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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти із основними поняттями теорії  
і практики новітніх медіа, принципом роботи сучасних медіаплатформ, 

мережевими технологіями, проаналізувати трансформаційні процеси, що 
відбулись у структурі ЗМІ під впливом конвергентних процесів. 

Завдання: 
Фахові: 

- ознайомити здобувачів  вищої освіти  з професією редактора і журналіста 
новітніх медіа; 

- вивчити основні функції й завдання новітніх медіа; отримати основні 
навички для роботи в інтернет-медіа;  

- дати здобувачам освіти  знання щодо етапів планування концепції та 

розвитку мережевого видання, створення, поширення та промоція 
медіаконтенту в мережевому медіасередовищі;  

- ознайомити із новими мережевими технологіями, особливостями організації  
роботи редакції інтернет-видань. 

Загальні: 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність до роботи у команді на результат; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Предмет: новітні технології та засоби створення видавничої продукції 
різного типу і різного призначення, принципи їх застосування на практиці. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: передумов немає. 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 
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Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування новітніх медіа 

1.1. Загальна характеристика новітніх 
медіа 

12 2 2 
   

8 

1.2. Технології в новітніх медіа 14 4 2    8 

1.3. Психологічні та етичні аспекти 
спілкування мережевих журналістів 

12 2 2 
   

8 

1.4. Класифікація новітніх медіа 14 4 2    8 

1.5. Організація роботи редакції 

новітніх медіа 
14 4 2 

   
8 

1.6. Рекламні технології у новітніх 
медіа 

10  2 
   

8 
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1.7. Блогерство як варіант 
альтернативної журналістики 

10  2 
   

8 

 Разом за 1 розділ 86 16 14    56 

Розділ 2. Планування концепції та стратегії розвитку новітніх медіа 

2.1. Поняття, предмет, завдання курсу 
«Новітні медіа» 

10  4 
   

6 

2.2. Планування концепції мережевого 

видання 
10  4 

   
6 

2.3. Редакційно-видавничий етап 
становлення видання 

12  4 
   

8 

2.4. Технологічний етап створення 

мережевого видання 
12  4 

   
8 

2.5. Формування редакційного 
портфелю 

12  4 
   

8 

2.6. Технологія "холодного запуску" 

видання та бета-тестування 
14  6 

   
8 

 Разом за 2 розділ 70  26    44 

Розділ 2. Підтримка та промоція новітніх медіа 

3.1. Позиціонування медіа у соціальних 
мережах 

12  2 
   

10 

3.2. Презентація персонального ресурсу 12  2    10 

 Разом за 2 розділ 24  4    20 

 Разом за 2 семестр 180 16 44    120 

 Всього 180 16 44    120 

 

 
3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВІТНІХ МЕДІА 

 
ТЕМА 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВІТНІХ МЕДІА 

 

Структура, мета і завдання курсу. Напрямок подальшої роботи. Основний 

термінологічний апарат дисципліни.  
 

ТЕМА 1.2. ТЕХНОЛОГІЇ В НОВІТНІХ МЕДІА 
 

Розгляд основних трендових технологій у сфері новітніх медіа. Платформи 
для запровадження новітніх медіа. Аналітика ефективності технологій сучасних 
медіа. Медіатехнології і комунікативні технології. 
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ТЕМА 1.3. ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ 
МЕРЕЖЕВИХ ЖУРНАЛІСТІВ 

 

Особливості мережевої комунікації. Основні принципи інтернет 

комунікації. Положення про журналістську етику. Формати мережевої 
комунікації. Психологічні особливості мережевої комунікації. Комунікаційні 

девіації у мережі. Адикція мережевого спілкування. 
 

ТЕМА 1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ НОВІТНІХ МЕДІА 
 

Еволюція новітніх медіа. Жанрова класифікація новітніх медіа. 
Класифікація медіаформатів. Класифікація платформ та систем управління 
контентом.  

 
ТЕМА 1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЇ НОВІТНІХ 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 1.6. РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІТНІХ МЕДІА 
 

Веб-реклама. Нові методи промоції новітніх медіа. Контекстна реклама. 

Геотаргетинг. Соціальні мережі як промоційні платформи у сучасному 
комунікаційному середовищі. 

