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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти  
 

Мета: навчити здобувачів освіти  розробляти та втілювати медійну ідею; 
організовувати роботу і працювати в кросмедійній редакції; самостійно 

створювати та редагувати мультимедійний контент. 
Завдання: 

- навчити працювати в кросмедійній редакції, розподіляти обов’язки та брати 
відповідальність за виконання завдань; 

- навчити створювати і просувати мультимедійний контент. 
- розвинути здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації;  

- розвинути критичне мислення до результатів своєї професійної діяльності, 
приймати обґрунтовані рішення. 

Предмет: кросмедійні технології та засоби створення журналістського 

контенту різного типу і різного призначення, принципи їх застосування на 
практиці. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи журналістики», 
«Жанри журналістики», «Практика журналістської діяльності». 

 
2. Структура освітньої компоненти 

 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 
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Розділ 1. Організація кросмедійної редакції 

1.1. Медіа ХХІ століття: від 
традиційних форм до 

кросмедійної журналістики 

4 2  
   

2 

1.2. Наукові та практичні 
дослідження в галузі кросмедіа 
(світовий досвід) 

4 2  
   

2 

1.3. Кросмедійна редакція. Методи 
управління кросмедійною 
редакцією 

6 2  
   

4 

1.4. Трансмедійність контенту 6 2     4 

1.5. Впровадження особистісно-

орієнтованого контенту в 
кросмедіа 

6 2  

   

4 

1.6. Практика підготовки контенту 
різних видів для  кросмедійних 

медіа 

6  2 
   

4 
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1.7. Редакційний менеджмент в 
умовах мультиплатформності 
та кросмедійності 

6  2 
   

4 

1.8. Інструментарій аналітики 

кросмедійних медіа 
6  2 

   
4 

1.9. Опанування технологій 
найсучасніших трендів 

кросмедіа 

8  4 
   

4 

 Разом за 1 розділ 52 10 10    32 

Розділ 2. Технології створення мультимедійного контенту кросмедійної редакції 

2.1. Онлайн-сервіси для роботи 

кросмедіа. Інтерактивний 
контент. Створення 

інтерактивних мап, інфографік 
та таймлайнів  Робота з CMS-
системою 

3   

   

3 

2.2. Мобілографія як інструмент 

кросмедійної журналістики 
4 2  

   
2 

2.3. Social media. SEO та SMM. 
Вірусне охоплення аудиторії 

4 2  
   

2 

2.4. Аудіоподкасти. Аудіо-

слайдшоу та онлайн-
презентації 

4 2  

   

2 

2.5. Влоги. Розробка сценарного 

плану та розкадровка 
мультимедійних ток-шоу. 
Платформи для створення 

інтерактивного відео. 
Мультискріни 

7 4  

   

3 

2.6. Імерсивна журналістика: 

використання 3D-графіки, 
доповненої та віртуальної 
реальності у медіа. 

Гейміфікація контенту 

4  2 

   

2 

2.7. Онлайн трансляції. Сервіси та 
платформи для організації 

стрімів 

4  2 
   

2 

2.8. Використання зйомок 
коптерами у кросмедійних 

редакціях. Основи роботи із 
програмою Adobe After Effects 

4  2 

   

2 

2.9. Редагування та підготовка до 
публікації інтерактивної 

інфографіки та елементів 
візуальної навігації 

4  2 

   

2 

 Разом за 2 розділ 38 10 8    20 

 Разом за 7 семестр 90 20 18    52 

 Всього 90 20 18    52 
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3. Програма освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КРОСМЕДІЙНОЇ РЕДАКЦІЇ 
 

ТЕМА 1.1. МЕДІА ХХІ СТОЛІТТЯ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ДО 
КРОСМЕДІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Ретроспектива розвитку медіа, їх технологій і платформ. Структура, мета і 

завдання курсу "Кросмедіа". Напрямки роботи та технічне оснащення. 
Основний термінологічний апарат освітньої компоненти.  

 
ТЕМА 1.2. НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ КРОСМЕДІА 

(СВІТОВИЙ ДОСВІД) 

 
Розгляд основних трендових технологій у сфері кросмедіа, український та 

зарубіжний досвід. Платформи для запровадження кросмедіа. Аналітика 
ефективності технологій сучасних медіа. Медіатехнології і комунікативні 

технології. 
 

ТЕМА 1.3. КРОСМЕДІЙНА РЕДАКЦІЯ. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
КРОСМЕДІЙНОЮ РЕДАКЦІЄЮ 

 

Принципи формування кросмедійної редакції. Формати організації роботи, 

штатний розклад. Принципи і методи управління кросмедійною редакцією. 
Основні відмінності кросмедійної редакції з теле, видавничого чи онлайн медіа. 
Різновиди редакційних колективів новітніх медіа. Методика організації роботи 

редакції. Принципи роботи онлайн та офлайн редакцій. Системи для організації 
роботи редакційного процесу. Формування складу редакції. Посадові обов’язки 

членів редакції. Редакційні процеси. Принцип формування редакції трудового 
колективу. Специфіка відбору кадрів. Редакційний колектив. Створення і 

запуск власного проекту. Ієрархія редакції. Підпорядкування відділів. 
Редакційна політика та внутрішньоредакційні правила. 

 
ТЕМА 1.4. ТРАНСМЕДІЙНІСТЬ КОНТЕНТУ 

 

Особливості трансмедійності контенту. Трансмедійна розповідь, як 

технологія відтворення історії або подання оповідання за допомогою 
використання мультіплатформних і крос-медійних серіальних видань. Методи 

розповіді та подання єдиної історії або досвіду її переживання крізь множинні 
платформи і формати цифрових технологій. Відмінності трансмедійних видань 
із медіа-франшизами, сіквелами і адаптаційних творів. 

 
 



 

 
7 

ТЕМА 1.5. ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО КОНТЕНТУ 
В КРОСМЕДІА 

 
Принципи та основні відмінності персоналізованого контенту та 

особистісно-орієнтованого. Розробка та створення персоніфікованого контенту 
в сучасних медіа. Методи впровадження персоніфікованого і особистісно-

орієнтованого контенту в кросмедіа. 
 

