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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Сторітелінг»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
другого (магістерського) рівня
спеціальності 061 – «Журналістика»
освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння основ трансмедійного
сторітелінгу та аудіоподкастингу в системі цифрових медіа; формування практичних вмінь
щодо створення сценаріїв для різних медіаплатформ та аудіоподкастів. Дисципліна має
переваги та можливості для опанування не тільки ґрунтовними теоретичними знаннями з
основ сторітеоінгу та аудіоподкастингу, але й практичними навичками створення
авторських сценаріїв та аудіопроєктів.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: отримання студентами теоретичних
знань та практичних навиків сторітелінгу для втілення творчого задуму і самостійного
створення екранного твору; ознайомлення студентів із технологіями аудіоподкастингу.
1.3. Кількість кредитів: 4 кредити
1.4. Загальна кількість годин: 120 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
4 год.
Практичні, семінарські заняття
6 год.
Лабораторні заняття
0 год.
Самостійна робота
110 год.
Індивідуальні завдання
0 год.

Денна форма навчання
1-й
1-й
16 год.
16 год.
0 год.
88 год.

1.6. Заплановані результати навчання: знати теоретичні основи трансмедійного
сторітелінгу, загальні тенденції розвитку та особливості виробничих етапів створення
екранних творів; вміти самостійно писати сценарії для різних медіаплатформ, розробляти
проєкти екранних творів і втілювати свої творчі задуми у медіапродукті; знати норми і
правила роботи у галузі аудіоподкастингу; володіти майстерністю радіоведучого; отримати
практичний досвід роботи перед мікрофоном; володіти навичками створення власного
аудіоподкасту.

4

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, здобувачі повинні набути такі
програмні компетентності та результати навчання:
Загальні компетентності
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
ЗК 9
ЗК 10
ЗК 11
ЗК 12
ЗК 13
ЗК 14

Здатність генерувати нові ідеї та ініціювати створення власних проєктів, креативність
Здатність застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, екстраполювати
засвоєні знання до нових ситуацій
Здатність до управління та планування часу, володіння основами організаційного
та комунікаційного менеджменту
Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово,
працювати в міжнародному контексті
Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнення до саморозвитку
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
Здатність бути критичним і самокритичним
Здатність до адаптації, гнучкість
Здатність самостійно виявляти та вирішувати проблеми в професійній діяльності
Здатність працювати в команді, комунікабельність, відкритість до діалогу, вміння
висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську позицію
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, усвідомлення рівних
можливостей та гендерних проблем
Здатність працювати на демократичних засадах у відповідності до етичних і
правових норм, правил і документів
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності

ФК 1

ФК 2
ФК 3

ФК 4
ФК 5

ФК 6
ФК 7
ФК 8

Володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій,
комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, аудіовізуальних медіа
та цифрової журналістики, володіння теоретико-методологічними підходами до
системного аналізу медіа
Вміння впроваджувати в інформаційну діяльність новітні медіатехнології, принципи
і прийоми роботи в конвергентному нюзрумі
Вміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіапроєктування
та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа та цифрової
журналістики
Вміння використовувати базові та інструментальні знання щодо управління
інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
Вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні інтернет-технології в професійній
діяльності, користуватися технічними засобами збору, зберігання й обробки
інформації, уміти працювати з інформацією в соціальних мережах
Володіння специфікою різних видів аудіовізуального медіадискурсу з метою
ефективного виконання професійних завдань
Вміння створювати інноваційні медіапроєкти в галузі аудіовізуальних медіа та
цифрової журналістики
Розуміння ролі цифрової журналістики у суспільстві, відповідальності журналіста,
знання професійних стандартів, дотримання норм медійної етики у власній фаховій
діяльності
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Вміння подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, поєднувати
аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіння сучасними
інструментами аудіовізуальної комунікації
ФК 10 Володіння знаннями щодо роботи журналіста в надзвичайних ситуаціях і в умовах
соціально-політичних конфліктів
ФК 11 Володіння технологіями цифрової безпеки, вміння критично мислити, застосовувати
технології фактчекінгу та знання механізмів протидії технологіям медіаманіпуляцій
в умовах інформаційних війн
ФК 9