 
ТЕМА 1.7. БЛОГЕРСТВО ЯК ВАРІАНТ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Жанрове різноманіття блогів. Відео блоги, підкасти, тощо. Межа 

журналістики і блогерства. Принципи соціальної журналістики.  
 

 
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

НОВІТНІХ МЕДІА 
 

ТЕМА 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ КУРСУ «НОВІТНІ МЕДІА»  
  

Стратегічні етапи впровадження медіа проекту. Створення і впровадження  

проекту «Дорожня карта». Розподіл відповідальності за виконання кожного 
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етапу «ДК» серед членів редакції. Стратегічні орієнтири,  контрольні точки. 
Допоміжний план розвитку видавничого продукту. 

 

ТЕМА 2.2. ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО ВИДАННЯ 

 
Вибір формату медіапроекту. Розробка унікального медіаформату.  

Постановка мети, цілей та чіткого формулювання завдань проекту. Розробка 
концепції медіа. Структурування та інформаційна архітектура медіа. Айдентика 

медіа. 
 

ТЕМА 2.3. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ 
ВИДАННЯ 

 

Планування редакційної роботи. Розробка ефективної редакційної моделі 
медіа. Принцип роботи найвідоміших сучасних систем управління контентом. 

Сфери застосування, переваги і недоліки. Застосування на практиці. Найбільш 
раціональні системи управління контентом для власного проекту. Найвідоміші 

інтерактивні технології. Сфери застосування, переваги і недоліки. Застосування 
на практиці. Найбільш раціональні інтерактивні технології для власного 

проекту. 
 

ТЕМА 2.4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО 
ВИДАННЯ 

 
Найвідоміші технологічні платформи для публікацій новітніх видавничих 

проектів. Сфери застосування, переваги і недоліки. Найбільш технологічні 

платформи для публікацій новітніх видавничих проектів для власного ресурсу. 
Програмне забезпечення та онлайн сервіс для створення, публікації і 

редагування контенту. 
 

ТЕМА 2.5. ФОРМУВАННЯ РЕДАКЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 
 

Принципи формування редакційного портфелю, його значення. 
Найвідоміші он-лайн ресурси, сервіс та програмне забезпечення для розробки 

медіа проектів і їх публікацій. Сфери застосування, переваги і недоліки. 
Застосування на практиці. Найбільш раціональні онлайн ресурси, сервіси, 

програмне забезпечення для розробки медіа проектів. Програмне забезпечення 
та онлайн-сервіс для створення, публікації і редагування контенту. 
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ТЕМА 2.6. ТЕХНОЛОГІЯ "ХОЛОДНОГО ЗАПУСКУ" ВИДАННЯ ТА БЕТА-
ТЕСТУВАННЯ 

 

Поняття «Холодний запуск». Етапами впровадження видавничого проекту. 

Принцип коригування стратегічних орієнтирів. Власний проект в режимі 
«Холодний запуск».  

 
РОЗДІЛ 3. ПІДТРИМКА ТА ПРОМОЦІЯ НОВІТНІХ МЕДІА 

 
ТЕМА 3.1. ПОЗИЦІОНУВАННЯ МЕДІА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Роль та значення соціальних мереж у промоції сучасних медіа. Специфіка 

соціальних мереж, аудиторія, інструментарій роботи медіа. Розробка стратегій 

роботи в соціальних мережах. Контентна підготовка інформаційного впливу. 
Контент-плани роботи в соціальних мережах. Розробка унікального профілю 

медіа у Facebook, Instagram, Telegram тощо. 
 

 
ТЕМА 3.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕСУРСУ 

 
Розробка презентації власного проекту. Демонстрація власного проекту. 

Аналітичний звіт результатів роботи ресурсу і його тестування. Повторний 
SWOT-аналіз проекту. Аналіз та інтерпретація аналітичної інформації щодо 

власного проекту.  

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Загальна характеристика новітніх медіа 
План 

1. Структура, мета і завдання курсу. 
2. Основний термінологічний апарат дисципліни.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 15. 

Тема 1.2. Технології в новітніх медіа 
План 

1. Розгляд основних трендових технологій у сфері новітніх медіа. 
2. Платформи для запровадження новітніх медіа.  