ТЕМА 1.6. ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ КОНТЕНТУ РІЗНИХ ВИДІВ ДЛЯ  
КРОСМЕДІЙНИХ МЕДІА 

 
Типи і види контенту. Конвергентність медіа. Принципи зйомки, запису та 

монтажу. Найвідоміші аудіовізуальні технології. Сфери застосування, переваги 

і недоліки. Сучасні аудіовізуальні технології у журналістиці. Застосування на 
практиці. Найбільш раціональні аудіовізуальні технології для власного проекту. 

Програмне забезпечення для створення, публікації і редагування 
аудіовізуального контенту. Жанрове різноманіття блогів. Відео блоги, підкасти, 

тощо. Межа журналістики і блогерства. Принципи соціальної журналістики. 
Нові методи промоції кросмедіа. Контекстна публікація. Геотаргетинг. 

Соціальні мережі як промоційні платформи у сучасному комунікаційному 
середовищі. 

 
ТЕМА 1.7. РЕДАКЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ 

МУЛЬТИПЛАТФОРМНОСТІ ТА КРОСМЕДІЙНОСТІ 
 

Принципи редакційного менеджменту. Етапи розробки кросмедійної 

продукції. Розподіл навантаження на членів редакції. Вибудова стратегій, 
орієнтирів, контент-планів. Редакційної політики та редакційних правил. 

Напрацювання редакційного портфелю. 
 

ТЕМА 1.8. ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІТИКИ КРОСМЕДІЙНИХ МЕДІА 
 

Системи вебаналітики та веб статистики. Технології вебаналітики, 
айстрекінг, карти кліків, активні зони тощо. Методи інтерпритації даних веб-

аналітики. Технології й інструменти вебаналітики для контенту на різних 
платформах. Медіааудит. Формування рекомендацій щодо стратегії розвитку 

ресурсів. 
 

ТЕМА 1.9. ОПАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАЙСУЧАСНІШИХ ТРЕНДІВ 
КРОСМЕДІА 

 

Огляд сучасних медіа трендів. Технологічні тренди у медіа індустрії. 
Інструментарій та технологічні платформи для створення сучасного 

кросмедійного продукту. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ 

КРОСМЕДІЙНОЇ РЕДАКЦІЇ 
 

ТЕМА 2.1. ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ РОБОТИ КРОСМЕДІА. ІНТЕРАКТИВНИЙ 
КОНТЕНТ. СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МАП, ІНФОГРАФІК ТА 

ТАЙМЛАЙНІВ.  РОБОТА З CMS-СИСТЕМОЮ 
 

Огляд онлайн-сервісів для створення кросмедійного продукту. 
Особливості технології інтерактивного контенту. Створення інтерактивних мап, 

інфографік та таймлайнів. Вибір формату медіапроекту. Розробка унікального 
медіаформату.  Постановка мети, цілей та чіткого формулювання завдань 
проекту. Розробка концепції медіа. Структурування та інформаційна 

архітектура медіа. Айдентика медіа. Основні принципи роботи з CMS-
системами. Розробка ефективної редакційної моделі медіа. Принцип роботи 

найвідоміших сучасних систем управління контентом. Найбільш раціональні 
системи управління контентом для власного проекту. Найвідоміші інтерактивні 

технології. Сфери застосування, переваги і недоліки. Застосування на практиці.  
 

ТЕМА 2.2. МОБІЛОГРАФІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КРОСМЕДІЙНОЇ 
ЖУРНАЛІСТИКИ 

 
Мобільні технології і сучасній журналістиці. Мобілографія як трендова 

медіатенденція в кросмедійній журналістиці. Додатки для створення й 
редагування відео та аудіо контенту. Платформи публікації та конвертування 
медіа. Принципи побудови та сфера використання мобілографії. 

 
ТЕМА 2.3. SOCIAL MEDIA. SEO ТА SMM. ВІРУСНЕ ОХОПЛЕННЯ АУДИТОРІЇ 

 
Роль та значення соціальних мереж у промоції сучасних кросмедіа. 

Специфіка соціальних мереж, аудиторія, інструментарій роботи кросмедіа. 
Розробка стратегій роботи в соціальних мережах. Контентна підготовка 

інформаційного впливу. Контент-плани роботи в соціальних мережах. Розробка 
унікального профілю медіа у YouTube, Facebook, Instagram, Telegram тощо. 

Веб-реклама. Нові методи промоції кросмедіа. Контексна реклама. 
Геотаргетинг. Соціальні мережі як промоційні платформи у сучасному 

комунікаційному середовищі. 
 

ТЕМА 2.4. АУДІОПОДКАСТИ. АУДІО-СЛАЙДШОУ ТА ОНЛАЙН-
ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

Особливості аудіоподкастів, та сфери використання. Найбільш 
технологічні платформи для публікацій аудіоподкастів, аудіопроектів для 

власного ресурсу. Програмне забезпечення та он-лайн сервіс для створення, 
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публікації і редагування аудіоконтенту. Платформи та принципи створення 
аудіо-слайдшоу та презентацій.  

 
ТЕМА 2.5. ВЛОГИ. РОЗРОБКА СЦЕНАРНОГО ПЛАНУ ТА 

РОЗКАДРОВКА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТОК-ШОУ. ПЛАТФОРМИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВІДЕО. МУЛЬТИСКРІНИ 

 
Відео блогінг як трендовий напрямок у сучасних кросмедіа. Етапи 

розробки сценаріїв зйомки, постановки кадру, таймінг, плани. Режисерська 
робота. Принципи зйомки, запису та монтажу. Найвідоміші аудіовізуальні 

технології. Сфери застосування, переваги і недоліки. Сучасні аудіовізуальні 
технології у журналістиці. Застосування на практиці. Найбільш раціональні 
аудіовізуальні технології для власного проекту. Платформи для мультискріну. 

