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Мережа вже давно стала посередником між нами 
та навколишнім світом. Сьогоднішня людина, почувши 
нову інформацію, спочатку “гуглить” її, а вже потім 
доходить до безпосереднього контакту із незнайомим 
об’єктом чи суб’єктом. При цьому користувач інтернету 
не завжди готовий чинити опір інформаціній зливі, під 
яку він потрапляє відразу, як тільки натисне двічі на ярлик 
браузера. Де шукати інформацію? Як її перевірити? Як не 
нашкодити іншим, дописуючи на сторінці у соціальній 
мережі? Як захистити себе і свої персональні дані? На жаль, 
замислюватися над відповідями на ці питання людина 
починає зазвичай після того, як зіткнулася з проблемою 
втручання у приватне життя, зі зловживанням інформацією 
та ін.

Саме тому дисципліна “Інтернет” дає змогу студентам 
першого курсу отримати базові зання про мережу: ті, які 
потрібні будь-якому користувачеві для того, аби вміти 
працювати із Всесвітнім павутинням ефективно. Проте 
під час курсу акцент робиться на спеціальних знаннях, які 
будуть потрібні студентам спеціальності “журналістика” у 
їхньому подальному навчанні та у професійній практиці. 

Курс складається із чотирьох змістових модулей. 
Перший - “Підготовка мережевих текстів” - дає змогу 
студентам познайомитися зі специфікою повідомлень в 
інтернеті. При цьому вага приділяється історії виникнення 
інтернету, а також базовим ознакам мережевих текстів: 
гіпертекстуальності, інтерактивності та мультимедійності. 
Під час другого модуля - “Інтернет як джерело інформації 
для журналіста” - студенти знайомляться із найбільш 
популярними сайтами та форматами мережі. Форуми, 
блоги, соціальні мережі, вікі-технології - кожен із цих сайтів 
має свою специфіку щодо продукування та розповсюдження 
інформації. До того ж, кожне із цих джерел інформації 
може використовуватися для роботи практиків зі сфери 
соціальних комунікацій, при цьому деякі з них претендують 
на окремий статус у сфері ЗМІ. Приміром, час від часу чуємо, 
що блоги чи соціальні мережі здатні замінити журналістику. 
Так це чи ні? Ці питання також обговорюються в аудиторії. 
Третій модуль “Розробка та функціонування сайту ЗМІ” 
присвячено знайомству із роботою журналістських проектів 
у мережі - як успішних, так і не дуже. Студенти вчаться 
розробляти сайт, його рубрикацію, аналізують українські та 
зарубіжні сайти ЗМІ. І нарешті четвертий модуль “Реклама 
у мережі” присвячно найбільш популярним форматам 
реклами у мережі: банерній, пошуковій та мобільній. 
Знайомство із цими форматами важливе саме тому, що 
вони дають змогу дізнатися про базові принципи розробки, 
просування, вимірювання ефективності текстів у мережі. 
Добре це чи погано, але журналістський текст в мережі 
- товар, що має продати себе, тобто набрати найбільшу 
кількість переглядів. Тож журналісти повинні розумітися на 
тому, на якому майданчикові найкраще розмістити цей текст, 
як прописати для нього ключові слова і як пристосувати 
його до будь-якого екрану: чи то стільникового комп’ютера, 
чи тосмартфону. 

Мета навчальної дисципліни „Інтернет” дати 
студентам початкові знання про мережу, які дозволять 
використовувати її для створення та критичного сприйняття 
журналістських та рекламних текстів в інтернеті.

Завдання навчальної дисципліни 
• сформувати уявлення про історію мережі та її 

специфічні особливості;
• визначити специфічні риси інтернету як медіа; 
• ознайомитися із основними джерелами інформації 

для журналіста та рекламіста в інтернеті;
• дати уявлення про розробку та просування сайтів 

у мережі;
• підготувати студентів до створення текстів для 

інтернету.

Об’єктом навчальної дисципліни „інтернет” є 
мережеві тексти та найбільш популярні мережеві сервіси.

Предметом специфіка роботи професіонала-
журналіста та рекламіста з інформацією в мережі.   

 
Вимоги до знань та умінь 
Студент  повинен  знати:
• ключові події з історії розвитку інтернету;
• класифікації сайтів у мережі;
• специфіку аудиторії інтернету;
• журналістські стандарти щодо пошуку та збору 

інформації в мережі;
• особливості форумів та принципи спілкування на 

них;
• специфіку блогерства як громадянської 

журналістики;
• особливості соціальних мереж та їх використання 

у журналістиці;
• специфіку вікі-технологій;
• способи контролю юзабіліті;
• особливості епох web 1.0  та web 2.0.
• етапи створення сайтів;
• способи просування сайтів ЗМІ;
• особливості розробки сайтів для традиційних ЗМІ;
• основні принципи веб-дизайну;
• провідні формати мережевої реклами (банерна, 

пошукова та мобільна).

Студент  повинен уміти:
• шукати та перевіряти інформацію з мережі (на 

офіційних та неофіційних сайтах, у блогах та 
соціальних мережах, на форумах та ін.);

• створювати тексти, орієнтуючись на особливості 
інтернет-аудиторії;

• брати участь в обговоренні певної проблеми на 
форумі (в тому числі, в обговоренні переваг та 
недоліків власного журналістського тексту);

• створювати тексти для блогів;
• представляти свої тексти у соціальних мережах;
• створювати статті або доповнення до статей у 

«вікіпедії»;
• аналізувати роботу сайтів ЗМІ з точки зору 

відповідності журналістським стандартам та 
принципам веб-дизайну;

• розробляти структуру сайту для власного 
навчального видання, розміщувати в інтернеті 
публікації;

• розробляти рекламні повідомлення для набільш 
популярних форматів мережевої реклами.

 Мета та завдання навчальної дисципліни



1 етап. 
Створення ARPA та  ARPANET 
Вплив Холодної війни та гонитви озброєнь на при-

роду ARPANET. Мета ARPANET. Децентралізація, відкри-
тість, незалежність від світу бізнесу як принципи роботи 
ARPANET. 

2 етап. 
Перші вузли ARPANET. Пошуки єдиної мови
Перші університети, які приєдналися до ARPANET. 

MILNET та ARPA-INTERNET. Робота над єдиним стандар-
тизованим протоколом. Створення електронної пошти та 
програм MODEM, Computer Bulletin Board System. Акаде-
мічний період розвитку інтернету та вплив культури нау-
кової спільноти на природу інтернету (за М. Кастельсом):

• Орієнтація на науково-технічний прогрес 
шляхом докладення спільних зусиль для винаходів, що 
покращать життя суспільства.

• Вільний обмін знаннями і їхнє максималь-
не накопичення.

• Відмова від конкуруючої стратегії на ко-
ристь колективним зусиллям (взаємодоповнення).

• Культура відкритої знахідки
• Орієнтація на довіру, репутацію та прине-

сення користі винаходом.
3 етап. 
Віднайдення загальних правил спілкування
Основні принципи винаходу Т. Бернерса-Лі: децен-

тралізація та різноманіття, доступність (кожен може сам 
доповнювати дані в мережі), вільне посилання, універсаль-
ність (байдужість до змісту). Uri/url, структура url. Http як 
угода між комп’ютерами. Протоколи TCP та IP. Нtml як 
«лінгва франка ком’ютерного світу». Принципи html. 

4 етап. 
Поширення інтернету серед простих користувачів
Розробка програмного забезпечення для звичайних 

користувачів. Copyright та copyleft. Позиція «Майкрософт» 
щодо copyleft: загрози монополізації інтернету, взаємодія 
програмного забезпечення, проблеми у безперешкодному 

поширенні «вдалого винаходу» та роботі з «вихідним ко-
дом». М. Кастельс про культуру хакерів. Хакери та «культу-
ра дарування», авторитет хакера.

5 етап. 
Комерціалізація інтернету
Свобода та самоорганізація як засадничі принципи 

інтернету. Перші віртуальні спільноти. Підприємницька 
інновація як рушійна сила інтернету (за М. Кастельсом). 
Мережа та нова економіка.

Питання до обговорення
1. Виникнення ARPANET, її призначення. 

Принципи роботи ARPANET.
2. Академічний період розвитку інтернету 

(від перших вузлів  ARPANET до пошуків єдиного стан-
дартизованого протоколу)

3. Основні принципи роботи WWW. Url, 
http, html.

4. Copyright та copyleft. Позиція «Майкро-
софт» щодо copyleft. Лист до хобістів Б. Гейтса.

5. Культура хакерів (за М. Кастельсом).
6. Перші віртуальні спільноти та принципи 

їх роботи. Нова економіка в мережі.

Література
1. Бернерс-Лі Т., Фічетті М. Заснування паву-

тини. З чого почалася і до чого прийде Всесвітня мере-
жа. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 
– 207 с. 

2. Калмыков А., Коханова Л. Интернет-жур-
налистика: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Жуналистика». – М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2005. – 383 с.

3. Кастельз М. Інтернет-галактика. Мірку-
вання щодо Інтернету, бізнесу та суспільства. Пер. з 
англ. – К.: «Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. 
– 204 с. 

