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Монографія «Кросмедіа: контент, технології, перспективи» [1] підготовлена ко-
лективом авторів Інституту журналістики Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка та науковцями інших університетів України (Одeси, 
Чeрнівців, Запоріжжя, Тeрнополя, Сум) за цілісною структурою, розробленою на 
кафедрі мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики. 

Узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблематики кросмедіа та су-
часних конвергентних процесів у ЗМК із критич-
ним їх аналізом є на сьогодні як ніколи актуаль-
ним у розрізі науки із соціальних комунікацій. 

Монографія виконана на високому науковому 
та фаховому рівнях, містить теоретичне осмис-
лення сучасних тенденцій розвитку кросмедіа 
та практичне становлення у вигляді трендів роз-
витку діяльності сучасних медіа. Важливо, що 
у монографії «чітко проаналізовано та описано 
спільне й відмінне таких компонентів сучасної 
журналістики, як мультимедійність, кросмедій-
ність, конвергентність, диджіталізація, новітні 
медіа. Відповідно кожен ... прийме для себе рі-
шення вважати ці терміни синонімічними чи все 
ж звернути увагу на на відмінні риси» [1, с. 4], – 
зазначається у вступній частині.

У монографії послідовно розкриваються різні аспекти кросмедіа: термінологія, 
концепція, контент, технології, редакційна робота, аналітика та перспективи розви-
тку. Розглянуто також реалізацію механізмів створення кросмедіа, функціонуван-
ня й управління ними; окреслено терміносистему та основні завдання, висвітлено 
результати наукових досліджень щодо діяльності цифрових медіа, показано прак-
тичний досвід розроблення й організації їхньої роботи. Особливу увагу приділено 
питанням аналітики, її інтерпретації, а також промоції як одному з вагомих склад-
ників розвитку сучасних медіа. 

Перший розділ монографії присвячений термінології та методології дослідження 
кросмедіа. Над ним працювали В. Шевченко, Л. Федорчук, Г. Синоруб, В. Рябічев. 
У розділі розкривається принцип конвергенції як основної ознаки сучасних медіа, 
оглядається світовий досвід наукових та практичних досліджень у галузі кросмедіа. 
Також розібрано трансформаційні процеси в сучасній медіаіндустрії та мультиплат-
формну концепцію соціальних медіа. 

Розгорнутий другий розділ (автори – В. Садівничий, І. Мариненко, О. Грозна, 
І. Мацишина, А. Рудченко, Р. Вербовий) висвітлює питання контенту кросмедіа. 
Привернено увагу до типів, видів й особливостей подачі контенту, впровадження 
особистісно-орієнтованого контенту в кросмедіа, розглянуто інструментарій його 
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створення. Автори розділу також акцентують увагу на інфографіці, динамічній ві-
зуалізації та відеотексті як сучасних масмедійних трендах.

У третьому розділі монографії розкрито технологічний аспект створення і функ-
ціонування кросмедіа. Над ним працювали А. Захарченко, М. Чабаненко, А. По-
лісученко, Р. Пазюк, О. Хворостина. Автори описують феномен сюжетних ліній в 
інформаційному просторі українських медіа та соціальних мереж, розглядають ві-
деостріми як різновид прямоефірного телевізійного мовлення, визначають особли-
вості структурування інформації й передачі смислів під час підготовки інтернет но-
вин.

Четвертий розділ, над яким працювали О. Ситник, І. Мацишина, А. Зелінська, 
О. Фомішина, Д. Юрковська, висвітлює проблематику композиційно-графічного 
моделювання кросмедіа. Розкрито питання комунікативного й комунікаційного ас-
пектів моделювання конвергентних ЗМІ, методів проектування та інструментів ко-
ристувацької взаємодії з мережевим медіа. Також автори приділили увагу структу-
рі мультимедійного сторітелінгу та журналістиці даних як чиннику трансформації 
професійних компетентностей журналіста. 

У заключному п’ятому розділі розглядаються питання аналітики та промоції 
кросмедіа. Автори дослідили методи та інструментарій аналітики кросмедійних 
ЗМІ, описали модель поширення у соціальних мережах новинної інформації від ве-
ликих інформаційних сайтів та окресли перспективи розвитку кросмедіа. Над розді-
лом працювали О. Ситник, А. Захарченко, О. Поціпух, Т. Полковенко. 

Монографія «Кросмедіа: контент, технології, перспективи» на сьогодні є однією з 
перших значимих спроб науково осмислити процеси конвергенції, мульти- та крос-
медійності, що задають моду й темпи розвитку в сучасній журналістиці. Зважаючи 
на це, монографія буде цікава досить широкій аудиторії, адже контент, технології 
та перспективи кросмедіа цікавлять і медійників-практиків, редакторів, власників 
ЗМІ, і викладачів журналістських дисциплін, і свідомих споживачів інформації.

Тема кросмедіа у сучасному комунікаційному просторі є достатньо об’ємною, 
оскільки постійно з’являються нові технології й тренди. До слова – колектив кафе-
дри мультимедійних технологій і медіадизайну Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка планує підготувати ще одну мо-
нографію з цієї проблематики.
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