Програмне забезпечення для створення, публікації і редагування 
аудіовізуального контенту. Платформи для інтерактивного відео.  

 
ТЕМА 2.6. ІМЕРСИВНА ЖУРНАЛІСТИКА: ВИКОРИСТАННЯ 3D-

ГРАФІКИ, ДОПОВНЕНОЇ ТА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У МЕДІА. 
ГЕЙМІФІКАЦІЯ КОНТЕНТУ 

 
Імерсивна журналістика та імерсивна нарація, як виклад історії з 

максимальним заглибленням аудиторії у сутність події, що розгортається, була 
і залишається центральною стратегією вербальної практики. Технологічні 

принципи творення ефекту присутності. Специфіка написання репортажів за 
правилом «п’яти відчуттів» аби читач знав, як виглядала подія, які звуки та 
запахи її супроводжували, як реагували смакові рецептори і, нарешті, якими 

об’єкти були на дотик. Створення подієвої атмосфери. Гейміфікація контенту, 
як принцип привернення уваги. Технології 3D, VR, HR, MR у сучасній 

журналістиці.  
 

ТЕМА 2.7. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЇ. СЕРВІСИ ТА ПЛАТФОРМИ ДЛЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СТРІМІВ 

 
Методики та принципи онлайн трансляції. Основні сервіси та платформи 

для організації стрімів. Технічні і технологічні особливості організації 
трансляцій, стрімів. Синхрони і титрування трансляцій. Інструментарій 

соціальних мереж для трансляцій. 
 

ТЕМА 2.8. ВИКОРИСТАННЯ ЗЙОМОК КОПТЕРАМИ У КРОСМЕДІЙНИХ 
РЕДАКЦІЯХ. ОСНОВИ РОБОТИ ІЗ ПРОГРАМОЮ ADOBE AFTER EFFECTS 

 

Основи зйомок з допомогою коптерів, дронів, стабілізаторів, стедикамів 
тощо. Принципи керування дронами та їх класифікація. Технологічні та 

програмні засоби стабілізації зйомок. Програмні засоби обробки відео. 
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Відеоефекти та шейпова графіка, титрування, розробка титрів. Принципи 
відеомонтажу, зйомка з фільтром кейїнг. Принципи роботи із програмою Adobe 

After Effects. 
 

ТЕМА 2.9. РЕДАГУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПУБЛІКАЦІЇ 
ІНТЕРАКТИВНОЇ ІНФОГРАФІКИ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ВІЗУАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ 

 
Принципи інтерпретації даних та трансмедіація їх у інфографічний 

контент. Програмне забезпечення та онлайн-сервіс для створення інфографіки 
для власного ресурсу/проекту. Платформи публікації інфографіки. Фото та 

відеостоки. Стоки іконографічних та навігаційних елементів. Різновиди та 
класифікації інфографіки. Статична, динамічна та інтерактивна інфографіка.  
 

 
4. Теми і плани лекцій 

 
Тема 1.1. Медіа ХХІ століття: від традиційних форм до кросмедійної 

журналістики 
План 

1. Ретроспектива розвитку медіа, їх технологій і платформ.  
2. Структура, мета і завдання курсу "Кросмедіа".  

3. Напрямки роботи та технічне оснащення.  
4. Основний термінологічний апарат дисципліни.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 15. 

 

Тема 1.2. Наукові та практичні дослідження в галузі кросмедіа (світовий 
досвід) 

План 
1. Розгляд основних трендових технологій у сфері кросмедіа, український та 

зарубіжний досвід.  
2. Платформи для запровадження кросмедіа. 

3. Аналітика ефективності технологій сучасних медіа.  
4. Медіатехнології і комунікативні технології. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 10. 

 
Тема 1.3. Кросмедійна редакція. Методи управління кросмедійною редакцією 

План 
1. Принципи формування кросмедійної редакції.  
2. Формати організації роботи, штатний розклад.  

3. Принципи і методи управління кросмедійною редакцією. 
4. Редакційні процеси.  

5. Редакційна політика та внутрішньоредакційні правила. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:   7, 21. 

 
Тема 1.4. Трансмедійність контенту 

План 
1. Особливості трансмедійності контенту.  

2. Трансмедійна розповідь, як технологія відтворення історії або подання 
оповідання за допомогою використання мультіплатформних і крос-медійних 

серіальних видань.  
3. Методи розповіді та подання єдиної історії або досвіду її переживання крізь 

множинні платформи і формати цифрових технологій.  
4. Відмінності трансмедійних видань із медіа-франшизами, сіквелами і 

адаптаційних творів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 7, 10. 

 
Тема 1.5. Впровадження особистісно-орієнтованого контенту в кросмедіа 

План 
1. Принципи та основні відмінності персоналізованого контенту та особистісно -

орієнтованого.  
2. Розробка та створення персоніфікованого контенту в сучасних медіа.  

3. Методи впровадження персоніфікованого і особистісно-орієнтованого контенту 
в кросмедіа. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 10, 13, 25. 
 

Тема 2.2. Мобілографія як інструмент кросмедійної журналістики 
План 

1. Мобільні технології і сучасній журналістиці. 
2. Мобілографія як трендова медіатенденція в кросмедійній журналістиці. 

Додатки для створення й редагування відео та аудіо контенту.  
3. Платформи публікації та конвертування медіа.  

4. Принципи побудови та сфера використання мобілографії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 6. 
 

Тема 2.3. Social media. SEO та SMM. Вірусне охоплення аудиторії 
План 

1. Роль та значення соціальних мереж у промоції сучасних кросмедіа. Специфіка 
соціальних мереж, аудиторія, інструментарій роботи кросмедіа.  

2. Розробка стратегій роботи в соціальних мережах. 

3. Контентна підготовка інформаційного впливу.  
4. Контент-плани роботи в соціальних мережах.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 6, 15. 
 