Калмиков О., Коханова Л. про децентралі-
зацію інтернету: 

Цей принцип вступав у системне при-
тиріччя з принципом закритості й ке-
рованості з єдиного центру, природніх 
для військових проектів. Саме тому 
принцип мережевої організації не міг 
залишатися тиліьки для обслуговуван-
ня військових проектів і дуже швидко 
перетворився на принцип відкритих 
систем

Кастельз М. про Холодну війну та інтернет: 
При всій своїй далекоглядності та 
компетенції, які виявили вчені у своє-
му проекті, вони ніколи не могли б 
мати у власному розпорядженні той 
рівень ресурсів, який був необіхдним 
для побудови комп'ютерної мережі та 
розробки всіх відповідних технологій. 

Заняття 1. Історія виникнення Інтернету

Вчені про перший етап розвитку інтернету
Холодна війна забезпечила ситуацію, 
під час якої значна громадянська й 
урядова підтримка інвестувала в пере-
дову науку і технологію, особливо піс-
ля того, як виклик із боку радянської 
космічної програми став загрозою на-
ціональній безпеці США

Кастельз М. про те, чому інтернет не ви-
ник у світі бізнесу: 

Це була надто смілива технологія, над-
то дорогий проект і надто ризикована 
ініціатива для того, аби цим займалася 
прибутково-орієнтована організація... 
Бізнес не дозволив би вибрати довгий 
побіжний шлях, який міг би знадоби-
тися для доведення до розуму прибут-
кових прикладних програм...

Кастельз М. про те, чому інтернет не міг 
виникнути в СРСР: 

На відміну від США, радянська наука 
потрапила в пастку апарату безпеки, 
наслідком чого була секретність проек-
тів та їх орієнтація на продуктивність, 
що зрештою підірвало технологічні ін-
новації, незважаючи на високу якість 
радянської науки. Політика гнучності 
й академічнох свободи  ARPA окупи-
лася в показниках військової стратегії, 
коли вона дала волю творчості вчених 
США й надала їм ресурси для тран-
сформації ідей у дослідження, а дослі-
дження - у дієві технології
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«
«

«
»

»

»
»

Модуль 1. ПІДГОТОВКА МЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ



Робота над єдиним 
стандартизованим 
протоколом

«Інтернет працював від 
середини 1970 років, однак пе-
редавання інформації для не-
фахівців було доволі тяжкою 
справою. Потрібно було запу-
скати на комп'ютері програму 
для зв'язку з іншим комп'юте-
ром, а потім у "розмові" з ін-
шим комп'ютером запускати 
іншу програму, яка забезпечувала доступ до 
інформації». 

«Постійно хтось висував ідеї нових 
комп’ютерних програм. Існувала конку-
ренція між системами, які створювалися 
всередині дослідницьких груп... Боротьба 
точилася навколо того, якою мережею слід 
користуватися, йшлося про DECnet, інтер-
нет і ще які завгодно системи».

Принципи роботи WWW
• децентралізація
система «мала бути повністю децентра-

лізованою. Це було єдиним способом забезпе-
чення того, що нею можна користуватися, не 
запитуючи дозволу у когось іще... Для комп’ю-
терних мереж уже існувало чимало добрих 
розробок, однак більшість систем на той час 
ще були залежними від якогось центрального 

У 1978 році двоє чигазьких студентів 
Уорд Крістенсен та Ренді С’юсс винайшли 
програму Modem. 

Працювали вони кожен у себе вдома, 
а відстань між ними була не менш 50 км. 
Уорду спала на думку ідея створити дея-
кий віртуальний майданчик, до якого міг 
потрапити будь-хто охочий. Говорили, що 
«винна» у появі цієї ідеї відома заметіль 
1978 року. Усе занесло снігом, нікому не 
хотілося зайвого разу виходити на вули-
цю. Як працював цей грандіозний на той 
час винахід? Майже так само, як і зараз: 
користувач, який має комп’ютер, за допо-
могою модема (через телефон) поєжнував-
ся напряму з тим комп’ютером, на якому 
базувалася дошка оголошень. Користувач 
міг залишити своє повідомлення, а інші 
користувачі могли потім прочитати його... 
Однак робота із CBBS  була дуже повіль-
ною через обмежених модемами швидко-
стей передачі та прийому даних»

З книги Айзексон У. «Инноваторы»

Розвиток мережі ARPANET (джерело rinet.rv.ua)

Тім. Бернерс-Лі

вузла, потужність якого зрештою і 
обмежувала можливості зростан-
ня системи в цілому»
• різноманітність

«програма-клієнт не на-
магається здогадатися, що воно 
означає: вона просто робить на 
це запит. Цей важливий факт 
уможливлює величезну різно-
манітність видів інформаційних 
систем, що існують у Мережі».
• доступність

«коли хтось десь робить доступним до-
кумент, базу даних, графіку, звук чи екран, 
що представляє певний етап інтерактивно-
го діалогу, то вони мають бути доступними 
(звичайно, з дозволу) для будь-якого на 
будь-якому комп’ютері і в будь-якій країні».

• універсальність
«Дані можуть бути текстом, пові-

домленням електронної пошти, звуком, кар-
тинкою, програмою - чим завгодно. Коли 
комп’ютер готовий надсилати дані, він ви-
користовує спеціальну програму і розбиває 
ці дані на пакети, що відповідають вимогам 
двох інтернет-протоколів, які керують над-
силанням і отриманням даних... Програ-
ма присвоює кожному пакету унікальний 
номер. Вона передає пакети... а комп’ютер, 
що приймає, знову складає їх докупи, вико-
ристовуючи власні інтернет-програми...»

Із книги Т. Бернерса-Лі та М. Фічетті 
“Заснування павутини”

Винайдення модему



Заняття 2. Інтерактивність та аудиторія інтернету

М. Чабаненко: «На-
віть скандальні коментарі 
приносять користь, оскільки 
вони привертають додатко-
ву увагу відвідувачів, змушу-
ють їх проводити на сайті 
більше часу»

Рета Гілл, WP: 
Уявімо, що якогось відомого вашинг-
тонського діяча поранено чи вбито. 
Коли пишеш до газети, то спочатку 
робиш матеріал, потім треба дізна-
тися, як реагують читачі, а потім, 
наступного дня, ймовірно, повер-
таєшся на крок назад і робиш нарис 
про головного героя події. Коли ми в 
інтернеті, то поставимо матеріал на 
сайті, але потім можемо сказати: «Да-
вайте спробуємо знайти якусь люди-
ну, близьку до цього діяча, щоб вона 
поспілкувалася з нашими читачами. 
З ким би вони хотіли поспілкувати-
ся? Ми можемо дати їм можливість 
поставити свої питання тому, з ким 
вони завжди хотіли поговорити

Патриція Саліван, інтернет-журналіст: 
Я пишу вже понад 20 років, довго пра-
цювала в газеті в маленькому місті, 
там мені багато дзвонили, намагалися 
поговорити зі мною у магазині й на 
базарі. Тож я звикла, як тоді гадала, 
спілкуватися з читачами й відповідати 

за те, що написала. Однак все це не-
ймовірно збільшилося, коли я почала 
працювати в інтернеті. Кожного дня 
маю 5-10 коментарів на кожну написа-
ну статтю. І це не тому, що я такий вже 
чудовий оглядач. Це тому, що люди 
розуміють, що ця стаття – це стаття 
в інтернеті. Вони відчувають потребу 
висловитися

Йон Кац, колишній провідний оглядач ін-
тернет-журналу: 

В інтернеті я пишу і збираю інформа-
цію не сам, а з допомогою ще багатьох 
людей. Існує загальне розуміння зво-
ротного зв’язку і готовність висловлю-
вати різні погляди... [інтерактивність] 
«дає вашим читачам можливість пев-
ним чином впливати на ваш погляд на 
події, їх голос в інтернеті більше чути, 
ніж в традиційних ЗМІ… Публіку вва-
жають дурною, не зважають на думку 
читачів і глядачів, насправді навіть не 
хочуть чути думки людей, не слухають 
їх. В інтернеті все по-іншому

Стен Остін:
З боку друкованих ЗМІ ставлення таке: 
«Дайте написати матеріал, а потім дайте 
мені спокій». В інтернеті ж ми прагне-
мо відгуку. Ми цінуємо безпосередність 
зворотного зв’язку, навіть якщо нашу 
роботу оцінюють негативно. Але біль-
шість відгуків дуже конструктивні

Скотт Волфел, CNN: 
Маємо чудову можливість дізнавати-
ся, як люди сприймають нашу подачу 
інформації і новин, а це може підказа-
ти нам, що робити далі з тією чи тією 
темою, - річ дуже корисна. Водночас – 
це саме по собі нове джерело змісту – 
люди хочуть висловити свою думку про 
проблеми, що висвітлюються на сайті, 
про опубліковані матеріали. Ми даємо 
таку можливість і заохочуємо це. Тож 
справді маємо кілька аспектів, у яких 
змінилася роль споживача, у яких він 
долучається до нашої роботи

Б. Потятиник: «Авто-
рові варто висловлювати 
подяку і всіляко заохочувати 
читачів до інтерактивного 
спілкування... Врешті-решт 
це дозволить сформувати гру-
пу симпатиків, які постійно 
ставатимуть у пригоді»

Інтерактивність як найважливіша характеристика ін-
тернету. Інтерактивність як активне споживання інформа-
ції. Дискредитація ідеї інтерактивності у сучасній мережі. 
Стирання меж між «об'єктом та суб'єктом інформаційного 
впливу» (М. Кастельс). Інтерактивність як колективна пра-
ця, спільне поліпшення мережі. 

Типи інтерактивності (К. Брун Йєнсен): людина-медіа, 
медіа-сусіпльство, людина суспільство. Типологія кіберне-
тичної взаємодії (алокуція, консультація, спілкування, реє-
страція, цифрова інтерактивність). 