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

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 10. 
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Тема 1.3. Психологічні та етичні аспекти спілкування мережевих журналістів 

План 
1. Особливості мережевої комунікації.  

2. Основні принципи інтернет комунікації.  
3. Положення про журналістську етику.  

4. Формати мережевої комунікації. 
5. Психологічні особливості мережевої комунікації.  

6. Комунікаційні девіації у мережі.  
7. Адикція мережевого спілкування. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 21. 

 
Тема 1.4. Класифікація новітніх медіа 

План 
1. Еволюція новітніх медіа. 

2. Жанрова класифікація новітніх медіа. 
3. Класифікація медіаформатів.  
4. Класифікація платформ та систем управління контентом.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 7, 10. 

 

Тема 1.5. Організація роботи редакції новітніх медіа 
План 

1. Різновиди редакційних колективів новітніх медіа.  

2. Методика організації роботи редакції.  

3. Принципи роботи онлайн та офлайн редакцій.  

4. Системи для організації роботи редакційного процесу.  

5. Редакційні процеси.  

6. Створення і запуск власного проекту.  

 

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

 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Загальна характеристика новітніх медіа  
Мета: окреслити термінологічну, методологічну базу дисципліни її 

завдання, виокремити напрямок подальшої роботи, ознайомити здобувачів 

освіти  із основним термінологічним апаратом дисципліни. 

Завдання 
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Сформувати словничок термінів та їх визначень. Пояснити мету і завдання 

курсу. Окреслити напрямок подальшої роботи, вивчення основного 

термінологічного апарату дисципліни. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 15. 

 

Тема 1.2. Технології в новітніх медіа 

Мета: охарактеризувати принципи використання технологій, окреслити 

основні принципи вибору технологій. 

Завдання 

Пояснити принцип роботи кожної з трендових технологій. Навчити 

користуватись і застосовувати на практиці новітні технології. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 10. 

 

Тема 1.3. Психологічні та етичні аспекти спілкування мережевих журналістів 

Мета: розглянути етичні питання сучасної журналістики, форми та мовні 

конструкції мережевого спілкування. Психологічні прийоми інформаційного 

впливу 

Завдання 

Розробити оригінальний комунікаційний концепт для власного медійного 

продукту та обрати для нього мовну стратегію. Обрати найбільш раціональний 

ступінь складності текстів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  7, 21. 

 

Тема 1.4. Класифікація новітніх медіа 

Мета: розглянути різні типи та класифікації новітніх медіа, зауважити на 

сильних і слабких сторонах задля подальшого обрання оптимального формату.  

Завдання 

Навчити використовувати інструменти створення новітніх медіа, 

сформувати перспективний напрямок розробки. Спроектувати оригінальний 

технологічний концепт власного медійного продукту. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 7, 10. 

 

Тема 1.5. Організація роботи редакції новітніх медіа 

Мета: навчити розроблювати концепції медіа, створювати технічне 

завдання, послуговуватися супровідною документацією медіа проектів.  
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Завдання 

Скласти концепцію та технічне завдання власного медійного продукту. 

Сформувати складники технічного завдання. Ознайомитися із супровідною 

документацією медіа проектів та навчитися її оформлювати та 

подавати/презентувати. 

 

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

 

Тема 1.6. Рекламні технології у новітніх медіа 

Мета: навчити здобувачів освіти  принципам реклами власних медіа 

проектів. Розглянути структуру рекламних компаній, відповідність завданню і 

супровідної документації медіа проектів. 

Завдання 

Скласти контент план рекламної компанії власного медіа продукту. 

Створити сторінки у найпопулярніших соціальних мережах. Економічно 

обґрунтувати власні медіа проекти.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5. 

 

Тема 1.7. Блогерство як варіант альтернативної журналістики 

Мета: навчити здобувачів освіти  вести свої персональні блоги, пояснити 

специфіку жанру, стилістика контенту. 

Завдання 

Створити на обраній здобувачами освіти  платформі свій персональний 

блог. Обрати оригінальну тематики, розробити свій персональний стиль 

написання матеріалів.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5. 

 

Тема 2.1. Поняття, предмет, завдання курсу «Новітні медіа»  
Мета: навчити здобувачів освіти  принципам формування редакції, 

трудового колективу, специфіку відбору кадрів та редакційної політики.  