Тема 2.4. Аудіоподкасти. Аудіо-слайдшоу та онлайн-презентації 
План 

1. Особливості аудіоподкастів, та сфери використання. 
2. Найбільш технологічні платформи для публікацій аудіоподкастів, аудіопроектів 

для власного ресурсу.  
3. Програмне забезпечення та он-лайн сервіс для створення, публікації і 

редагування аудіоконтенту.  
4. Платформи та принципи створення аудіо-слайдшоу та презентацій.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 4, 6, 15. 

 

Тема 2.5. Влоги. Розробка сценарного плану та розкадровка мультимедійних 
ток-шоу. Платформи для створення інтерактивного відео. Мультискріни  

План 
1. Відео блогінг як трендовий напрямок у сучасних кросмедіа.  

2. Етапи розробки сценаріїв зйомки, постановки кадру, таймінг, плани. 
Режисерська робота.  

3. Принципи зйомки, запису та монтажу. 
4. Найвідоміші аудіовізуальні технології.  

5. Сфери застосування, переваги і недоліки.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 12, 17. 
 

 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.6. Практика підготовки контенту різних видів для кросмедійних медіа  
Мета: навчити здобувачів освіти  принципам розробки різнопланового 

контенту для власних медіа проектів. Розглянути структуру концепції контенту, 
відповідність завданню і супровідної документації медіа проектів.  

Завдання 
Розробити різноплановий контент для власного медіа продукту. Створити 

сторінки у найпопулярніших соціальних мережах. Опублікувати контент на 
одну тему у різних видових форматах.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 5. 

 
Тема 1.7. Редакційний менеджмент в умовах мультиплатформності та 

кросмедійності 

Мета: навчити здобувачів освіти  вести свої персональні ресурси, 
пояснити специфіку жанрів, стилістику контенту, мультиплатформність, 

кросмедійність. 
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Завдання 
Створити на обраній здобувачем освіти платформі свій кросмедійний 

проект. Обрати оригінальну тематики, розробити свій персональний стиль 
написання кросмедійматеріалів.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 5. 

 
Тема 1.8. Інструментарій аналітики кросмедійних медіа 

Мета: навчити здобувачів освіти  принципам аналітики, інструментарію 
веб-аналітики, системи вебаналітики та веб статистики, технології 

вебаналітики, айстрекінг, карти кліків, активні зони тощо.  
Завдання 

Практично провести аналітику перед запуском власного медійного 

проекту. Розробити аудит політики та внутрішньо редакційних правил.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  27. 
 

Тема 1.9. Опанування технологій найсучасніших трендів кросмедіа 
Мета: навчити здобувачів освіти принципам розробки медіаконцепції та 

медіа формату мережевого медіа, показати методики проектування, планування 
роботи медіа. Огляд сучасних медіа трендів. Технологічні тренди у медіа 

індустрії. Інструментарій та технологічні платформи для створення сучасного 
кросмедійного продукту. 

Завдання 
Практично створити концепцію персонального медійного проекту. 

Розробити формат подачі контенту, чітко спроектувати образи своєї цільової 

аудиторії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  27. 
 

Тема 2.6. Імерсивна журналістика: використання 3D-графіки, доповненої та 
віртуальної реальності у медіа. Гейміфікація контенту 

Мета: вивчення основ імерсивної журналістики та імерсивної нарації, 
технологічні принципи творення ефекту присутності. Специфіка написання 

репортажів за правилом «п’яти відчуттів»; використання 3D-графіки, 
доповненої та віртуальної реальності у медіа; гейміфікації контенту 

Завдання 
Написати репортажі за правилом «п’яти відчуттів» аби читач знав, як 

виглядала подія, які звуки та запахи її супроводжували, як реагували смакові 
рецептори і, нарешті, якими об’єкти були на дотик. Створення подієвої 
атмосфери з технологією гейміфікації чи VR, HR, MR у сучасній журналістиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 13, 15, 16, 22. 
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Тема 2.7. Онлайн трансляції. Сервіси та платформи для організації стрімів 
Мета: навчити принципам та технологіям онлайн трансляції, сервісам та 

платформам організації стрімів.  
Завдання 

Обрати найбільш раціональні технології для трансляції. Працювати із 
програмним забезпеченням та онлайн-сервісами для стрімів і трансляції. 

Технічні і технологічні особливості організації трансляцій, стрімів. Створення 
синхронів і титрування трансляцій.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 13, 15, 16, 22. 

 
Тема 2.8. Використання зйомок коптерами у кросмедійних редакціях. Основи 

роботи із програмою Adobe After Effects 

Мета: навчити основам зйомок з допомогою коптерів, дронів, 
стабілізаторів, стедикамів тощо; принципи керування дронами; технологічні та 

програмні засоби стабілізації зйомок; програмним засобам обробки відео та 
принципам роботи із програмою Adobe After Effects. 

Завдання 
Створити власний чи колективний сюжет із використанням технологій 

стабілізації зображень чи дронів для власного кросмедійного проекту.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  10, 26, 24. 
 

Тема 2.9. Редагування та підготовка до публікації інтерактивної 
інфографіки та елементів візуальної навігації 

Мета: навчити наявним найвідомішим технологічним платформам для 

публікацій інтерактивної інфографіки та елементів візуальної навігації. 
Сформувати бачення про сфери їх застосування, переваги і недоліки. 

Завдання 
Застосувати у власній практиці сучасні технологічні платформи для 

публікацій інтерактивної інфографіки та елементів візуальної навігації у 
власних кросмедійних проектах. Обрати найбільш технологічні платформи для 

створення інфографіки для власного ресурсу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 6, 10, 12, 15, 20, 21. 
 

6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Медіа ХХІ століття: від традиційних форм до кросмедійної 
журналістики 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Ретроспектива розвитку медіа, їх технологій й платформ.  
2. Охарактеризувати терміни "Кросмедіа", "Конвергенція", "Кросплатформність", 

"Мультимедійність".  
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3. Форми кросмедійної журналістики  
Практичні завдання 

Проаналізувати подані зразки кросмедійних технологій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 5, 6, 11. 
 

Тема 1.2. Наукові та практичні дослідження в галузі кросмедіа (світовий 
досвід) 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Основні трендові технології у сфері кросмедіа. 