Програмні результати навчання
Опанувати знаннями з основ журналістики та комунікативістики, концепціями
інформаційного суспільства, теоріями медіа, володіти теоретико-методологічними
підходами до системного аналізу медіа, вміти використовувати їх в професійній
діяльності у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
ПРН 2 Оволодіти базовими знаннями сучасних інформаційних і комунікаційних
технологій, вміти застосовувати їх у професійній діяльності, опанувати навичками
використання програмних засобів і роботи в Інтернеті; уміти працювати з
інформацією в соціальних мережах, володіти технологіями веб-комунікацій, створювати
веб-сайти та блоґи, використовувати інтернет-ресурси для медіадосліджень
ПРН 3 Уміти створювати аудіовізуальний медіаконтент, розробляти і реалізовувати
авторські медіапроєкти на основі опанування знаннями, технологіями та інструментами
відеопродакшну (відеозйомка, постпродакшн і моушн-дизайн), дизайну візуальних
комунікацій, 3D моделювання та комп’ютерної анімації, цифрового аудіовізуального
мистецтва, VR і AR технологій
ПРН 4 Опанувати фундаментальними знаннями з основ фотомистецтва (цифрова фотозйомка,
постобробка фотографій), кіномистецтва (історія та теорія кіно, кінорежисура й
кіновиробництво) та телемистецтва (інтерв’ю, робота в кадрі)
ПРН 5 Оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками з журналістської
майстерності, специфіки створення різних видів аудіовізуального медіадискурсу,
функціонування реклами та PR в медіа, продюсування медіапроєктів
ПРН 6 Засвоїти професійні стандарти журналістської роботи, розуміти роль цифрової
журналістики у суспільстві, специфіку соціальної відповідальності журналіста,
вміти працювати на демократичних засадах та використовувати у практичній
діяльності принципи і норми медіаетики, нормативні та правові акти, що
регламентують професійну діяльність в галузі медіа
ПРН 7 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі з новими
об’єктами та у невизначених умовах, володіти знаннями щодо роботи журналіста
в надзвичайних ситуаціях і в умовах соціально-політичних конфліктів
ПРН 8 Уміти генерувати нові ідеї та ініціювати створення авторських проєктів, екстраполювати
засвоєні знання до нових ситуацій, вміти створювати інноваційні медіапроєкти в
галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики
ПРН 9 Уміти вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до саморозвитку, вміти
здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел
ПРН 10 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути
критичним та самокритичним, вміти самостійно виявляти та вирішувати проблеми в
професійній діяльності, демонструвати здатність до управління та планування часу,
володіти основами організаційного та комунікаційного менеджменту
ПРН 11 Уміти працювати в команді, бути комунікабельним, відкритим до діалогу, володіти
культурою мовлення, вміти висловлювати й обґрунтовувати свою громадянську
позицію
ПРН 1
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ПРН 12 Уміти впроваджувати в інформаційну діяльність новітні медіатехнології, принципи
ПРН 13

ПРН 14

ПРН 15

ПРН 16

ПРН 17

ПРН 18

ПРН 19

і прийоми роботи в конвергентному ньюзрумі
Демонструвати в роботі толерантність, повагу до різноманітності та мультикультурності,
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, володіти технологіями
блоґінгу, вміти створювати проєкти в галузі громадянської журналістики
Уміти системно мислити, застосовувати аналіз і синтез, опанувати знаннями
глобальних проблем сучасності, вміти визначати шляхи їхнього вирішення,
аналізувати комунікативний простір для виявлення ключових характеристик
медіасистем різного рівня, аналізу сучасного медіапростору
Застосовувати набуті теоретичні базові та інструментальні знання для управління
інформаційними процесами та розв’язання практичних завдань у галузі
аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики в умовах сучасного медіавиробництва,
змістовно інтерпретувати отримані результати
Уміти подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, володіти навичками
трансмедійного сторітелінгу, створювати аудіоподкасти, візуалізувати інформацію,
поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіти
сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації та цифрових медіа
Володіти технологіями цифрової безпеки, опанувати знаннями зі специфіки
функціонування кіберкультури, вміти критично мислити, застосовувати технології
фактчекінгу, володіти інструментарієм медіааналітики та медіакритики, знати механізми
медіавпливу та протидії технологіям медіаманіпуляцій в умовах інформаційних війн
Спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, володіти
лексиконом професійної іноземної мови, вміти працювати в міжнародному контексті,
діяти соціально відповідально та свідомо, бути відповідальним за якість виконуваної
роботи
Уміти розробляти стратегії медіапроєктування, проводити власні медіадослідження,
вміти застосовувати на практиці та презентувати результати авторських науковопрактичних досліджень і медіапроєктів