Характеристики інтерактивності (М. Опгенхаффен, 
Д’Хаененс) – посилення контролю над контентом: вибір час-
тоти повідомлення, вибір за категоріями, пошук за ключо-
вими словами, можливість персоналізувати контент, мож-
ливість розповсюдження повідомлення

Використання інтерактивності у ЗМІ
Посилений індивідуалізм та потреба самореалізації як 

характері риси людини доби нових медіа. Можливість от-
римувати відгуки на публікації та оцінювати свою роботу. 
Долучення до суспільного діалогу більшої кількості людей. 
Дотримання стандарту повноти, перманентний рух до прав-
ди (І. Кірія). 

Шляхи заохочення користувачів до інтерактивнос-
ті на сайті ЗМІ. Генерований користувачами контент (User 
Generated Content). Інтерактивність та інтеркреативність (Т. 
Бернерс-Лі)

Особливості інтернет-аудиторії. Аудиторія інтернет-но-
вин за Р. Крейгом (компетентність, вибагливість, читач, що 
«сидить на інформаційній голці», фрагментованість, нео-

днорідність). Демографічні характеристики аудиторії мере-
жі. Конкурентоспроможне середовище мережі. Сприйняття 
інформації на бігу, синхронізація події та повідомлення про 
неї. Поєднання локальності та глобальності (Б. Потятиник). 
Індивідуалізація медіаспоживання. Активність. 

Питання до обговорення
1.  Інтерактивність як збагачення комунікації, мережі. 

Інтерактивність та інтеркреативність
2. Типи та характеристики інтерактивності.
3.  Використання інтерактивності у журналістиці.
4.  Аудиторія інтернету та її особливості.
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Із книги Р. Крейга «Інтернет-журналістика»: журналісти говорять про інтерактивність
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І. Кірія: «інтерак-
тивне медіа – це медіа, яке 
читач створює ніби само-
стійно на основі численної 
кількості варіантів»



»

»

Р. Крейг: На думку критиків, за останні 
десятиліття американські ЗМІ надто захопи-
лися своїми можливостями самостійно ви-
значати теми, та це погіршує рівень аналізу 
і висвітлення нових тем, а також скорочує 
спектр різних думок. Чимало коментаторів 
вважають, що через це ЗМІ відриваються від 
пересічного читача, в чому і полягає причина 
скорочення аудиторії новин у цей період.

Ковач і Розенстіл: «Новий журналіст 
більше не вирішує, що має знати публіка. 
Він допомагає аудиторії знайти в інформації 
певний порядок. Це не значить просто дода-
ти у матеріал інтерпретацію чи аналіз. Перше 
завдання журналіста-«осмислювача» поля-
гає у тому, щоб перевірити надійність інфор-
мації, а потім впорядкувати і подати її так, 
щоб люди могли її раціонально сприйняти»

Приклад

Аудіовізуальні медіа
Друковані медіа
Телефон
Кабельні медіа (під-
писка)
Інтернет, мобільний 
телефон

Т. Бернерс-Лі: «Моє визначення інте-
рактивності включає в себе не просто мож-
ливість вибирати, а й можливість творити. 
Потрібно, щоб у нас була можливість не тіль-
ки знаходити у мережі документ будь-якого 
різновиду, а й створювати будь-які докумен-
ти, і робити це легко. Потрібно, щоб ми мали 
можливість не тільки ходити по посиланнях, 
а й створювати їх, поєднуючи між собою 

будь-які різновиди інформації. Потрібно, 
щоб ми не тільки взаємодіяли з іншими, а 
й створювали з іншими людьми щось нове. 
Інтеркреативність – це робити щось або ви-
рішувати якісь проблеми разом. І коли інте-
рактивність – це не просто пасивно сидіти 
монітором, то інтеркреативність – це не про-
сто сидіти перед чимось «інтерактивним».

Аудиторія 
інтернет новин 

Р. Крейг: «Інтернет-новини вимагають 
більшої зосередженості і зацікавленості – в 
основі їх лежить читання. Читач відіграє 
активну роль у відборі новин і їх перегляді. 
Через те у цій аудиторії переважають люди, 
які добре читають, а не ті, хто краще сприй-
мають аудіо- чи відеоінформацію. З огляду 
на це аудиторія інтернет-новин – це також 
люди, що цікавляться новинами, а не ті, хто 
сприймає їх лише епізодично...

Зацікавлена в інформації, з високими 
інформаційними потребами. Крім достатку і 
освіти, аудиторія інтернет-новин також від-
значається значною зацікавленістю інфор-
мацією… постійними відвідувачами новин-
них сайтів є ті, хто, так би мовити, «сидить 
на інформаційній голці» - люди, які стежать 
за новинами набагато пильніше, ніж серед-
ній американець… читачі інтернет-новин 
стежать за висвітленням подій у різних ЗМІ 
і звертаються до інтернету, щоб знайти до-
кладну інформацію і різні погляди на ту чи 
ту подію».

Н. Лосева: «Намагається отримувати 
інформацію одночасно з подіями, що від-
буваються в будь-якому місці, в будь-який 
час, на будь-якому зручному чи доступному 
місці, на будь-якому зручному чи доступно-
му носії в тих мультимедійних форматах, які 
найбільш адекватні для розкриття суті того, 
що відбулося».

Б. Потятиник: «Інтернет-аудиторія 
дуже приваблива – молодість і заможність 
завжди дуже бажані для рекламодавців. Ра-
зом з тим через схильність перескакувати 
від одного джерела до іншого читачі інтер-
нет-новин є групою непевною. Вони схиль-
ні  обирати не тільки матеріали найвищої 
якості, а й веб-сайти з добрим дизайном, які 
пропонують набагато більше, ніж просто 
тексти, у яких розповідається про події».

Стаємо ближчими до читача?

читачів мережевих новин 
визнають, що читають 
коментарі хоча б 
раз на тиждень  

84,3%!
Інтерактивність чи інтеркреативність?

Типологія кібернетичної взаємодії*
Тип взаємодії

Алокуція 
Консультація
Спілкування
Реєстрація

Цифрові

Різновид 
інформаційного 
потоку

Один-багатьом
Один-багатьом
Один-одному
Один-одному

Багато-багатьом

Розташування
програмного
контролю

Ядро
Периферія
Периферія
Ядро

Динаміка

Соціальні сто-
сунки

Представницькі
Представницькі
Участі
Представницькі

Представницькі
Участі 
Інтеркреативні

* джерело (Bordewijk and van Kaam 2003; Meilke 2002, Spurgeon 2008)

Бордевік та ван Каам описують модель 
“один-багатьом” як таку, що притаманна 
аудіовізуальним медіа. І називають її «ало-
куцією». Цей тип інтерактивності майже не 
передбачає відповіді від споживача, оскільки 
не розроблений для того, щоб підтримувати 
взаємодію між невеличкою групою могутніх 
передавачів інформації в центрі... та масою 
отримувачів медіаінформації. Потік інформа-
ції «один-багатьом» знаходиться під програм-
мним контролем постачальника медіа-послу-
ги. Представництво аудиторії у соціальних 
стосунках не є прямим під час алокуції... Ау-
диторія може увімкнути та вимкнути канал... 
Не існує вбудованого каналу для фідбеку у 
випадку алокуції. Це не означає, що таким 
медіа бракує інтерактивності. Натомість вони 
отримують її іншими шляхами, наприклад че-
рез методи вимірювання аудиторії, маркетин-
гові опитування та ін. 

Тип інтерактивності, представлений 
газетами, журналами.., описується як «кон-
сультація», тому що споживачі мають кон-
троль у виборі інформації із заздалегіть під-
готованого переліку контенту - зазвичай за 
допомогою підписки або ж шляхом покупки 
обраного екземпляру. Як у випадку із алоку-
цією контроль централізований. Комуніка-
ція віч-на-віч не підтримується і аудиторія 
непрямо представлена у контенті та соціаль-
них стосунках... 

«Спілкування» описує двосторонній 
напрям взаємодії, що виникає у випадку ко-
ристування телефоном та телекомунікацій-
ними мережами. Контроль у таких системах 
більш  розподілений, ніж під час алокуції чи 
консультації. Кожен, хто долучається до ме-
режі, може ініціювати або скасовувати взає-
модію у будь-який час з будь-ким у мережі. 
Споживачі цих систем розглядаються як 
активні користувачі, а не пасивна аудиторія, 

тому що подібні медіа покладаються на взає-
модію та пряму представленість. 

Телекомунікаційні мережі та кабельні 
медіа представляють ще один різновид ін-
терактивності, який Бордевік та ван Каам 
описують як «реєстрацію». Це стосується 
можливості дистанційного моніторингу, 
збирання інформації та даних щодо можли-
востей комунікаційних систем, які потрібні 
для того, щоб виставляти рахунки за послуги 
та збирати надходження. Системи реєстрації 
утримують інформацію від користувачів, але 
не розповсюджують її. Програмний контроль 
над збиранням інформації знаходиться у реє-
страційній базі даних, а не у користувача.

У цифрових медіа, таких як інтернет, 
прагматичний контроль надзвичайно по-
ступливий. Він може бути динамічно засто-
сований, аби підтримувати усі типи інтерак-
тивності. Програмний контроль також може 
бути розподілений та централізований. 
Цифрові чи мережеві медіа, такі як інтернет 
та мобільні телефони, можуть бути запро-
грамовані для того, щоб отримувати різно-
манітні потоки інформації, а також - дина-
мічний мікс усіх типів взаємодії...