2. Кросмедіа, український та зарубіжний досвід. 
3. Платформи для запровадження кросмедіа.  
4. Методи аналітика ефективності технологій сучасних медіа.  

5. Назвіть та охарактеризуйте медіатехнології і комунікативні технології.  
Практичні завдання 

Підготувати доповідь про сучасні кросмедійні технології у медіасфері.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 10. 
 

Тема 1.3. Кросмедійна редакція. Методи управління кросмедійною редакцією 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Принципи формування кросмедійної редакції.  
2. Формати організації роботи, штатний розклад.  

3. Охарактеризувати принципи і методи управління кросмедійною редакцією.  
4. Основні відмінності кросмедійної редакції з теле, видавничого чи онлайн медіа.  
5. Посадові обов’язки членів редакції.   

Практичні завдання 
Обрати найбільш раціональний формат керування редакцією, розробити 

оригінальний концепт модель кросмедіа. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 7, 12. 
 

Тема 1.4. Трансмедійність контенту 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняттям "трансмедійності", "трансмедійна розповідь".  
2. Охарактеризувати особливості трансмедійності контенту.  

3. Назвати методи розповіді та подання єдиної історії або досвіду її переживання 
крізь множинні платформи і формати цифрових технологій.  

4. Назвати відмінності трансмедійних видань із медіа-франшизами, сіквелами і 
адаптаційних творів. 

5. У чому полягає принципова різниця між класифікацією і типологією? 

Практичні завдання 
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За допомогою онлайн-інструментів створити відтворення історії або подання 
оповідання за допомогою використання мультіплатформних і кросмедійних 

серіальних видань. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 6, 7, 12. 
 

Тема 1.5. Впровадження особистісно-орієнтованого контенту в кросмедіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняття "персоналізованого контенту", "особистісно-
орієнтованого контенту".  

2. Що відноситься до принципів та основних відмінностей персоналізованого 
контенту та особистісно-орієнтованого? 

3. У чому полягає принципова різниця між персоналізованим, 

персоніфікованим і особистісно-орієнтованим контентом? 
Практичні завдання 

Розробити особистісно-орієнтований контент власного медійного 
продукту. Ознайомитися із принципами адаптації особистісно-орієнтованого 

контенту для медіа проектів. Розробити концепт персоніфікованого контенту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   3, 4, 6, 13. 
 

Тема 1.6. Практика підготовки контенту різних видів для кросмедійних медіа  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняттям «сторітейл», «лендінг», «лонгрід».  
2. Що відноситься типів і виду контенту? 
3. У чому полягає принципова різниця між конвергенцією і кросмедіа? 

Практичні завдання 
Розробити різноплановий контент для власного медіа продукту. Створити 

сторінки у найпопулярніших соціальних мережах. Опублікувати контент на 
одну тему у різних видових форматах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 5, 13. 

 
Тема 1.7. Редакційний менеджмент в умовах мультиплатформності та 

кросмедійності 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що редакційний менеджмент? Назвати складники. 
2. Що таке «медіа менеджмент» і «медіамаркетинг»?  

3. У чому принципова різниця між журналістом і блогером?  
4. Назвати основні посади у редакції кросмедіа. 
5. Назвати основну структуру редакції кросмедіа. 

6. Пояснити специфіку роботи он-лайн редакції кросмедіа медіа 
Практичні завдання 
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Зібрати редакційний колектив для створення і запуску власного проекту. 
Розробити концепт редакційної політики та внутрішньо-редакційних правил.  

Створити на обраній здобувачем освіти  платформі свій кросмедійний проект. 
Обрати оригінальну тематику, розробити свій персональний стиль написання 

кросмедійних матеріалів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 13. 
 

Тема 1.8. Інструментарій аналітики кросмедійних медіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати основні системи вебаналітики та вебстатистики. 
2. Назвати основні методи інтерпритації даних вебаналітики кросмедіа. 
3. Пояснити специфіку роботи технологій вебаналітики, айстрекінг, карти кліків, 

активні зони. 
Практичні завдання 

Практично провести аналітику перед запуском власного кросмедійного 
медійного проекту. Розробити аудит політики та внутрішньо редакційних 

правил. Зробити SWOT-аналіз проекту. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   6. 
 

Тема 1.9. Опанування технологій найсучасніших трендів кросмедіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати основні сучасні медіа тренди.  
2. Охарактеризувати технологічні тренди у медіа індустрії.  
3. Назвіть інструментарій та технологічні платформи для створення сучасного 

кросмедійного продукту. 
Практичні завдання 

Практично створити концепцію персонального медійного проекту. 
Розробити формат подачі контенту, чітко спроектувати образи своєї цільової 

аудиторії. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 4, 11. 
 

Тема 2.1. Онлайн-сервіси для роботи кросмедіа. Інтерактивний контент. 
Створення інтерактивних мап, інфографік та таймлайнів.  

Робота з CMS-системою 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати основні CMS-системи у медіагалузі. 
2. Охарактеризувати технології інтерактивного контенту.  
3. Дати визначення поняттю "Айдентика медіа".  

4. Назвати основні принцип роботи найвідоміших сучасних систем управління 
контентом.  
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Практичні завдання 
Обирати найбільш раціональну систему управління контентом для 

власного проекту. Встановити і налаштувати її. Створити інтерактивну 
інфографіку та впровадити у проект.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   2, 5, 6, 13. 

 
Тема 2.2. Мобілографія як інструмент кросмедійної журналістики 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Назвати мобільні технології і сучасній журналістиці.  

2. Мобілографія як трендова медіатенденція в кросмедійній журналістиці.  
3. Назвати додатки для створення й редагування відео та аудіо контенту.  
4. Платформи публікації та конвертування медіа, сфера використання 

мобілографії. 
Практичні завдання 

Практично створити власний медіа проект з використанням мобільних 
технологій. Відзняти сюжет для власного проету. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 6, 10, 11, 12, 13. 

 
Тема 2.3. Social media. SEO та SMM. Вірусне охоплення аудиторії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття "SEO" та "SMM". 

