АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИФРОВА ЖУРНАЛІСТИКА»
Комплексна навчальна дисципліна «Цифрова журналістика» містить чотири взаємопов’язаних
індивідуальних авторських курси: «Технології цифрових медіа», «Конвергентна
журналістика», «Історія та теорія цифрових медіа» та «Блогінг і громадянська журналістика»
спрямованих на оволодіння технологіями цифрових медіа, практичними навичками роботи в
конвергентному ньюзрумі, методами продюсування і менеджменту інноваційних
медіапроектів у галузі цифрової журналістики, на розкриття специфіки блоґінгу в культурі
нових медіа, формування уявлення про феномен авторства у блоґосфері та набуття практичних
знань щодо специфіки блоґінгу в українському медіапросторі. Дисципліна спрямована на
оволодіння теорією та практикою комунікації у соціальних мережах, знайомство з ключовими
концептами та підходами до розуміння громадянської журналістики в Україні. Дисципліна
викладається у першому та другому семестрі, завершується іспитом і підсумковим відкритим
показом творчих робіт.
ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВИХ МЕДІА
Курс «Технології цифрових медіа» присвячено знайомству з форматами і технологіями
цифрових медіа: онлайн-видання, інтернет-радіо, веб-телебачення та ін. У рамках курсу
особливу увагу приділено понятійному апарату цтфрових медіа і конвергентної журналістики,
порівняльному аналізу понять «цифрові медіа», «онлайн-медіа», «інтернет-медіа»,
«мультимедійна журналістика», «кросмедійна журналістика», «мережева журналістика» etc.
Основні питання курсу: трансформація традиційних засобів масової комунікації під впливом
комп’ютерних технологій; специфіка мультимедійного представлення інформації та
принципи цифрових медіа; онлайн-журналістика як результат взаємопроникнення
медіатехнологій; інтерактивність і ефект фідбеку як семантичні маркери конвергентних медіа;
візуалізація даних в мережі Інтернет; види інфографіки; поняття «універсальний журналіст»
(Девід Рендалл) і нові професійні стандарти у галузі цифрових медіа; специфіка
журналістської діяльності в добу цифрових медіа. Курс передбачає виконання серії
практичних завдань на інформаційній платформі «Харківського кризового інфоцентру» в
межах медіапроекту «Накіпіло». Підсумкове завдання курсу: обрати формат цифрових медіа,
розробити і реалізувати авторський медіапроект із використанням технологій цифрових медіа.

КОНВЕРГЕНТНА ЖУРНАЛІСТИКА
Курс «Конвергентна журналістика» знайомить з концепціями, поняттями, принципами,
прийомами та інструментами конвергентної журналістики. Серед ключових моментів курсу –
процеси медіаконвергенції; понятійний апарат конвергентної журналістики; взаємини
«журналіст – суспільство» і «журналіст – аудиторія» у роботі конвергентного ньюзруму;
аудіовізуальні можливості цифрової журналістики; візуалізація як тренд у сучасних
конвергентних медіа; професійна ідентифікація та статус журналіста конвергентного
ньюзруму; конвергентна журналістика і критичне мислення; специфіка роботи журналіста у
конвергентному ньюзрумі; творчий процес, автор, творча група, редактор, продюсер у
конвергентній редакції; рольові орієнтації журналіста та їхній вплив на жанр журналістського
твору у роботі конвергентного ньюзруму; кодифікація професійних норм і самоврегулювання
професійного співтовариства у конвергентній журналістиці. Практичні завдання курсу:
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здійснити аналіз конвергентного медіаповідомлення; зробити публікацію із використанням
тексту та мультимедійного контенту (авторський текст, фото, відео, аудіо, інфографіка тощо)
на платформі Tilda Publishing (https://tilda.cc).
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ МЕДІА
Курс «Історія та теорія цифрових медіа» зосереджується на сучасних дослідженнях західних
та українських фахівців. Розглядається теорія та практика масових комунікацій, методи
медіадосліджень. Особлива увага приділяється новим медіям, глобалізаційним явищам,
освітнім процесам. Комунікація у віртуальному середовищі розглядається в таких сферах, як
політика, розваги, гра. Творчість, електронна комерція, освіта. Змістовна комунікація
потребує розуміння особливостей вербальних та візуальних текстів в Інтернеті, культури
перекладу тексту на мову цифрових медіа. Важливу роль в комунікаційних практиках відіграє
здатність вести змістовний діалог, який необхідно чітко відрізняти від маніпуляцій. Відкритим
питанням є можливості та обмеження діалогу у віртуальному просторі, проєктування нових
підходів і практик ведення діалогу в сучасному інформаційному середовищі. Також
проблематичним є питання збереження суб’єктності і перспективи розвитку мультимедійних
засобів в освіті та формуванні критичного мислення в комунікаційних процесах. Всі вище
означені проблем та питання розглядаються в чотирьох темах навчальної дисципліни «Історія
та теорія цифрових медіа».