Із книги К. Спуджеон “Реклама та нові медіа”



Визначення гіпертекстуальності. Текст та гіпертекст. 
Призначення гіпертекстуальності за Т. Бернерсом-Лі. Гі-
пертекстуальність та асоціативність, гіпертекстуальність 
та ієрархічність, гіпертекстуальність та універсальність. 
Гіпертекстуальність у журналістському тексті (контекст, 
пошук нових зв’язків, перевірка інформації та ін.). Вимоги 
до посилань (гіперлінків) за М. Стівенсом: додавати нову 
інформацію до тієї, яка вже опублікована, посилатися на пе-
ревірені джерела, збалансований підбір посилань. Зовнішні 
та внутрішні посилання. Призначення гіперлінків у журна-
лістському тексті. Посилання та глибина переглядів сайту. 
Розміщення лінків у тексті. 

Мультимедійність та конвергенція. Види конвергенції 
за А. Фагерйордом та Т. Сторсулом: конвергенція мереж, 
конвергенція терміналів, конвергенція послуг, конвергенція 
ринків, конвергенція жанрів та форм, конвергенція регулю-
вання. Моделі читання мультимедійного продукту. Визна-
чення мультимедіа за Р. Крейгом.  Призначення мультимедіа. 
Використання мультимедіа у ЗМІ.  Історія мультимедіатиза-
ції ЗМІ. Досвід New York Times. Мультимедіа та вибір корис-
тувача. Пристосування матеріалу до мережі, пошук засобів, 
які посилюють ефект присутності, залучення читача до по-
дії. Надання додаткових можливостей користувачу. Розши-
рення контексту. Розваги.

Питання до обговорення:
1. Що таке гіпертекстуальність?
2. Як гіпертекстуальність змінює сучасну культуру?
3. Призначення гіпертекстуальності у журналістиці. 
4. Посилання у мережевоми тексті. Правила оформ-

лення гіперпосилань.
5. Мультимедійність та конвергенція. Види конвер-

генції. Моделі читання мультимедійного продукту.
6. Призначення мультимедіа у журналістському тек-

сті. Приклади використання мультимедіа у ЗМІ.

Література:
1. Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини: З чого почи-

налася і до чого прийде Всесвітня мережа. – К.: Вид. 
дім «Києво- Могилянська академія», 2007. – Розділ 
10 

2. Журналистика и конвергенция: почему и как тради-
ционные СМИ превращаются в мультимедийные / 
под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. – Раздел 
1. Что такое мультимедиа?

3. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста 
і редактора у нових ЗМІ. -К.: Вид. дім «Києво- Мо-
гилянська академія», 2007. – Розділ 1. Аудиторія ін-
тернет-ЗМІ; розділ 7. Заголовки та посилання; роз-
діл 12. Мультимедіа в інтернет-журналістиці.

4. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, 
інтернет. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська акаде-
мія», 2008. – Розділ 18.

Заняття 3. Гіпертекстуальність та мультимедійність 
як особливості мережі

Т. Бернерс-Лі 
про гіпертекстуальність

У Швейцарії колись було дуже багато діалектів, бо у горах 
існували села, до яких важко було дістатися. Сьогодні ще лиша-
ються місця, де немає інтернету, й вони ще не є універсальними, 
але все йде до того, щоб меж не лишилося. 

Ми можемо використовувати Мережу для поєднання чого 
завгодно і де завгодно.

Мережа працює тільки завдяки тому, що кожен у ній має 
можливість робити посилання, даючи їй змогу представляти ін-
формацію і які завгодно зв’язки у реальному житті. 

Кожне «за» і «проти» має посилання, і відразу видно всі зго-
ди і суперечності та докази, що наводяться на користь усіх аргу-
ментів, а тому людина може перевірити все, що вона бажає

У певному граничному сенсі світ можна розглядати як самі 
лише зв’язки і нічого більше. Ми вважаємо словник складом зна-
чень, однак слова у словнику визначаються тільки іншими сло-
вами. Мені подобалася ідея, що фрагмент інформації насправді 
визначається тільки тим, з чим і як він пов’язаний. У значенні на-
справді більше майже нічого немає. Структура – це все. У нашому 
мозку є мільярди нейронів, але що таке нейрони? Просто кліти-
ни. Мозок не має знання, поки між нейронами не встановлюють-
ся зв’язки. Все, що ми знаємо і чим ми є, походить від способу 
зв’язку нейронів

У мережі має бути інформація і безкоштовна, і дуже дорога, 
- а також усе, що знаходиться між цими двома крайніми точками. 
Вона має давати змогу об’єднуватися усім можливим групам зі 
всіма можливими методами ціноутворення, ліцензування і мо-
тивацій… і, звичайно, завжди давати користувачу можливість 
просто від цього відмовитися... інформація має долати соціальні 
бар’єри.
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М. Махоні: «Я дуже обережно ставлюся до сайтів, на які поси-
лаюся. Там має бути підтвердження того, про що йдеться на нашому 
сайті. Ми повинні берегти власний імідж. Ми не хочемо, щоб нас асо-
ціювали із сайтами, яким не можна довіряти... Якщо можливо, я нама-
гаюся посилатися на урядові сайти. Також я даю лінки на неприбутко-
ві організації і бізнес-структури, які згадуються у сюжеті репортера. Я 
ніколи не використовую особисті сайти. Мені часто доводиться нага-
дувати собі, що кожен, хто має сайт, може розміщувати на ньому таку 
інформацію, яку сам забажає, правда це чи ні».

із книги М. Стівенса «Виробництво новин»

Д. Крістенсен: «Коли робимо матеріал про авіакатастрофу чи 
щось таке, то маємо матеріал АР, матеріал Рейтерз, можливо, повідом-
лення CNN, а потім ще й текст від когось, хто, можливо, побував на 
місці. Ми беремо всі матеріали і переписуємо в один. У певному сенсі 
це переписування. Однак у даному разі воно дуже складне, при тому, 
що маємо обмеження у часі, миттєвість передачі в інтернеті і важли-
вість якомога швидше подавати нові дані»

О. Янгмен: «На найпершому етапі ми спрямовували багато ре-
сурсів на створення матеріалів, які з тих чи інших причин не могли 
з’явитися у паперовому варіанті, але це виявилося зовсім непотріб-
ним. Водночас з’ясувалося, що люди цінують інформацію, яка поліп-
шує матеріал, що є в газеті».

із книги Р. Крейга «Інтернет-журналістика»

Журналісти говорять 
про гіпертекстуальність



Річард Крейг 
про мультимедійність

Технічно до мультимедіа належить ви-
користання різноманітних засобів у межах 
поданого матеріалу. 

мультимедійність «стосується елемен-
тів, які додають звук, відео або анімацію до 
веб-сторінок». 

публікуючи на сайті із текстом аудіо 
чи відео, потрібно ставити питання: «Ну то 
й що?» Так – це привертає увагу і змушує 
подивитися на сторінку трохи довше. Так – 
це візуально або акустично цікаво. Так – це 
круто. Ну то й що? Це інформує вас? Ви діз-
наєтесь про щось завдяки цьому? Це викли-
кає думки? Це має який-небудь вплив на вас 
взагалі? Чи це тільки розвага?

Люди прагнуть безпосередності… 
якщо якесь ЗМІ не подає матеріалу того 
типу, який найкраще відповідає змісту но-
вини, люди знайдуть інших, які це зроблять. 

Читачі новин у мережі сподіваються 
отримати від них глибину газетних матеріа-
лів і швидкість телерепортажів
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Тука каже, що переселенців 
майже на 1 млн менше, ніж за статис-
тикою

Заступник міністра з питань окупованих територій і вимушених 
переселенців Георгій Тука вважає, що реальна кількість вимушених 
переселенців становить близько 800 тисяч осіб.

Про це він сказав у ході конференції "Політичні права внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні" в середу в Києві, повідомляє "Інтер-
факс-Україна".

"Реальна кількість людей, які проживають на території "великої" 
України – близько 800 тисяч", – сказав він.

Він уточнив, що відповідне дослідження проводилося міжна-
родними організаціями, які аналізували збільшення навантаження 
на навчальні заклади, пологові будинки, в місцях реєстрації пересе-
ленців, зміни там статистики смертності та інших показників.

Тука додав, що за даними Міністерства соціальної політики, 
кількість зареєстрованих переселенців становить понад 1,7 млн осіб.

Також він розповів, що міністр Вадим Черниш і його заступники 
не отримують зарплат і компенсацій службових витрат.

"Заробітної плати ми не отримуємо, компенсації за використан-
ня зв'язку ми не отримуємо, (працюємо) на добровільних засадах", – 
сказав Тука.

Він зазначив, що вважає найбільшим досягненням Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених 
осіб спрощення порядку державної реєстрації переселенців.

Як відомо, раніше голова Донецької обласної військово-цивіль-
ної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що дві третини людей, 
зареєстрованих як переселенці, насправді живуть на окупованих те-
риторіях. (джерело: «Українська правда»)
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Додайте посилання у текст
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Погляньте на заголовки новин одеського сайту dumskaya.net. 
До яких новин ви б додавали мультимедіа і які саме?