2. Поняття "Social media". 
3. Назвати найвідоміші технології вірусного контенту.  
4. Перерахувати сфери їх застосування вірусного контенту, переваги і недоліки.  

Практичні завдання 
Практично створити контент-плани роботи в соціальних мережах, розробити 

унікальний профіль медіа у YouTube, Facebook, Instagram, Telegram тощо. 
Провести SЕО-аналіз. Виробити редакційні правила. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 6, 10, 12, 13. 

 
Тема 2.4. Аудіоподкасти. аудіо-слайдшоу та онлайн-презентації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Назвати особливості аудіоподкастів, та сфери використання.  

2. Назвати технологічні платформи для публікацій аудіоподкастів, аудіопроектів 
для власного ресурсу.  

3. Програмне забезпечення та он-лайн сервіс для створення, публікації і 
редагування аудіоконтенту.  

4. Поняття «аудіоподкасти»? 

Практичні завдання 
Практично запустити власний аудіоподкаст. підключити системи аналітики. 

Впровадити аудіоподкаст у персональний медіапроект. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 6, 10, 12, 13. 

 
Тема 2.5. Влоги. Розробка сценарного плану та розкадровка мультимедійних 

ток-шоу. Платформи для створення інтерактивного відео. Мультискріни  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати найвідоміші українські відеоблоги.  
2. Охарактеризувати відео блогінг як трендовий напрямок у сучасних кросмедіа.  

3. Назвати етапи розробки сценаріїв зйомки, постановки кадру, таймінг, плани.  
4. Назвати платфорими для мультискріну.  

5. Яке програмне забезпечення для створення, публікації і редагування 
аудіовізуального контенту, інтерактивного відео ви знаєте? 

Практичні завдання 

Застосувати на практиці сучасні аудіовізуальні технології у медіадіяльності. 
Зробити власний відеосюжет, тізер, буктрейлер. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,6, 10, 12, 13. 

 
Тема 2.6. Імерсивна журналістика: використання 3D-графіки, доповненої та 

віртуальної реальності у медіа. Гейміфікація контенту  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке Імерсивна журналістика та імерсивна нарація? 
2. Технологічні принципи творення ефекту присутності.  

3. Специфіка наисання репортажів за правилом «п’яти відчуттів»  
4. Значення термінів "гейміфікація контенту", "VR", "HR", "MR" та їх вплив на 

сучасну журналістику. 

Практичні завдання 
Написати репортажі за правилом «п’яти відчуттів» аби читач знав, як 

виглядала подія, які звуки та запахи її супроводжували, як реагували смакові 
рецептори і, нарешті, якими об’єкти були на дотик. Створення подієвої 

атмосфери з технологією гейміфікації чи VR, HR, MR у сучасній журналістиці. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1,6, 10, 12, 13. 
 

Тема 2.7. Онлайн трансляції. Сервіси та платформи для організації стрімів 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняттям «стрім», «трансляція». 
2. Принципи та технології трансляцій у мережі.  

3. Дати визначення поняття «синхрони і титрування».  
4. Назвати основні сервіси та платформи для організації стрімів.  

Практичні завдання 

Обрати найбільш раціональні технології для трансляції. Працювати із 
програмним забезпеченням та онлайн-сервісами для стрімів і трансляції. 
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Технічні і технологічні особливості організації трансляцій, стрімів. Створення 
синхронів і титрування трансляцій.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 6, 10, 13. 

 
Тема 2.8. Використання зйомок коптерами у кросмедійних редакціях. Основи 

роботи із програмою Adobe After Effects 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати основні програмні продукти для створення відео ефектів та монтажу. 
2. Назвати онлайн сервіси для створення відео ефектів та монтажу для медіа 

проектів 
3. Значення термінів: відеоефекти, шейпова графіка, титрування, кеінг, "монтажна 

риба". 

Практичні завдання 
Створити власний чи колективний сюжет із використанням технологій 

стабілізації зображень чи дронів для власного кросмедійного проекту.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 6, 10, 12, 13. 
 

Тема 2.9. Редагування та підготовка до публікації інтерактивної інфографіки 
та елементів візуальної навігації 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Поняття «інфографіка».  

2. Що таке айдентика медіа? 
3. Які методи і принципи інтерпретації даних та трансмедіація їх у інфографічний 

контент ви знаєте? 

4. Що таке статична, динамічна та інтерактивна інфографіка? 
Практичні завдання 

Застосувати у власній практиці сучасні технологічні платформи для 
публікацій інтерактивної інфографіки та елементів візуальної навігації у 

власних кросмедійних проектах. Обрати найбільш технологічні платформи для 
створення інфографіки для власного ресурсу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:   1, 2, 6, 9, 13. 

 
7. Питання та завдання до іспиту 

 
1. Характеристика термінів "Кросмедіа", "Конвергенція", "Кросплатформність", 

"Мультимедійність".  
2. Форми кросмедійної журналістики.  
3. Основні трендові технології у сфері кросмедіа. 

4. Кросмедіа, український та зарубіжний досвід. 
5. Поняття "технологія", "медіатехнологія", "новітня технологія".  

6. Поняття "медіа формат". 
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7. Мета і завдання стратегії. 
8. Платформи для запровадження кросмедіа.  

9. Поняття "неймінг" та "айдентика". 
10. Поняття "медіа ринок". 

11. Рентабельність проекту. 
12. Принципова різниця між проектом і концептом. 

13. Визначення поняття "Технічне завдання". 
14. Ретроспектива розвитку медіа, їх технологій й платформ.  

15. Методи аналітика ефективності технологій сучасних медіа.  
16. Медіатехнології і комунікативні технології. 

17. Принципи формування кросмедійної редакції.  
18. Формати організації роботи, штатний розклад.  
19. Принципи і методи управління кросмедійною редакцією.  

20. Основні відмінності кросмедійної редакції з теле, видавничого чи онлайн медіа.  
21. Посадові обов’язки членів редакції.   

22. Поняття "трансмедійності", "трансмедійна розповідь".  
23. Особливості трансмедійності контенту.  