БЛОҐІНГ І ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА
Курс «Блоґінг і громадянська журналістика» присвячений знайомству з ключовими
концептами та структурою громадянської журналістики, формуванню уявлення про їх місце у
системі сучасних засобів масової комунікації. Особливу увагу приділено визначенню
відмінностей між професійною та громадянською журналістикою. Курс передбачає
знайомство з принципами та прийомами написання статей для проектів громадянської
журналістики, акцентує увагу на практичних аспектах створення та ведення контенту,
включає теоретичний огляд різновидів сучасних стилів подачі матеріалу, дає уявлення про
базові поняття журналістської діяльності й навчає практичним навичкам створення тексту. У
курсі розглядаються основні підходи та прийоми створення матеріалу за вибором студента:
робота з джерелами інформації, написання текстів різної спрямованості. Підсумкове
практичне завдання курсу: створення та презентація студентами власних проектів
громадянської журналістики на платформі Enigma.
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ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВА ЖУРНАЛІСТИКА»
Керівник курсу «Технології цифрових медіа»
НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА КОБЗАР

Головна редакторка харківської інформаційної агенції Status Quo, модераторка, філологиня,
кандидатка філологічних наук. Випускова редакторка щотижневих підсумкових програм на
суспільно-політичну тематику. Авторка численних і різноманітних публікацій на сайті
видання. Модераторка прес-конференцій на базі інформаційної агенції Status Quo та студії
Status Quo Production. Керівник коворкінгу на базі інформаційної агенції Status Quo. Великий
досвід в написанні, різноманітних за жанром матеріалів, в формуванні щоденної стрічки
новин.
2013 - головний редактор харківської інформаційної агенції Status Quo;
2008 - закінчила аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
2006 – редактор харківської інформаційної агенції Status Quo;
2005 – закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна за спеціальністю українська мова;
Напрями наукової діяльності: інтернет-ЗМІ, телевізійна журналістика

nsd@ukr.net
https://www.facebook.com/nataliya.kobzar
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Керівник курсу «Конвергентна журналістика»
ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ МАСЛОВ

Заслужений журналіст України, член правління Харківської організації Національної спілки
журналістів України та Комісії з журналістської етики. З 2014 по 2019 рр. – представник
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Харківській області.
Старший викладач кафедри медіакомунікацій. Головний редактор медіапроекту «Главное».
Один з організаторів телекомпанії «Ніка-Відео», автор медіапроектів «Увага! Приватизація»,
«Весь Харків. Золоті сторінки», «Муніципальне телебачення», «Телеканал Місто», «Радіоміст
Пітер-Харків», «Губернія», загальноукраїнського суспільно-політичного щотижневика
«Акцент плюс», інтернет-проекту «Харківський художній музей». Учасник міжнародних телета радіопроектів, керівник та ведучий циклів телепрограм «Открытое общество» («Open
society»), автор телефільму про місто Ліль (Франція), знятого разом з телекомпанією «Франс
труа». Працював головним редактором телеканалу «Місто», «Радіо Модерн», програми
«Харківські новини», «Є така думка», газет «Вечерний Харьков», «Акцент плюс», «Слобода»,
«Главное». Був керівником та ведучим інтернет-телебачення «Будь у курсі!». Співавтор
навчального посібника «Журналістська етика». Основні напрями наукової діяльності:
журналістська етика, нові медіа, конвергентна журналістика.
efmaslov@gmail.com
https://www.facebook.com/yevhen.maslov?fref=ts
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Керівник курсу «Історія ті теорія цифрових медіа»
ІГОР МЕРКУРІЙОВИЧ СОЛОМАДІН

Історик, педагог-дослідник, блогер, публіцист. Старший викладач кафедри медіакомунікацій.
Ведучий авторських колонок на порталах «Главное», «School Champion», «Права людини в
Україні» (Харківська правозахисна група). Учасник інноваційних освітніх проектів
«Розвивальне навчання», «Школа діалогу культур», «School Champion», «Visual Teacher
Assistant», «EdCamp Ukraine – 2015». Стажувався в Дартмутському коледжі (США) за темою
«Humanities Thinking and It’s Potential as an Educational Medium»; за програмою «Журналістика
під час війни і кризи» брав участь у роботі воркшопу, організованого газетою Tageszeitung
(Німеччина), працював в якості викладача на воркшопі «Комунікація та відповідальність»,
організованому Німецькою службою академічних обмінів (DAAD). Співавтор та учасник
українсько-німецького проекту «Культура діалогу – вирішення конфліктів – примирення» за
підтримки МЗС ФРН (2015), організатор і викладач літньої медіашколи «Нові медіа – Нова
освіта» за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD, 2016). Співредактор
трьох випусків міжнародного журналу «Journal of Russian & East European Psychology» (2009,
2011, Нью-Йорк, США) за темою: «The School of the Dialogue of Cultures». Автор наукових
публікацій в Україні, Росії, США, Данії, Великобританії з проблем філософії діалогу,
діалогічної освіти, інноваційної освіти. Основні напрями наукової діяльності: діалогічне
мислення, нові медіа та цифрова культура в освітньому процесі, сучасний медіадискурс,
трансактивні та діалогічні медіакомунікації.
igor_solomadin@ukr.net
https://www.facebook.com/igor.solomadin?fref=ts
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Керівник курсу «Блоґінг і громадянська журналістика»
КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА ЯРЕСЬКО

Громадській активіст і волонтер, блоґер, журналіст-дослідник з питань інформаційної війни.
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри управління соціальними
комунікаціями Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
Доцент кафедри медіакомунікацій. Основні напрями наукової діяльності: блоґінг,
громадянська
журналістика,
онлайн-журналістика,
журналістське
розслідування,
інформаційна війна.

kattyfun@ukr.net
https://www.facebook.com/kattyfun2/
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