Три новых лица нестареющей 
музыки: на фестивале Odessa Classics 
переосмыслили Моцарта, Вивальди и 
Вагнера

По прибытии в Москву одесские 
журналисты-сепаратисты 
поблагодарили Россию за чудесное 
спасение

В Одессе австрийский 
путешественник хочет восстановить 
могилу своего прапрадеда, который 
управлял нашим городом в 1918 году

Селфи, брызги и чайки: несмотря на 
дождик, сотни одесситов вышли к 
морю

Потоп в Измаиле: машины утонули, и 
горожане пересели на лодки

Курсанта одесского факультета 
ВМСУ отправили в дисбат за драку с 
товарищем

С завтрашнего дня начнет работу 
летний троллейбусный маршрут до 
Аркадии

Горсовету предлагают легализовать 
нахалстрой в сквере Партизанской 
славы

Полиция просит опознать воровку, 
обчистившую ювелирный магазин в 
центре Одессы на 346 тысяч гривен

Герои нашего времени: электрики 
спасли жилой дом от взрыва 
бытового газа при помощи лома и 
пластиковой бутылки

Вода в одесских бюветах 
соответствует нормам

В Одессе судят бывших 
высокопоставленных милиционеров, 
торговавших наркотиками и 
похищавших студентов



Заняття 4. Підготовка мережевих текстів. 
Робота журналіста та редактора

Особливості виробництва мережевих текстів. Тран-
сформація роботи інтернет-ЗМІ. Три процеси виробничо-
го ланцюга ЗМІ: збір інформації, пакування та розповсю-
дження. Взаємозв’язок редакційного та польового процесів. 
Функції кореспондентів та редакторів у редакції традицій-
ного та інтернет-ЗМІ.  Стадії мультимедіатизації. Досвід 
Першого національного телеканалу. Організаційна схема 
конвергентної редакції. 

Обробка і структурування інформаційного змісту. Від-
мінності у роботі журналіста традиційного та електронно-
го ЗМІ. Пошук ідей для майбутнього матеріалу (поради Р. 
Крейга). Унікальні підходи до звичайних тем. Досвід робо-
ти провідних світових мережевих видань. Журналістський 
матеріал як тематичний пакет. Принцип Web first reporting. 
Редагування інтернет-матеріалів (поради Р. Крейга). Типові 
помилки інтернет-журналістів. Перевірка інформації ін-
тернет-редактором.  Робота з ілюстраціями та стилем. Пе-
репрофілювання журналістського матеріалу. Обмеження в 
робті інтернет-редактора. Організація сторінок.

Питання до обговорення:
1. Особливості роботи мультимедіа редакції. Три про-

цеси виробничого ланцюга ЗМІ у традиційній та 
мультимедіа редакції.

2. Стадії мультимедіатизації. Досвід Першого націо-
нального телеканалу.

3. Робота інтернет-журналіста (пошук теми, збір ін-
формації)

4. Особливості роботи інтернет-редактора. 
5. Перепрофілювання журналістського матеріалу

Література:
1. Журналистика и конвергенция: почему и как тради-

ционные СМИ превращаются в мультимедийные / 
под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. – Раздел 
1. Что такое мультимедиа?

2. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста 
і редактора у нових ЗМІ. -К.: Вид. дім «Києво- Мо-
гилянська академія», 2007. – Розділ 2. Написання 
матеріалу; розділ 7. Заголовки та посилання; розділ 
12. Мультимедіа в інтернет-журналістиці.
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Дайджест пребывания Виктора Януковича в Одессе ФОТО 
ВИДЕО

Президент посетил Одессу 17 ноября: передал знамя Одесской 
военной академии, проинспектировал еврогавань в Одесском порту 
и посетил новоотстроенный стадион «Черноморец». «Перлы» Пре-
зидента и лиц, ожидавших его в Южной Пальмире, - одним кликом.
У одесских журналистов, встречающих Януковича, ищут оружие

Всех аккредитованных журналистов, готовящихся освещать 
приезд Виктора Януковича в Одессу, проводят через металлодетектор.

Как передает корреспондент ИА «Репортер», порядка двухсот 
человек числились в списках аккредитованных на встречу с Прези-
дентом Украины во время его визита в Одессу.

Во внутреннем дворе Одесской ОГА заранее подготовили два 
автобуса, которые и стали журналистским транспортом. Однако 
для того, чтобы попасть во внутренний двор, необходимо было не 
только «быть в списке», но и пройти… через металлодетектор.

«Не понимаю, зачем такие «беспрецедентные» меры. Я оста-
вила сумку сбоку, прошла через детектор и забрала ее. В ней могла 
спокойно пронести что-нибудь страшное», - заявила одна из одес-
ских журналисток.

Напомним. ранее ГАИ предупреждало, что в связи с визи-
том в Одессу Президента Украины Виктора Януковича в цен-
тральной части города будет ограничено движение транспорт-
ных средств.
Одесских журналистов просят вести себя «тихо» с Януковичем

Журналистов, отправившихся в Институт сухопутных войск, 
просили вести себя «тихо, спокойно и без спешки», передает кор-
респондент ИА «Репортер».

По словам сопровождающей группу журналистов Татьяны, 
это «просьба службы охран Президента».

Как выяснилось, журналистов заведут в огороженную зону 

для работы. «Если Президент будет задерживаться, вы сможете по-
греться в специальном помещении, а потом быстро все в автобус», 
- отметила сопровождающая.

Журналисты со стажем утверждают, что это беспрецедентные 
меры безопасности.

Янукович «отменил» занятия всем одесским военным
Первым пунктом в программе визита Виктора Януковича в 

Одессу стало посещение Одесской военной академии, где, по слу-
чаю приезда Гаранта, были отменены все занятия, передает коррес-
пондент ИА «Репортер».

Президент Украины Виктор Янукович прилетел в Одессу в 
районе 11:25 и сразу после приветствия глав города и области на-
правился в Военную академию.

В связи с визитом Виктора Януковича в одесских военных 
учреждениях отменили занятия. Всего на плацу выстроилось 208 
человек. Главнокомандующий должен передать военным боевое 
знамя академии.
Одесские военные подготовили Януковичу «шпаргалку» с речью?

На трибуне, за которой Президент должен был произносить 
речь курсантам и работникам Одесской военой академии, одесские 
журналисты обнаружили папку, в которой, возможно, находился 
текст обращения к одесским военным.

Как передает корреспондент ИА «Репортер», среди прочего 
там было написано: «Щиро дякую ветеранам Великої Вітчизняной 
Війни, усім мешканцям морської перлини України за збереження 
бойових традицій, повагу до захисників вітчизни, любов та відда-
ність рідному місту».

Однако к журналистам после этого сразу подошел военный и 
забрал папку со словами: «Девочки, это мы трениовались, это наше».

Одесская «свита» Януковича: эвакуаторы, сотни милицио-
неров и свернутый пикет

Прочитайте текст з інтернет-видання. Запропонуйте свої варіанти перепрофілювання, 
використання лінків та мультимедіа



По всему городу наблюдалась активизация правоохранителей 
по всему маршруту следования Президента, также в центре Одессы 
появились эвакуаторы.

Как передает корреспондент ИА «Репортер», на перекрестках 
центра города, особенно в районе Пушкинской и парка Шевченко 
находятся сотни милиционеров и постовых. Движение пока не пе-
рекрывается, однако в данный момент кортеж Виктор Януковича 
еще не отбыл по «одесскому маршруту».

Также на время официального визита Президента Украины 
Виктора Януковича улицы Одессы, по которым проедет глава госу-
дарства, очищают от припаркованных автомобилей.

Более того, аэропорт «очистили» и от пикетчиков, которые 
планировали митинговать перед Президентом против Одесского 
городского головы.

«Мы подали заявку на проведение акции протеста против 
мэра Одессы в районе аэропорта на сегодняшнее утро. Однако в 
срочном порядке какие-то неизвестные организации тоже подали 
заявки, и суд начал вчера в пять вечера рассматривать иск горсо-
вета о запрете проведения всех массовых акций. Меня не  было в 
Одессе, поэтому я не мог фактически присутствовать на заседании. 
Суд запретил проведение акции, однако распоряжения  мы не по-
лучили. Поэтому приехали к аэропорту и начали разворачивать 
пикет. К нам подошли сотрудники милиции и попросили свернуть-
ся, чтобы не получить штраф. Когда мы ответили, что у нас ника-
кого решения суда нет, к нам через пять минут приехали судебные 
исполнители и вручили решение. Мы законопослушные граждане, 
свернем флаги, однако считаем данное решение надуманным», - за-
явил организатор акции, общественник Сергей Гуцалюк.
Янукович в Одессе: массовая эвакуация и знамя «на первое»

Президент Виктор Янукович, как Верховный главнокомандую-
щий вооружённых сил Украины, вручил Боевое Знамя Одесской 
военной академии в рамках рабочего визита в Одессу. Знамя из рук 
Гаранта принял и.о. начальника академии Анатолий Сиротенко.

Глава государства отметил, что военная академия является сим-
волом реформ в военной сфере, а также поздравил весь офицерский 
состав с вручением знамени. Также В. Янукович отметил, что необ-
ходимо поддерживать память «сложивших голову за Родину героев».

После вручения знамени Президент пообщался с ветеранами 
Великой отечественной войны.

Он также лично проинспектировал Военную академию и ус-
пел переговорить с преподавательским составом учебного заведе-
ния. Стоит отметить, что вместе с президентом в здание академии 
журналисты допущены не были.

В свою очередь, корреспондент «Взгляда из Одессы» зафик-
сировал процесс спешной эвакуации автомобилей с маршрута сле-
дования Президента.