24. Методи розповіді та подання єдиної історії або досвіду її переживання крізь 
множинні платформи і формати цифрових технологій.  

25. Відмінності трансмедійних видань із медіа-франшизами, сіквелами і 
адаптаційних творів. 

26. Принципова різниця між класифікацією і типологією. 
27. Визначення поняття "персоналізованого контенту", "особистісно-орієнтованого 

контенту".  
28. Що відноситься до принципів та основних відмінностей персоналізованого 

контенту та особистісно-орієнтованого? 

29. Принципова різниця між персоналізованим, персоніфікованим і особистісно -
орієнтованим контентом. 

30.  Поняття «сторітейл», «лендінг», «лонгрід».  
31. Типи і види контенту. 

32. Принципова різниця між конвергенцією і кросмедіа. 
33. Редакційний менеджмент. Назвати складники. 

34. Медіа менеджмент і медіа маркетинг. 
35. Принципова різниця між журналістом і блогером. 

36. Основні посади у редакції кросмедіа. 
37. Основна структура редакції кросмедіа. 

38. Специфіка роботи он-лайн редакції кросмедіа медіа. 
39. Основні системи вебаналітики та вебстатистики. 

40. Основні методи інтерпретації даних вебаналітики кросмедіа. 
41. Специфіка роботи технологій вебаналітики, айстрекінг, карти кліків, активні 

зони. 

42. Основні сучасні медіа тренди.  
43. Технологічні тренди у медіа індустрії.  
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44. Інструментарій та технологічні платформи для створення сучасного 
кросмедійного продукту. 

45. Основні CMS-системи у медіагалузі. 
46. Технології інтерактивного контенту.  

47. Поняття "Айдентика медіа".  
48. Основний принцип роботи найвідоміших сучасних систем управління 

контентом.   
49. Мобільні технології і сучасній журналістиці.  

50. Мобілографія як трендова медіатенденція в кросмедійній журналістиці.  
51. Додатки для створення й редагування відео та аудіо контенту.  

52. Платформи публікації та конвертування медіа, сфера використання 
мобілографії. 

53. SEO та SMM. 

54. Social media. 
55. Найвідоміші технології вірусного контенту.  

56. Перерахувати сфери їх застосування вірусного контенту, переваги і недоліки. 
57. Особливості аудіоподкастів та сфери використання.  

58. Технологічні платформи для публікацій аудіоподкастів, аудіопроектів для 
власного ресурсу.  

59. Програмне забезпечення та онлайн сервіс для створення, публікації і 
редагування аудіоконтенту.  

60. Аудіоподкасти. 
61. Найвідоміші українські відеоблоги.  

62. Відео блогінг як трендовий напрямок у сучасних кросмедіа.  
63. Етапи розробки сценаріїв зйомки, постановки кадру, таймінг, плани. 

Платфорими для мультискріну.  

64. Яке програмне забезпечення для створення, публікації і редагування 
аудіовізуального контенту, інтерактивного відео ви знаєте? 

65. Імерсивна журналістика та імерсивна нарація. 
66. Технологічні принципи творення ефекту присутності.  

67. Специфіка написання репортажів за правилом «п’яти відчуттів»  
68. Значення термінів "гейміфікація контенту", "VR", "HR", "MR" та їх вплив на 

сучасну журналістику. 
69. Поняття «стрім», «трансляція». 

70. Принципи та технології трансляцій у мережі.  
71. Поняття «синхрони і титрування».  

72. Основні сервіси та платформи для організації стрімів. 
73. Основні програмні продукти для створення відео ефектів та монтажу. 

74. Он-лайн сервіси для створення відео ефектів та монтажу для медіа проектів 
75. Значення термінів: відеоефекти, шейпова графіка, титрування, кеінг, "монтажна 

риба". 

76. Поняття «інфографіка».  
77. Айдентика медіа. 



 

 
23 

78. Методи і принципи інтерпретації даних та трансмедіація їх у інфографічний 
контент. 

79. Статична, динамічна та інтерактивна інфографіка. 
 

Практичне завдання 
Практично створити власний медіа проект з використанням мобільних 

технологій.  
 

 
8.  Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
А (90-100 балів) заслуговує відмінно пройдене здобувачем вищої освіти  

екзаменаційне тестування (що демонструє бездоганні знання матеріалів курсу, 

вільне володіння базовою термінологією, програмними пакетами і сервісами 
необхідними для виконання завдань навчального плану), вірне та якісне (в 

технічному і естетичному аспекті) виконання практичного завдання на 
екзамені; при цьому також враховується присутність та робота здобувача вищої 

освіти   на практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи. 

B (84–89 балів) заслуговує добре пройдене здобувачем вищої освіти   
екзаменаційне тестування (що демонструє високі знання матеріалів курсу, 

вільне володіння базовою термінологією, програмними пакетами і сервісами 
необхідними для виконання завдань навчального плану), з допущеними 

неправильними відповідями (до 10%), вірне та якісне (в технічному і 
естетичному аспекті) виконання практичного завдання на екзамені; при цьому 
також враховується присутність та робота здобувача вищої освіти   на 

практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого програмою 
обсягу самостійної роботи. 

C (74–83 балів) заслуговує добре пройдене здобувачем вищої освіти   
екзаменаційне тестування (що демонструє знання матеріалів курсу, володіння 

базовою термінологією, програмними пакетами і сервісами необхідними для 
виконання завдань навчального плану), з допущеними неправильними 

відповідями (до 25%), у випадку вірного та якісного (в технічному і 
естетичному аспекті) виконання практичного завдання на екзамені; при цьому 

також враховується присутність та робота здобувача вищої освіти   на 
практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 
D (66–73 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти  

екзаменаційне тестування (що демонструє ознайомлення з матеріалами курсу, 
володіння базовою термінологією, програмними пакетами і сервісами 
необхідними для виконання завдань навчального плану), з допущеними 

неправильними відповідями (до 30%), у випадку неправильного та неякісного 
(в технічному і естетичному аспекті) виконання практичного завдання на 

екзамені; при цьому також враховується присутність та робота здобувача вищої 
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освіти  на практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи. 