Викладання дисципліни передбачає елементи дистанційного навчання у зв’язку з
необхідністю дотримання норм епідеміологічної безпеки згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2». Платформами дистанційного навчання є Zoom, Telegram і Google Apps.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Трансмедійний сторітелінг
Тема 1. Наратив і його історична еволюція
Поняття сторітелінгу. Сторітелінг і його історична еволюція. «Історії задовольняють
глибинну потребу людини в осмисленні життєвого досвіду» (Роберт Маккі). Сучасний
сторітелінг і його особливості у журналістиці, кіно, TV, PR, копірайтингу, дизайні, геймінгу
та інших сферах культури. Візуальний сторітелінг як розповідання історій за допомогою
візуальних медіа (фотографія, ілюстрація, відео, анімація, графіка, комікси, кіно та ін.).
Шок-контент. Сторітелінг і мозок. Сторітелери як винахідники ХХІ ст.
Тема 2. Місце сторітелера у відеопродакшні
Сторітелер і продюсер. Роль сторітелера в команді та його стосунки з головним продюсером,
виконавчим продюсером, шеф-редактором, випусковим редактором, режисером монтажу,
дизайнером, відеоінженером, оператором, колористом, звукорежисером, ресечером,
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координатором та ін. Сторітелінг на різних етапах відеовиробництва (підготовка, зйомки,
монтаж). Сторітелінг як прийом в рекламних комунікаціях.
Тема 3. Трансмедійний сторітелінг у сучасному медіапросторі
Трансмедійний сторітелінг як розповідання історій на різних платформах.
Мультиплатформеність сторітелінгу. Сторітелінг у сучасному медіапросторі (кіно,
телебачення, Інтернет). Binge-watching – переїдання контенту. Технології та сторітелінг.
Engagement Gaming. Experience. Жанрове розмаїття історій. Трансформації жанру, форми,
герою, змісту наративу в залежності від особливостей медіаплатформи (кіно, театр, TV,
соцмережі, VR, AR та ін.).
Тема 4. Принципи і прийоми сторітелінгу
Сценарій. Формати і особливості. Особливості комедійного жанру. Ідея і фабула.
Сторітелінг як прийом і спосіб донесення інформації. Історії, які допомагають встановити
довіру аудиторії. Правило 8 секунд. «Знайдіть свій tone of voice». Історія – це персонаж в
конфлікті. «Написання сценаріїв – завдання не для спринтерів, а для бігунів на довгі
дистанції» (Роберт Маккі). Класична структура історії. Драматургічна арка: зав’язка,
кульмінація, розв’язка. Ідея – Фабула – Лонглайн – Синопсис. Персонажі і сетинг. Сюжетні
лінії та трансформація героя. Особливості написання поепізоднику і сценарію короткого
метру, сценарію телевізійного серіалу та сценарію ютуб-формату.
Розділ 2. Аудіоподкастинг
Тема 1. Аудіоподкастинг: історична ретроспектива
Поняття «подкаст» (podcast): від слів iPod (mp3-плейер фірми Apple) і broadcast (повсюдне
широкоформатне мовлення). Передача інформації через подкастинг. Різновиди подкастів:
аудіоподкаст, відеоподкаст, скринкаст. «Подкастинг» (podcasting) як спосіб поширення
звукової або відеоінформації в Інтернеті. Подкастинг як альтернатива традиційному
радіомовленню і телебаченню. Передумови виникнення аудіоподкастингу: від винаходу
радіо до поширення в мережі Інтернет першого аудіоподкасту. Винайдення радіо та
становлення радіомовлення. Перші радіопередачі за винаходом О. Попова, Г. Марконі.
Радіопередачі в Америці та Європі на початку 20-х років ХХ століття. Історія українського
радіо. Започаткування регулярного радіомовлення в Україні. Вихід в ефір Української
радіомовної станції з Харкова. Перші радіогазети. Радіо тоталітарної епохи періоду
існування Радянського союзу. Іномовлення Європи та Америки. Радіо як інформаційна
зброя в роки Холодної війни. Зміна інформаційної ситуації після розпаду тоталітарної
системи та підвищення критеріїв вимог до підготовки радіопередач. Радіо років
незалежності Ублоґкраїни. Створення перших комерційних радіостанцій. Особливості
нових форматів при переході радіостанцій в FM діапазон. Поява FM-радіостанцій. Нові
можливості інтернет-радіо. Виникнення явища подкастингу, зокрема аудіоподкастів.
Тема 2. Аудіоподкастинг як основна складова інтернет-радіо
Аудіоподкастинг як новий етап розвитку радіожурналістики. Роль аудіоподкастингу в
системі сучасних засобів масової комунікації. Ґенеза та перспективи розвитку інтернетрадіо. Сучасні проблеми у сфері функціонування інтернет-радіо в Україні. Принципи та
функції діяльності радіоорганізацій в Україні, їхні різновиди та характерні особливості.
Функції аудіоподкастингу: інформаційна, громадське обговорення, функція спілкування,
рекламна, мистецько-естетична, просвітницька, рекреативна. Поняття «форми мовлення»,
«форми радіопередачі», «форми радіопрограми». Формоутворювальні чинники.
Класифікація інформаційних випусків за періодичністю, екстреністю виходу до етеру. Нові
можливості оперативного поширення інформаційних випусків новин за допомогою
аудіоподкастингу. Викладення на інтернет-сайті інформаційного аудіоподкасту. Вимоги до
оформлення анонсу тем, які порушуються в записаному аудіоподкасті.
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Тема 3. Інтернет-радіо, аудіоподкастинг та аудиторія
Аудиторія інтернет-радіо. Потенційна аудиторія. Реальна аудиторія. Боротьба за реальну
аудиторію. Фактори технічного та творчого порядку. Мета і завдання вивчення цільової
аудиторії радіостанції. Функції тематичних, форматних (нішевих) радіоканалів. Вивчення
слухацької аудиторії для потреб рекламного ринку. Особливості інтернет-аудиторії
аудіоподкастів. Сучасне радіомовлення і нова аудиторія: особливості контакту. Доставка
аудіоматеріалу адресатові у самій технічній природі радіо – від комунікатора до
радіослухача без посередника у будь-яку точку простору та у будь-який момент часу.
Найвища у системі ЗМІ оперативність і можливість охоплення масової аудиторії.
Надійність доставки («покриття території») та мінімізація зусиль аудиторії на доступ до
інформації. Етапи сприйняття програм аудиторією: пошуковий, фоновий, вибірковий
(селективний), зосереджений. Правильне визначення своєї аудиторної ніші, формування
категорії слухачів з орієнтацією на дану станцію. Форми та методи вивчення радіоаудиторії.
Рейтинг передачі.
Тема 4. Інструментарій аудіоподкастингу
Технічні моменти запису репортажу. Робота з мікрофоном у «полі» і в студії, сторонні
звуки. Запис шумів. Опрацювання звукових записів під час укладання сценарію матеріалу
або передачі. Оформлення сценарію. Принципові відмінності прямого ефіру і передачі в
запису. Загальні відомості про монтаж. Види монтажу. Поняття про звук і сприйняття
звуків, музики радіослухачем з ефіру. Природні та штучні звуки. Планування монтажного
процесу. Вибір найяскравіших і найважливіших звукових записів для створення цікавої
програми. Якість звуку записаних інтерв’ю та шумів. Мікшування голосу, музики та
шумових фонів. Технічні параметри збереження звукових файлів. Робота зі
звукорежисером. Неординарні пошуки для створення звукових образів, ілюстрацій при
розповіді. Відмінність професії режисера радіо і звукорежисера. Правила роботи з
мікрофоном. Інструментарій аудіоподкастингу для роботи прес-служб, прес-центрів
державних і приватних установ, громадських і політичних організацій. Продюсування
виготовлення, запису та публікації аудіоподкастів. Переваги створення постійної
авторської подкаст-стрічки з постійним оновленням аудіоблоґу. Просування аудіоподкастів
на різних інформаційних платформах і в соціальних мережах.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