Завдання 

Практично створити редакційний колектив для створення і запуску 

власного медійного проекту. Розробити проект-концепт редакційної політики 

та внутрішньо редакційних правил. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 27. 
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Тема 2.2. Планування концепції мережевого видання 

Мета: навчити здобувачів освіти  принципам розробки медіаконцепції та 

медіа формату мережевого медіа, показати методики проектування, планування 

роботи медіа.  

Завдання 

Практично створити концепцію персонального медійного проекту. 

Розробити формат подачі контенту, чітко спроектувати образи своєї цільової 

аудиторії. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 27. 

 

Тема 2.3. Редакційно-видавничий етап становлення видання 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  із поняттям редакційно-видавничий 

процес, принципів формування редакційних відносин, розглянути етапи 

становлення медіа.  

Завдання 

Практично створити редакцію власного медіапроекту. Обрати посадові 

обов'язки кожного із членів редакції. Проаналізувати та запропонувати 

найбільш оптимальну формулу співпраці у редакції. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 5. 

 

Тема 2.4. Технологічний етап створення мережевого видання 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  технологічними процесами по 

створенню інтернет проектів, визначити оптимальну послідовність усіх 

технологічних процесів.  

Завдання 

Практично створити власний медіа проект. Зареєструвати хостинг та 

домен для свого проекту. Встановити систему управління контентом. 

Налаштувати адміністративну частину медіа ресурсу. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 6. 

 

Тема 2.5. Формування редакційного портфелю 

Мета: пояснити важливість формування редакційного портфелю, 

основних його принципів та складників, роль і значення редакційного 

портфелю у період до старту.  
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Завдання 

Практично створити редакційний портфель матеріалів. Проаналізувати 

його стилістику. Провести сео-аналіз. Виробити редакційні правила. 

 

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

 

Тема 2.6. Технологія "холодного запуску" видання та бета-тестування 

Мета: ознайомити здобувачів освіти  із поняттям «Холодний запуск», 

етапами його впровадження видавничого проекту та принципами коригування 

стратегічних орієнтирів.  

Завдання 

Практично запустити власний проект в режимі «Холодний запуск». 

Проаналізувати отримані результати та відгуки. Розробити відповідні 

корективи у плані/стратегії розвитку видавничого продукту. 

 

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

 

Тема 3.1. Позиціонування медіа у соціальних мережах 

Мета: вивчення основного інструментарію соціальних мереж, 

охарактеризувати типову аудиторію різних соціальних мереж, навчитися 

писати у форматі різних соціальних мереж.  

Завдання 

Зареєструвати акаунти у всіх найвідоміших соціальних мережах. Написати 

пости у обраному форматі, привести у відповідність обсяги підписників та 

взаємодіяти із ними.. 

 

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

 

Тема 3.2. Презентація персонального ресурсу 
Мета: навчити інтерпретації аналітичних даних результатів роботи 

проекту та технологіям аналітики видавничих проектів у мережі, презентувати 

обговорити та власний видавничий проект.  

Завдання 

Розробити презентацію власного проекту. Продемонструвати роботу 

власного проекту. Подати аналітичний звіт про результати роботи ресурсу і 

його тестування. Зробити повторний SWOT-аналіз проекту. Проаналізувати та 

інтерпретувати аналітичну інформації щодо власного проекту. Подати 

аналітичний звіт. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:1,  2, 9, 13. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика новітніх медіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Яка різниця між поняттям «нові» і «новітні» технології? 
2. Ще таке «технологія», «медіа технологія», «новітня технологія»? 

3. Дати визначення поняття «редакційно-видавничі технології». 
Практичні завдання 

Проаналізувати подані зразки редакційно-видавничих технологій. 
 

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

Тема 1.2. Технології в новітніх медіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати новітні веб-технології у видавничій справі. 
2. Охарактеризувати новітні веб-технології. 

Практичні завдання 

Підготувати доповідь про сучасні новітні веб-технології у видавничій справі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 10. 

 
Тема 1.3. Психологічні та етичні аспекти спілкування мережевих журналістів 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Назвати різницю між блогером і журналістом.  

2. Назвати жанри блогів. 
Практичні завдання 

Оберіть найбільш раціональний формат ведення блогів, розробити 
оригінальний концепт власного блогу. 

