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 Навчальна лабораторія мультимедійних засобів
та медіа-дизайну є структурним підрозділом
кафедри журналістики навчально-наукового

інституту української філології та
журналістики.

  Метою діяльності лабораторії є отримання
студентами навичок роботи з мультимедійними

інструментами, необхідними для створення
якісних медіа-продуктів.

  Лабораторія забезпечує проведення практичних
та лабораторних занять студентами

інституту. 



Ольга Голуб
завідувач лабораторії, 
магістр журналістики, 

асистент кафедри журналістики, 
голова Кам’янець-Подільської міськрайонної

організації Національної спілки журналістів України
З вересня 2022 року обіймає посади асистента
кафедри журналістики та завідувача навчальної
лабораторії мультимедійних засобів та медіа-дизайну
Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка.
Викладає такі дисципліни, як «Креатив у рекламі і
PR», «Газетно-журнальне виробництво»,
«Медіакультура», «Блогінг і соціальні мережі», 
 «Телевиробництво» та ін.
З 2017 року - член Національної спілки журналістів, 
а з 2023 року - голова Кам’янець-Подільської
міськрайонної організації НСЖУ.



Наші цілі
Застосування мультимедійних технологій у навчальному
процесі дає можливість збільшити обсяг засвоєної
здобувачами освіти інформації, сформувати компетенції,
необхідні у сучасному мультимедійному світі тощо.

Методичний супровід роботи студентів1.

Формування бази фото- та відеоінформації про всі
аспекти діяльності Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка: історія, сучасність,
особистості

 2. Збирання, зберігання та обробка фото і відео

 Проведення тренінгів, майстер-класів з дизайну, новітніх
Інтернет- технологій, мистецтва фотографії,
кольорокорекції, верстки, створення і просування сайтів
та лендінгів.

3. Максимальна практична орієнтованість 



Чому мультимедійні засоби це круто?
З появою нових засобів навчання на базі комп’ютерних технологій
навчальний процес став більш різноманітним і багатовимірним.
Пришвидшення інформаційних потоків зумовлює важливість опанування
мультимедійних технологій, розвиток яких справедливо порівнюють за
значущістю з появою кіно в індустріальному суспільстві.
Саме завдяки мультимедійному навчанню у здобувачів освіти формуються
навички універсального журналіста, який освоює водночас такі професії
як (наприклад): репортер, телеведучий, контент-менеджер, редактор,
кореспондент, СММник, SEO-спеціаліст, оглядач, ведучий / автор теле- і
радіопрограм, спеціаліст публічної, інформаційної політики та зв’язків зі
ЗМІ, блогер та багато інших.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ПРАЦЮЄМО ІЗ
ХРОМАКЕЄМ!

 



НАШІ ПРОЄКТИ

 

Підготовка та випуск
відеороликів на ютуб-

каналі.
Розробка, дизайн та
верстка буклетів,

журналів, візитівок,
банерів, афіш, постерів

тощо

 

Створення дописів для
соцмереж, SEO-аналіз  

сайтів



Також у лабораторiї
проводяться пари з таких

дисциплін як:
"Журналістський фах:

Телевиробництво",
"Фотожурналістика",
"Репортерська праця"

тощо.



ДО ЗУСТРІЧІ!
У НАВЧАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 

ЗАСОБІВ ТА МЕДІАДИЗАЙНУ