Кількість годин
усього

1

2

денна форма
у тому числі
усього
л
п с лаб інд с. р.
3
4
5
6
7
8

заочна форма
у тому числі
л
п с лаб інд с. р.
9
10 11 12 13

Розділ 1. Трансмедійний сторітелінг
Разом за
розділом 1

60

8

8

–

–

44

60

2

4

–

–

54

Розділ 2. Аудіоподкастинг
Разом за
розділом 2

60

8

8

–

–

44

60

2

2

–

–

56

Усього годин

120

16

16

0

0

88

120

4

6

0

0

110
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4. Теми семінарських і практичних занять
Кількість
годин
(денна
форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

Розділ 1. Трансмедійний сторітелінг

8

4

1

Поняття сторітелінгу. Візуальний сторітелінг як
розповідання історій за допомогою візуальних
медіа

4

2

2

Трансмедійний сторітелінг. Трансформації форми,
герою, змісту наративу в залежності від
особливостей медіаплатформи

4

2

Розділ 2. Аудіоподкастинг

8

2

1

Аудіоподкастинг в сучасному медіапросторі

4

–

2

Інструментарій аудіоподкастингу

4

2

Разом

16

6

№
з/п

Назва теми

5. Завдання для самостійної роботи
Кількість
годин
(денна
форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

44

54

Розділ 2. Аудіоподкастинг
Підготовка текстової основи аудіоподкасту та
створення авторського медіапродукту у форматі
аудіозапису

