнес-моделі 6 

3 Тема 3. Інструменти пошуку інформації просування контенту 6 

4 Тема 4. Нові ролі журналістів в сучасному інформаційному середовищі 6 

5 Тема 5. Особливості використання мультимедіа в структурі журналістських 

жанрів 

 

6 Тема 6. Онлайн-ресурси для створення мультимедійних текстів 

 

6 

7 Тема7. Місце, роль і значення новинної та агенційної журналістики. 6 

8 Тема 8. Організація роботи кореспондента інформагентства. 6 

9 Тема 9. Основи майстерності написання текстів новин. 6 

Разом  54 

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми самостійної роботи Кількість 

Годин 

1.  Назва теми 10 год. 

2.  Сучасні інформаційні агентства. Історія виникнення та розвитку 

інформаційних агентств 

10 год. 

3.  Інформаційні агентства України. Організація і структура діяльності 10 год. 
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інформаційних агентств 

4.  Діяльність інформаційних агентств в контексті глобалізаційних 

комунікативних процесів 

10 год. 

5.  Ілюстрації як продукт агенційної журналістики 10 год. 

6.  Національні інформаційні агентства світу. Особливості зародження та 

розвитку європейської агенційної журналістики. Створення повідомлень для 

європейських національних інформаційних агентств 

8 год. 

7.  Національні агентства різних континентів світу 8 год. 

Разом  66 год. 

Індивідуальні завдання 

1. публікації власних матеріалів в інтернет-виданнях містах 

Знайти місце проведення практичної роботи; навчитись писати в різних жанрах 

новітніх медіа 
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