E (61–65 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти   
екзаменаційне тестування (що демонструє ознайомлення з матеріалами курсу, 

володіння базовою термінологією, програмними пакетами і сервісами 
необхідними для виконання завдань навчального плану), з допущеними 

неправильними відповідями (до 35%), у випадку невиконання практичного 
завдання на екзамені; при цьому також враховується присутність та робота 

здобувача вищої освіти   на практичних заняттях, якість і вчасність виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

FХ (21–60 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти  
екзаменаційне тестування (що демонструє ознайомлення з матеріалами курсу), 
з допущеними неправильними відповідями (до 50%), у випадку невиконання 

практичного завдання на екзамені; при цьому також враховується присутність 
та робота здобувача освіти   на практичних заняттях, якість і вчасність 

виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
F (0–20 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти 

екзаменаційне тестування, що демонструє абсолютне незнання пройденого 
матеріалу в межах навчального курсу, незнання базової термінології та 

невиконання практичного завдання на екзамені; при цьому також враховується 
присутність та робота здобувача вищої освіти   на практичних заняттях, якість і 

вчасність виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Городенко Л. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси : 

монографія. Київ : Академія Української Преси, 2010. 172 с. 
2. Городенко Л. Теорія мережевої комунікації : монографія. Київ : Академія 

Української Преси, 2011. 387 с. 
3. Грозна О. О. Впровадження особистісно-орієнтованого контенту в кросмедіа.  

Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна моногр.  за ред. 
В.Е.Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. С. 59-66. 

4. Крейг, Ричард. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових 
ЗМІ. Київ : Вид. Дім «Києво-могилянська академія», 2007. 324 с. 

5. Крецу І., Гузун М., Василик Л. Підручник з крос-медіа. Schiller Publishing 

Youse: Bonn / Germany - Sibіu/ Romania. Sibіu, Strada Mitropoliei, 2015. 140 с. 
6. Потятинник Б. Інтернет-журналістика, Львів : ПАІС, 2010. 244 с. 

7. Ситник О. В. Формування залежності та призвичаєння як результат дії 
технологій впливу на користувачів стаття. Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації, 2020 р., № 4 (44). 
8. Ситник О.В. Стратегія композиційно-графічного моделювання новинних 

інтернет-медіа : монографія. Київ, ВПЦ "Київський університет", 2021. 224 с. 
9. Ситник О.В., Грозна О.О. Айдентика бренду як складник іміджевої комунікації 

в сучасному інформаційному просторі. Імідж і репутація: сучасні тенденції і 
виклики. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-19 берез. 2021 р. / М-во освіти і 

науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 
2021.  238 с. С.138-152. 

10. Digital media: становлення новітньої комунікації : колект. монографія / за ред. 

М. М. Поплавського, Л. О. Кочубей. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020.  244 с.  
 

Допоміжна література 
11. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: навч. посіб.  Львів: 

ПАІС, 2000. 180 с. 
12. Коноплицький С. М. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: 

феноменологічний аналіз : автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.01. НАН 
України; Інститут соціології. Київ, 2006. 38 с. 

13. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підручник. Київ : ЦУЛ, 2003. 284 с.  
14. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Видавничий центр “Київський 

університет”, 1999. 308 с. 
15. Різун В. В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інституті журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Актуальні 
питання масової комунікації: науковий журнал. Вип. 15. Київ : Інститут 
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. 96 с. 

16. Салига П. Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища 
масової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05. 

Київ  : нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. 16 c. 
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17. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: підручник. Черкаси : Вид-во 
Чабаненко Ю. А., 2011. 350 с.  

18. Ситник О. В. Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного 
моделювання інформаційних порталів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, 

перспективи : зб. наук. праць. Київ, 2014. № 2 (13). С. 87-93. 
19. Ситник О.В. Методи та інструментарій аналітики кросмедійних ЗМІ. 

Кросмедіа: контент, технології, перспективи : моногр. / за заг.ред. 
В.Е.Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. С.265-272. 319 с. 

20. Ситник О.В. Основи медіадизайну. Айдентика : метод. посіб. Київ, Інститут 
журналістики, 2021. 92с. 

21. Терханова О. В. Редактор у традиційних та онлайн-медіа.  Communications and 
communicative technologies. Вип. 19. 2019. С. 76-83.  

22. Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. Київ : Академія Української 

Преси. Центр Вільної Преси, 2006. 308 с. 
23. Шнайдер В., Пауль-Йозеф Р. Новий посібник з журналістики та онлайн-

журналістики / перекл. з нім. В. Климченко; за загал. ред. В. Іванова. Київ : 
Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2014. 358 с. 

24. Lasswell H. Structure and Function of Communication in Society / Bryson J.(ed.).The 
Communication of Ideas. New York : The Free Press, 1948. 

25. Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society. The Process 
and Effects of Mass Communication. Chicago: 1971. 

 
Інформаційні ресурси 

1 Захарченко А. Інтернет-медіа : навч. посіб. до курсу «Підтримка сайту». 
Тернопіль : Крок, 2014. 198 с. URL : https://www.dropbox.com/s/53nahqrzhumqln
4/Internet-media.pdf?dl=0 (дата звернення: 12.08.2020). 

2 Кросмедіа : контент, технології, перспективи : колект. монографія / за заг. ред. 
В. Е. Шевченко. Київ : Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 

234 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1AwaQGQZ5Gb5JpzocIuWGIVJUClgZ
uzMO/view (дата звернення: 2.09.2022). 

3 Платформа електронного навчання КНУКіМ : веб-сайт. URL: 
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=1692 (дата звернення: 

12.08.2020). 
4 Шевченко В. Мультимедійний контент : конспект лекцій з навч. дисципліни. 

Київ : Ін-т журналістики, 2016. 100 с. URL : http://smd.univ.kiev.ua/?p=13273 
(дата звернення: 10.08.2020). 
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