Янукович в Одессе: «Климов доказал, что любит футбол 
больше, чем деньги»

Как передает корреспондент ИА «Репортер», в ходе посеще-
ния стадиона «Черноморец», Президент встретился с командой 
ветеранов одесского футбола «Ришелье», которые вручили ему па-
мятный футбольный мяч.

Также Президент отметил, что встретился со своим другом 
Игорем Белановым и по результатам осмотра стадиона заявил, что 
«Климов доказал, что любит футбол больше, чем деньги».

Напомним, ранее сообщалось, что Один из строителей одесс-
кого стадиона «Черноморец» покончил с собой, повесившись. Ко-
ллеги погибшего заявили, что всему виной долги по зарплате за 
строительство стадиона. Руководства клуба заявило, что смерть 
строителя произошла из-за семейных конфликтов.

Президент через губернатора будет контролировать мэра 
Одессы

Глава Одесской облгосадминистрации Эдуард Матвийчук 
потребует от одесского мэра Алексея Костусева прислушивать-
ся к мнению одесситов. Об этом губернатор сообщил в интервью 
«Взгляду из Одессы», комментируя заявление Президента 
Украины Виктора Януковича о земельных скандалах в Одессе.

«Президент высказал мнение, что все резонансные земельные 
вопросы в Одессе должны решаться исключительно с учётом мнения 
громады. Без обсуждения такие важные вопросы принимать нельзя.

Я, как руководитель области, потребую от городских властей 
не забывать о позиции Президента Украины», - сказал Матвийчук.

Он также считает, что «визит Президента Украины был очень 
важен для Одесской области».

«В ходе встреч с министрами, которые сопровождали главу 
государства, нам удалось решить немало актуальных для области 
проблем. В частности, говорили с Президентом про «Народный 
бюджет» и роль нашего региона в его формировании», - отметил 
глава области.

«Виктор Янукович подчеркнул важность продолжения линии 
направленной на каждодневную поддержку людей, чтобы жизнь 
каждого изменилась к лучшему», - подытожил чиновник.

Янукович: Я прослежу за тем, как Костусев раздает одес-
скую землю

Президент Украины прокомментировал ситуацию  с раздачей 
одесских земель, в частности, в Отраде.

«Давайте поступим таким образом: я еще не имел на сегод-
ня эту тему разговора с мэром и главой администрации. Я считаю 
что если не учтут точку зрения одесситов – это будет неправиль-
но, будет нарушен принцип. Для того, чтобы не допустить грубых 
ошибок, я возьму этот вопрос на личный контроль, оставлю здесь 
специального представителя, чтобы мы в контакте с обществен-
ностью и сми решали этот вопрос. К ресурсу этому надо подойти 
по-хозяйски, и без организации широких общественных слушаний 
не принимать никакого решения. Это моя позиция», - заявил В. 
Янукович, передает корреспондент ИА «Репортер».

Напомним, ранее стало известно, что  решение о выделении 
5 участков на склонах по 10 соток каждый подписал городской го-
лова Алексей Костусев. Станислав Шавлов и Анна Кондратьева – 
двое из пяти «дачников», которые, благодаря щедрости одесской 
мэрии смогут начать «дачное строительство» на Трассе здоровья. 
Ряд чиновников заявил, что земельная комиссия Одесского горсо-
вета не знала, что отдает участки именно в «Отраде».

Одесская «евроинспекция» Януковича: пятиминутное сви-
дание и Костусев в хвосте ВИДЕО

В ходе визита в Одессу Президент Украины Виктор Янукович 
уделил внимание новому Евротерминалу, введенному в эксплуата-
цию в Одесском морском торговом порту.

В порту Президента встретил начальник порта Юрий Вась-
ков и представители Таможенной службы Украины, передает ИА 
«МОСТ-Одесса».

Так, главе государства сообщили, что введение в работу Евро-
терминала улучшит пропускную работу самого порта.

По словам чиновников, обслуживание одного контейнера на 
терминале длится от 50 минут до 2 часов в зависимости от направ-
ления следования груза. Всего Евротерминал способен обслужить 
до 200 контейнеров в сутки.

Однако визит в порт на евротерминал был ограничен по вре-
мени и в общей сложности не превысил 10 минут, после чего глава 
государства направился осмотреть практически построенный ста-
дион «Черноморец».

В свою очередь, «Взгляд из Одессы» отмечает, что губернатор 
Матвийчук шел с Януковичем в одном ряду, по правую руку, пра-
вее от Матвийчука — регионал Сергей Кивалов. В то же время мэр 
Костусев шел сзади, в одном ряду с охранниками. Когда Янукович 
останавливался, Костусев не подходил к нему ближе двух метров.

Ради Януковича одесских журналистов толкали и разгоняли 
силой ВИДЕО

Во время общения Президента Украины Виктора Януковича 
с ветеранами журналистам разрешили приблизиться к гаранту, но 
позже разогнали.

Многие журналисты жаловались на плохую организацию и 
неудачный выбор места для телекамер - только акулы пера успева-
ли выбрать место дислокации, их заставляли перемещаться, в итоге 
они путались друг у друга под ногами.

Во время посещения Президентом стадиона "Черноморец" 
журналистам было настолько тесно, что они уже начали ссориться 
между собой. Отметим, что журналистам позволили задать Прези-
денту только 3 вопроса.



Заняття 5. Використання фотоматеріалів 
у мережевих текстах

Ентоні Де Роса: ми відслідковуємо важливі новини з усьо-
го світу, але публікуємо лише те, що можемо перевірити

(із книги “Верифікація даних”)
Перевірці мають підлягати пов’язані веб-сайти. Місця, які 

людина відвідувала, раніше опубліковані зображення і відео, 
попередні оновлення статусу чи твіти. Ким є друзі чи послі-
довники особи? Кого вона відслідковує? Чи можна знайти цю 
людину серед друзів ще кого-небудь?

(із книги “Верифікація даних”)
Численні інтернет-видання зазвичай не можуть вва-

жатися достовірним джерелом інформації. Це пояснюється 
тим, що вони здебільшого не є офіційно зареєстрованими 
засобами масової інформації, контроль за дотриманням 
вимог чинного законодавства низький і невідомий рівень 
внутрішніх вимог до перевірки інформації в самій редакції 
інтернет-видання

(із редакційних настанов “Бі-Бі-Сі”)
Сантьяго Ліон, головний фотограф агентства «Associated 

Press»: «Ми знайшли хлопця в лівійському місті Бенгазі, він 
розміщував свої фото в інтернеті. Ми знайшли його за про-

філем на фейсбуці. Поспілкувались з ним, поставили кіль-
ка питань, аби переконатися, що це саме та людина. Потім 
отримали згоду на публікацію його фотографій та запропо-
нували попрацювати на нас кілька днів. Завдяки цьому ми 
мали ексклюзивний погляд на події в Бенгазі, тоді як жодних 
інших картинок із Лівії тоді не було. І нашим покупцям це 
сподобалося. Це була справжня журналістська сенсація, яка 
підсилювалася якісним, віртуальним репортажем із тради-
ційним виїздом на місце подій та перевіркою інформації»

(із сайту «Медіаграмотність» «Фотожурналістика vs 
соціальні медіа»)

Нові медіа мають важливу роль щодо невідкладної ре-
акції, але не дуже допомагають у довготривалій перспективі. 
Бо значення має саме історія, а не сотня камер на місці подій. 
Важливу роль відіграє саме фотожурналіст із високопрофе-
сійним баченням, яке проходить далі, ніж поверхове медіа-
висвітлення. Це зовсім інший медіапростір

(із сайту «Медіаграмотність» «Фотожурналістика vs 
соціальні медіа»)

Фотографія та вимоги до неї у мережі. Документальна 
та художня фотографія. Найбільш популярні фотожанри в 
інтернеті. Композиція фотографії (фреймінг, лінії, close up). 
Робота фотожурналіста на місці події. Поняття про ракурс. 
Наповнення фотографії. Питання приватності. Формат фо-
тографії, найбільш розповсюджені формати. Фотоштампи та 
способи їх уникнення. Слайд-шоу. Редагування фотографій. 
Розміщення фотографій на сайті. Силова лінія фотографії. 
Використання фотографій з мережі інтернет. Оформлення 
посилань на фогографію. Дотримання авторського права. 
Використання фотографій від громадських журналістів. 
Перевірка інформації на фото. Перевірка джерел. Пошук 
першоджерела та його ідентифікація. Верифікація профілю 
користувача, що надав інформацію. Чи потрібно перевіряти 
інформацію з офіційних джерел? Безпека джерела. Підтвер-
дження дати, часу та місця. Перевірка деталей.

Питання до обговорення:
1. Вимоги до фотографій. Фотографія у мистецтві та 

у журналістиці.
2. Які відомі вам фотожанри використовують в інтер-

неті найчастіше (наведіть приклади)?
3. Поради до композиції фото від відомих фотогра-

фів. Силова лінія фотографії.
4. Ракурс, наповнення фотографії, формат фотогра-

фії.

5. Редагування фотографій та правила розміщення 
фотографій на сайті. 

6. Використання фотографій з мережі інтернет тради-
ційними ЗМІ.

7. Фотографії від громадських журналістів. Перевірка 
інформації.

8. Слайд-шоу та його використання у мережевих ЗМІ 
(досвід Los Angeles Times)

Література:
1. Посібник з верифікації / під ред. К. Сільверма-

на [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://
verificationhandbook.com/downloads/verification.
handbook_ua.pdf

2. Cтеблина Н. Етика у сфері соціальних комунікацій. 
- Львів: Паіс, 2014. - Розділ «Фото та відеоматеріали: 
як досягти точності та виправдати довіру аудиторії.