 

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

Тема 1.4. Класифікація новітніх медіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняття «класифікація».  
2. Що таке донація проекту? 

3. У чому полягає принципова різниця між класифікацією і типологією? 
Практичні завдання 

За допомогою онлайн-інструментів розробити проект медіа, сформувати 
оригінальний концепт. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 6, 7, 12. 
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Тема 1.5. Організація роботи редакції новітніх медіа 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняття «онлайн-редакція».  
2. Що відноситься до супровідної документації медіа проекту? 

3. У чому полягає принципова різниця між онлайн і офлайн офісом? 
Практичні завдання 

Скласти редакційне завдання власного медіа проекту та супровідної 
документації. Оформити її належним чином та подавати/презентувати.  

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

 
Тема 1.6. Рекламні технології у новітніх медіа 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати визначення поняття «реклама».  
2. Що відноситься до кошторису рекламної компанії медіа проекту? 

3. У чому полягає принципова різниця між рекламою і рекламацією? 
Практичні завдання 

Розробити та скласти калькуляцію рекламної кампанії для власного медійного 
продукту. Економічно обґрунтувати власний медіа проект. 

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

Тема 1.7. Блогерство як варіант альтернативної журналістики  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Що таке стратегічні етапи впровадження блогу? Назвати їх. 
2. Що таке «підкасти» і «влоги»?  

3. У чому принципова різниця між журналістом і блогером? 
Практичні завдання 

Створити персональний блог. Розробити підкасти для персонального блогу та 
його план розвитку. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 13. 

 
Тема 2.1. Поняття, предмет, завдання курсу «Новітні медіа»  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Назвати основні посади у редакції новітніх медіа. 

2. Назвати основну структуру редакції новітніх медіа. 
3. Пояснити специфіку роботи он-лайн редакції новітніх медіа. 

Практичні завдання 
Зібрати редакційний колектив для створення і запуску власного проекту. 
Розробити концепт редакційної політики та внутрішньо-редакційних правил. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 6. 
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Тема 2.2. Планування концепції мережевого видання 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Перерахувати сервіси та ПЗ для створення презентацій проектів.  
Практичні завдання 

Розробити презентацію власного проекту. Зробити SWOT-аналіз проекту. 
 

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

Тема 2.3. Редакційно-видавничий етап становлення видання 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Назвати новітні веб-технології у видавничій справі. 
2. Охарактеризувати новітні веб-технології. 

Практичні завдання 

Підготувати доповідь про сучасні новітні веб-технології у видавничій справі.  
 

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

Тема 2.4. Технологічний етап створення мережевого видання 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке «CMS»? 
2. Назвіть найпопулярніші CMS які використовуються у видавничій справі.  

Практичні завдання 
Обрати найбільш раціональну систему управління контентом для власного 

проекту. Встановити і налаштувати її. 
 

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

 
Тема 2.5. Формування редакційного портфелю 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Що таке редакційний портфель. 

2. Назвати найвідоміші інтерактивні технології.  
3. Перерахувати сфери їх застосування інтерактивних технологій, переваги і 

недоліки. 
Практичні завдання 

Створити персональний редакційний портфель для свого блогу. Обрати 
найбільш раціональні інтерактивні технології для власного блогу.  

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

 
Тема 2.6. Технологія "холодного запуску" видання та бета-тестування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке «Холодний запуск»? 
2. Назвати етапи впровадження видавничого проекту.  

Практичні завдання 
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Запустити власний проект в режимі «Холодний запуск». 
 

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

Тема 3.1. Позиціонування медіа у соціальних мережах 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1Що таке технологічна платформа для публікації? 
Практичні завдання 

Зробити власний відеосюжет, тізер, буктрейлер. 
 

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

Тема 3.2. Презентація персонального ресурсу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Дати визначення поняття «презентація».  

2. Що таке веб-аналітика? 
3. Які методи веб-аналітики ви знаєте? 

4. Що таке інтерпретація аналітичних даних?  
Практичні завдання 

Інтерпретувати аналітичні дані результату роботи власного проекту.  
Розробити презентацію власного проекту. Продемонструвати роботу власного 

проекту. Подати аналітичний звіт по результатам роботи ресурсу і його 
тестування. Зробити повторний SWOT-аналіз проекту. 