44

56

Разом

88

110

№
з/п

1

Види, зміст самостійної роботи

Розділ 1. Трансмедійний сторітелінг
Складання розповіді про свій ідеальний день в
ідеальному світі (через 500 років), написання есе за
цією темою; розробка сценарію короткого метру /
телевізійного серіалу / ютуб-формату; практична
робота з розробки та підготовки до пітчингу ідеї
авторського відеопроєкту; розробка презентації
відеопроєкту

2

6. Індивідуальні завдання
За дисципліною «Сторітелінг» індивідуальні завдання не передбачені.
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7. Методи контролю
Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними
питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, що проводяться на
початку заняття; оцінювання ступеня активності студентів та якості їхніх відповідей на
заняттях; тестові завдання.
Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна
доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).
Дві контрольні роботи: контрольна робота з розділу 1 «Трансмедійний сторітелінг»
(есе «Мій ідеальний день в ідеальному світі через 500 років»), контрольна робота з розділу 2
«Аудіоподкастинг» (підготовка текстової основи аудіоподкасту).
Підсумковий контроль (залік): презентація та захист творчих завдань (пітчинг ідеї
авторського відеопроєкту та аудіоподкаст), перевірка рівня засвоєння студентами
теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента
використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Теми
1–4

Теми
1–4

20

20

Контрольна робота,
передбачена
навчальним планом

Разом

Залік

Сума

20

60

40

100

Критерії оцінювання письмових відповідей
на теоретичні питання екзаменаційної роботи
Кількість балів за відповідь на одне питання
№
з/п

1

2

3

Критерії
оцінювання

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

Відповідь повна,
або з однією
незначною
помилкою

5 балів

9–10 балів

13–15
балів

17–20
балів

33–40
балів

Відповідь повна,
але з двома-трьома
незначними
помилками

4 бали

7–8 балів

10–12
балів

13–16
балів

25–32
бали

Відповідь не досить
повна та/або
із суттєвими
помилками

3 бали

5–6 балів

7–9 балів

9–12
балів

17–24
бали

11

4

5

Відповідь
не повна,
містить суттєві
помилки

2 бали

3–4 бали

4–6 балів

5–8 балів

9–16
балів

Відповідь майже
відсутня та/або
не відповідає
запитанню

0–1 бал

0–2 бали

0–3 бали

0–4 бали

0–8 балів

Критерії оцінювання якості виконання
творчого завдання та/або авторського проєкту
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

2

3
4

5

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Застосування вмінь,
навичок та
інструментів
роботи у галузі
цифрових медіа

1

2

3

4

8

Технічна якість
виконання

1

2

3

4

8

Параметри

Оригінальність
концепції,
нетривіальність
ідеї,
концептуальність
задуму,
креативність
Авторський стиль,
індивідуальний
почерк
Самостійність

Параметри, за якими оцінюється якість виконання
мультимедійної презентації
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

Параметри

Змістовність, повнота
представленої
інформації

При
maximum
5 балів

При
maximum
10 балів

При
maximum
15 балів

При
maximum
20 балів

При
maximum
40 балів

1

2

3

4

8

12

2

3

Структурна чіткість,
послідовність, вміння
виділити головне,
лаконічність у подачі
матеріалу

1

2

3

4

8

Вміле використання
прийомів візуалізації
тексту

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Єдність стилю, вдала
композиція слайду та
дизайн-рішення,
кольори та шрифти
Грамотність,
коректність, охайність
оформлення

4

5

Параметри, за якими оцінюється
усний захист творчого завдання та/або авторського проєкту
Максимальна кількість балів за кожним із параметрів
№
з/п
1

2
3
4

5

Параметри

При
При
При
При
При
maximum maximum maximum maximum maximum
5 балів
10 балів
15 балів
20 балів
40 балів

Змістовність доповіді,
логіка, чіткість,
послідовність
Володіння професійним
лексиконом
Риторична
компетентність
Вміле використання
прийомів ведення
академічної дискусії
Естетика презентації

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90–100
70–89
50–69
1–49

Оцінка
для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

13

9. Рекомендована література
Основна література
Розділ 1. Трансмедійний сторітелінг
1. Гаврилов С. Всі крапки над «І»сторією : сторітелінг для сценаристів,
письменників та блогерів. Київ : Пабулум, 2019. 296 с.
2. Лівін М. Сторітелінг для очей вух і серця. Київ : Наш формат, 2020. 184 с.
3. Подоляк О. С. Сторітелінг в освіті. Київ : Перше вересня, 2020. 150 с.
4. Харарі Ю. Н. Homo Deus. Людина божественна : За лаштунками майбутнього /
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