3. Харроуэр Т. Настольная книга газетного дизайне-
ра. – Воронеж, Комсомольская правда, 1999. Раздел 
4. 

4. Як зробити ваші фото кращими: чи відомі вам 
ці прості правила? -http://www.happymisto.od.ua/
archives/2789

5. Malboro Marine [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: https://www.youtube.com/
watch?v=U1hnlBuJZVY

1.Встановлення автора/першоджерела зображення.
2.Підтвердження місця, дати і приблизного часу, коли 

зображення було отримано або зафіксовано.
3.Підтвердження, що зображення є саме тим, що позна-

чено/запропоновано до розгляду.
4.Отриманий дозвіл від автора/першоджерела на вико-

ристання зображення.

Наступні п’ять питань перевірені часом і продовжують 
лишатись ефективними:

• Хто вони – ті, хто зображені?
• Де вони знаходяться?
• Коли вони там зібралися?
• Що вони могли бачити (і що показує фотографія, на 

якій вони фігурують)?
• Чому вони там?

Перевірка інформації та цінність фотографій

Базові принципи верифікації зображень Трушар Барот (із книги “Верифікація даних”)



Погляньте на фото та оцініть їх. Які б із них ви стали публікувати на сайті? Як би ви 
перевіряли ці фото, якщо вони надійшли до вас від читачів?





Заняття 6. Використання відеоматеріалів 
у мережевих текстах

Відео як текст. Види зйомки. Рух у кадрі. Панорамний 
кадр. Засоби виразності відеоматеріалів. Наближення-від-
далення (зум). Композиція кадру. Обрамлення. Висота. 
Симетрія та асиметрія в кадрі. Дія в кадрі. Лінія. Порядок 
зйомки. Монтажний порядок зйомки. Вимоги до кадрів. 
Балакуча голова та апельсинове телебачення. Канібалізм 
кадрів. Стрім. Структурні елементи відеосюжету. Розшиф-
ровка відео. Монтаж. Інтершум. Тривалість кадру. Порядок 
розташування кадрів. Озвучка. Правила зйомки відеосю-
жету. Традиційний відеосюжет та найпопулярніші формати 
мережевих сюжетів. Аматорська зйомка та її перевірка. Пе-
ревірка відео через акаунт в youtube

Питання до обговорення:
1. Проаналізуйте найпопулярніші ролики в youtube. 

Чи відповідають вони вимогам до професійного ві-
део (використання зуму, врахування руху в кадрі, 
композиції кадру та ін.)

2. Оцініть монтаж будь-якого трейлера до фільму.
3. Проаналізуйте сюжет будь-якого одеського телека-

налу, знайдіть там структурні елементи (синхрон, 
стенд ап, інтершум та ін.) та оцініть їх використання.

4. Зверніть увагу на композицію сюжетів на Громад-
ському ТБ. Які структурні елементи використову-
ють автори? Як ви оцінюєте подібну роботу?

5. Створіть власний ролик чи слайд-шоу для мережі 
на тему: перший місяць навчання на факультеті 
журналістики чи на будь-яку іншу тему.

Література
1. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, 

інтернет. – К.: Вид. дім «Києво- Могилянська акаде-
мія», 2008. – Розділ 18.

2. Cтеблина Н. Етика у сфері соціальних комунікацій. 
- Львів: Паіс, 2014. - Розділ «Фото та відеоматеріали: 
як досягти точності та виправдати довіру аудиторії.

3. Посібник з верифікації / під ред. К. Сільверма-
на [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://
verificationhandbook.com/downloads/verification.
handbook_ua.pdf

4. Князев А. Основы тележурналистики и телерепор-
тажа. Бишкек, КРСУ - 2001. - Глава 4.

Представьте себе ситуацию почти идеальную. Есть сту-
денты, которые хотят учиться телевидению, и их родители, 
которые готовы за это платить. Есть педагоги, которые зна-
ют телевидение изнутри и умеют преподавать. Находится 
даже техника: неплохие камеры, монтажная студия. И пре-
подаватели дают не только теорию с показом лучших ново-
стей и репортажей, но и предлагают интересную практику! 
Среди студентов курса формируются съемочные группы: 
оператор + журналист. Тема для сюжета выбирается груп-
пой на свой вкус. И при этом каждый сюжет обсуждается 
с преподавателем. Идеальный вариант, который, каза-
лось бы, освобождает студента от всех ошибок. А далее... 
Далее экспериментальные группы снимают короткие сю-
жеты и создают свои "Студенческие новости". Сами сни-
мают, пишут подводки к сюжетам, выбирают героев и 
монтируют с опытным режиссером. Сами выбирают из 30 
сюжетов десяток лучших, формируя из них первый ново-
стийный выпуск. И презентуют эти свои "Студенческие но-
вости" с фуршетом вместо скучной сдачи курсовых работ. 
Но здесь как раз и начинается самое неприятное. Эти идеаль-
ные "Студенческие новости" обладают всеми телевизионны-
ми ошибками, которые только можно себе представить! Это 
означает только одно... Как бы теория не была приближена 
к практике, только опыт - сын ошибок трудных - способен 
научить телевизионному ремеслу. Ну, никак не получается 
без шишек на собственном лбу! Единственное успокоение 
преподавателей этого идеального курса состоит в том, что 
если бы не было подобной учебы, многие ошибки могли бы 
появиться сразу на большом экране...Через студенческие 
ошибки видны все промахи регионального телевидения. И 
наши "Студенческие новости" прекрасный тому пример.

Ошибка No 1. Первое, что вызывает сомнение - содер-
жание. А содержание - это ответ на вопросы "О чем сюжет?" 
и "Насколько эта информация интересна окружающим?".

Ошибка No 2. Если Вы не сумеете доказать зрителю, что 
это интересно именно ему. А доказывать необходимо! Зри-
теля нужно непременно заинтриговать или доходчиво объ-
яснить ему, зачем он должен посмотреть сюжет. Есть такая 
триада: любой сюжет в телевидении должен быть адресован 
абсолютно каждому лично, абсолютно понятен каждому 
лично и абсолютно интересен каждому лично. 

Ошибка No 3 Был в наших новостях своеобразный 
"бантик" - сюжет на тему "Знаете ли вы литературу?". Жур-
налистка бегала по коридору филфака с микрофоном и 
спрашивала, как начинается 66-й сонет Шекспира. А потом 
возмущалась, хотя и иронично, что Коэльо сегодня знают 
лучше старика Вильяма... Так вот, сюжет не состоялся, хотя 
был сделан живо и интересно. Мало того, он вызвал у зри-
телей глухое раздражение. Ну кто, даже из отличниц филфа-
ка, вспомнит, под каким номером какие стихи идут?! Люди, 
застигнутые вопросом врасплох, - это плохо. Зритель сразу 
представляет себя на его месте и начинает тихо ненавидеть 
автора. Подставы для смеха - тоже не выход. Они, как пра-
вило, сразу видны. А неправда тоже должна быть оправдана.

Четыре вопроса на закуску. Когда я задаю вопрос 
студентам и слушателям школы "Практика" "Будете ли вы 
смотреть свой сюжет?", они смеются... Смеются потому, что 
впервые задумались над этим вопросом. Потому что делали 
сюжет для кого-то. Так делайте же для себя! Старайтесь за-
интересовать самих себя и сформулировать важную для себя 
информацию. И тогда что-нибудь обязательно получится!  
В любом случае, школа "студенческих новостей" необхо-
дима. Какими самоуверенными были все эти студентки до 
начала съемок, и какими они оказались испуганными после 
первого выпуска новостей! Тогда каждый задал себе вопро-
сы, которые я советую про себя повторить всем региональ-
ным журналистам: "хочу ли я?", "могу ли я?", "готов ли я?" и 
"зачем?" 

Студенческие новости как зеркало нашей жизни Нина Зверева



Заняття 7. Класифікації сайтів
Що таке сайт? Функції сайтів. Офіційні та неофіційні 

сайти: переваги та недоліки, особливості інформації, яка на 
них розміщується. Публічна інформація та вимоги до неї. 
Порядок отримання публічної інформації. Сайти держав-
них органів: специфіка подання інформації та особливос-
ті перевірки інформації, отриманої від державних органів. 
Комерційні сайти та сайти громадських організацій: вико-
ристання інформації журналістом. Робота PR-служби із 
сайтом власника. Типологія сайтів, їх функції та властивості 
(за О. Калмиковим та Л. Кохановою): візитівка, промоакція, 
електронний магазин, інформаційні сайти, корпоративні 
представництва, портали, системи управління підприєм-
ством. Статичні та динамічні сайти: їх особливості, переваги 
та недоліки. Сайти ЗМІ. Ознаки сайтів ЗМІ (за М. Чабанен-
ко). Класифікація сайтів ЗМІ за розміщенням інформації з 
офф лайнової версії.

Питання до обговорення
1. Офіційні та неофіційні сайти.
2. Сайти державних органів: специфіка наповнення.
3. Типологія сайтів за О. Калмиковим та Л. Кохано-

вою.

4. Статичні та динамічні сайти
5. Сайти ЗМІ та вимоги до них (за М. Чабаненко). 

Інші класифікації сайтів ЗМІ

Література
1. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналис-

тика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
2. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова частина 

системи засобів масової інформації України : Мо-
нографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗНУ, 
2011.