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

7. Питання та завдання до заліку 
 

1. Яка різниця між поняттям "нові" і "новітні" технології? 
2. Ще таке "технологія", "медіатехнологія", "новітня технологія"? 

3. Дати визначення поняттю "медіа формат". 
4. Що таке мета і завдання стратегії. 

5. Дати визначення поняттям "неймінг" та "айдентика" 
6. Дати визначення поняттю "медіа ринок". 

7. Що таке рентабельність проекту? 
8. У чому полягає принципова різниця між проектом і концептом? 

9. Дати визначення поняттю "Технічне завдання". 
10. Назвати етапи розробки новітніх медіа? 

11. У чому полягає принципова різниця між ТЗ і описом проекту? 
12. Дати визначення поняттю "калькуляція" проекту. 
13. Назвати складники калькуляції медіа проекту? 

14. У чому полягає принципова різниця між калькуляцією і кошторисом? 
15. Назвати основні посади у редакції електронного видання (сайт/портал). 

16. Пояснити специфіку роботи онлайн-редакції. 
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17. Що таке "Дорожня карта" проекту? 
18. У чому принципова різниця між стратегічними орієнтирами і контрольними 

точками? 
19. Що таке "Холодний запуск" (бета-тестування) медіа проекту? 

20. Перерахувати сервіси та ПЗ для створення презентацій проектів. 
21. Що таке "CMS"? 

22. Назвати найпопулярніші CMS які використовуються у журналістиці. 
23. Назвати найвідоміші інтерактивні технології. 

24. Перерахувати сфери їх застосування інтерактивних технологій, переваги і 
недоліки. 

25. Що таке бізнес-план медіа проекту? 
26. Яку роль відіграють UI та UX дизайн у розробці новітніх медіа? 
27. Назвати онлайн сервіси для створення медіа проектів 

28. Дати визначення поняттям "промоція", "популяризація". 
29. Принципи та технології промоції медіа проектів у мережі. 

30. Що таке веб-аналітика? 
31. Які методи веб-аналітики ви знаєте? 

32. Що таке інтерпретація аналітичних даних? 
33. Дати визначення поняття "монетизація" 

34. Назвати шляхи монетизації новітніх медіа. 
35. Що таке концепція нових медіа 

36. Що таке мережева комунікація? 
37. Які небезпеки несе у собі мережева комунікація? 

38. Що таке адикція мережевого спілкування? 
39. Дати визначення поняттю девіантна поведінка у мережевій комунікації? 
40. Які симптоми та наслідки інтернет-залежності (комунікації) ви знаєте? 

41. Що таке домен, хостинг? 
42. Які сервіси в інтернет ви знаєте? 

43. Що таке сервер та серверні технології?   
Практичне завдання 

Написати інформаційну замітку на новинний сайт обсягом 750 знаків (з 
пробілами). Інформаційним приводом є затвердження 1 травня 2022 року 

дорожної карти "Вступ України в НАТО". Згідно редакційної політики, у 
семантичне ядро тексту мають бути включені такі ключові слова: прогрес, 

перемир'я, військова агресія. Аудиторія ресурсу - молодь, помірковані 
політичні погляди, візуали, схильні до критичного мислення. 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

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

залікове 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 заліку; 
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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 

залікове 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 заліку; 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 

залікове 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 заліку; 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 залікове 

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 заліку; при цьому 

також враховується присутність та робота здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 

E (61–65 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти залікове 

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 заліку; 

при цьому також враховується присутність та робота здобувача вищої освіти на 

практичних заняттях, якість і вчасність виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи. 
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FХ (21–60 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти залікове 

тестування (що демонструє ознайомлення з матеріалами курсу), з допущеними 

неправильними відповідями (до 50%), у випадку невиконання практичного 

завдання на заліку; при цьому також враховується присутність та робота 

здобувача вищої освіти на практичних заняттях, якість і вчасність виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

F (0–20 балів) заслуговує пройдене здобувачем вищої освіти залікове 

тестування, що демонструє абсолютне незнання пройденого матеріалу в межах 

навчального курсу, незнання базової термінології та невиконання практичного 

завдання на заліку; 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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