3. Гусак О. Ідентифікаційні ознаки інтернет-ЗМІ // 
Ученые записки Таврического национального уни-
верситета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. 
Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 3 – С. 
13-17.

4. Статичні чи динамічні сайти: що обрати? // http://
webstudio2u.net/ua/design-web/391-static-or-
dynamic.html

5. Закон України про доступ до публічної інформа-
ції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Ви - піарник Міністерства інфраструктури України. Співробітник вашого відділу хоче 
поставити на сайт такі тексти. Які б зміни ви запропонували?

КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРА З НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ПАСАЖИРІВ ПОЇЗДІВ ІНТЕР-
СІТІ+ ТА ІНТЕРСІТІ ВИЗНАНИЙ ТАКИМ, ЩО НЕ ВІДБУВСЯ

20 жовтня 2015 року, 12:16
З метою максимізації рівня сервісу для пасажирів та підви-

щення ефективності співпраці, Державним підприємством 
«Українська залізнична швидкісна компанія» ( далі – ДП «УЗШК») 
20 серпня 2015 року був проведений відкритий конкурс на визна-
чення оператора з надання послуг харчування для пасажирів 
поїздів ІНТЕРСІТІ+ та ІНТЕРСІТІ. ДП «УЗШК» висловлює вдяч-
ність всім учасникам за активну участь у конкурсі.

У зв’язку з тим, що переможець конкурсу своєчасно не при-
ступив до виконання взятих на себе зобов’язань, конкурс від 20 
серпня 2015 року був визнаний таким, що не відбувся. 

Враховуючи попередній досвід та пропозиції учасників кон-
курсу, що надходили до ДП «УЗШК», підприємство планує про-
вести новий конкурс наприкінці листопада – початку грудня 2015 
року щодо визначення оператора з надання послуги харчування 
для пасажирів поїздів ІНТЕРСІТІ+ та ІНТЕРСІТІ на 2016 рік.

Для врахування пропозицій у конкурсній документації, під-
приємство найближчим часом планує провести зустріч з потенцій-
ними операторами послуг.

До визначення нового переможця конкурсу, надання послуг 
харчування для пасажирів поїздів ІНТЕРСІТІ+ та ІНТЕРСІТІ здій-
снюється існуючим оператором.

З метою адаптації потреб пасажирів, внесено зміни в органі-
заційну структуру програмного забезпечення, та з 1 листопада 
2015 пасажири швидкісних поїздів категорії ІНТЕРСІТІ+ мати-
муть змогу одночасно при оформленні проїзного документу здійс-
нювати замовлення чаю через залізничні каси.

Довідково інформуємо, що враховуючи побажання паса-
жирів, підприємство досягло згоди з  існуючим оператором  та з 16 
жовтня 2015 року останнім було знижено вартість продуктів хар-
чування в швидкісних поїздах ІНТЕРСІТІ+ та ІНТЕРСІТІ на 10%, а  
з 1 листопада 2015 року планується зниження ще на 10%.

Сподіваємося, що майбутня співпраця з оператором з надан-
ня послуг харчування для пасажирів поїздів ІНТЕРСІТІ+ та ІН-
ТЕРСІТІ буде плідною, успішною і вигідною як для пасажирів, так 
і для залізничної галузі в цілому.

ЗБИТКИ УКРЗАЛІЗНИЦІ ВІД ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕ-
ЗЕНЬ З СІЧНЯ ПО ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ СКЛАЛИ МАЙЖЕ 5,5 
МЛРД ГРИВЕНЬ

16 жовтня 2015 року, 13:01
За 9 місяців 2015 року збитки Укрзалізниці від пасажирських 

перевезень у далекому та приміському сполученні склали 5,478 
млрд грн. За аналогічний період минулого року збитки від цих пе-
ревезень складали 5,763 млрд грн.

Зокрема, доходи від пасажирських перевезень у поточному 
році склали 4,07 млрд грн, за 9 місяців 2014 року – 3,7 млрд грн, при 
цьому витрати на організацію пасажирських перевезень сягнули 
понад 9,55 млрд грн, у 2014 році – 9,48 млрд грн. Таким чином, збит-
ки від перевезень пасажирів у далекому сполученні склали понад 
2,5 млрд грн, у приміському сполученні – понад 2,9 млрд грн.

Окрім цього, Укрзалізниця й надалі недоотримує кошти за 
перевезення пасажирів пільгових категорій. Так, за 9 місяців 2015 
року залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 
537,7 млн грн, а компенсації отримано лише 128,4 млн грн, або 
24%. Отже, заборгованість за пільгові перевезення в поточному 
року складає 409,3 млн грн. За відповідний період минулого року 
залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 432,3 
млн грн, а компенсовано лише 132,2 млн грн.

Довідково: Залізниці України перевозять 15 груп пасажирів, 
які користуються пільгами на залізничному транспорті. Відповід-
но до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» збитки від 
здійснення пільгових перевезень відшкодовуються залізницям за 
рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким 
органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.

Модуль 2. ІНТЕРНЕТ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ 
ДЛЯ ЖУРНАЛІСТА



Прочитайте блог Арсена Авакова. Чи можна назвати цей текст журналістським?

Я часто повторяю, что привлечение в 
украинскую полицию людей, прошедших АТО 
– имеющих жесткий боевой опыт и испытан-
ную войной мотивацию, однозначно опре-
делившихся в системе координат добро-зло 
– наша принципиальная кадровая стратегия!

Но это – общие определения. А в жиз-
ни каждый такой человек – это потрясаю-
щая история, это резкий поворот судьбы и 
удивительный характер. И... наша надежда.

Знакомьтесь – украинский полицей-
ский Армен Никогосян.

Родился и вырос в Армении, окончил 
Ереванский медицинский университет по 
специальности нейрохирургия, медпракти-
ку проходил в Нагорном Карабахе. Через 
несколько лет приехал к родителям в Киро-
воградскую область, работал, создал семью, 
растил двух сыновей. В 2010 году уехал в 
Россию, работал по контракту зав отделе-
нием хирургии поликлиники на предпри-
ятии "Газпрома". Жил в Сургуте, Тюмени, 
Салехарде – сложные условия, но хорошая 
зарплата, стабильность и перспективы...

А потом... Он бросил работу, нарушил 
контракт и вернулся в Украину – на Майдан, 
не мог по-другому. Помогал раненным, ле-
чил заболевших на Грушевского в "Доме кни-
ги", потом в Доме профсоюзов, организовал 
хирургическое отделение в помещении кафе 
– оперировал на обеденном столе...

Сотрудничал с волонтерами – коорди-
нировал сбор медикаментов. После побе-
ды Революции Достоинства его назначили 
главным врачом в Межигорье, где была со-
здана медчасть для пострадавших.

С началом АТО, Армен организовал 
бригаду медпомощи для бойцов доброба-
тов: раздобыл волонтерский реанимобиль и 
присоединился к бойцам первого резервного 
батальона Нацгвардии, того самого легендар-
ного, куда уходили прямо с Майдана. 1 мая 
вместе с ними выехал в зону боевых действий, 
где помогал раненным бойцам и местным жи-
телям, координировал медиков по Луганско-
му и Донецкому направлению. Он был одним 
из самых первых полевых врачей в зоне АТО 
– единственным врачом на территории Сла-
вянска и для батальона, и для Нацгвардии.

Мотался по передовой, искал, оказы-
вал первую помощь и вывозил раненных из 
самых горячих ситуаций. Они – эта отчаян-
ная бригада скорой с рябинового цвета по-
лосками – ездили под обстрелами, заезжали 
в тыл врага, они не разбирали, где чья тер-
ритория – после боя... надо было вывозить 

людей... Их помнит и знает любой боец и 
командир, бывший в тех боях... Отчаянная 
голова – он отважно проскакивал на своей 
скорой на Карачун и обратно, когда не вся-
кий военный рисковал проделать этот путь 
под обстрелом... Помню выговаривал ему в 
лагере Нацгвардии под Славянском:

- Что ты творишь, Армен!? Ты почему 
рванул с таким риском, а если бы тебя за-
хватили?!!

- У ребят вода заканчивалась, Арсен 
Борисович, джан, ты же знаешь... и надо 
было ребят осмотреть. Не кричи – а вдруг 
у И. рука бы загноилась – заражение б по-
шло... а он, ты же знаешь, уезжать оттуда в 
госпиталь не хочет... А перевязочный под-
везли? – хитро меняет тему – скажи, чтоб 
мне дали два запаса... – и смеется...

Согласно только официальным доку-
ментам через руки Армена на фронте в рай-
оне Славянска – Краматорска – Николаев-
ки-Семеновки -Красного Лимана – прошло 
более 850 людей. За проявленную храбрость 
и героизм Армен был награжден орденом 
"За заслуги" ІІІ степени.

Когда Нацгвардия организовала систем-
ную медицинскую службу, появились совре-
менный медицинский транспорт, вертолеты и 
бронированные медицинские машины, когда 
была налажена поставка медикаментов и ло-
гистика – Армен Никогосян вступил в добро-

вольческий батальон МВД "Киев-1", служил 
зам командира, и уже участвовал в боях за 
Станицу Луганскую и Марьинку.

А потом включился в проект создания 
патрульной полиции. Его должность длин-
но и официально называется начальник 
Управления обеспечения деятельности па-
трульной полиции Департамента НПУ МВД 
Украины, старший лейтенант полиции.

На нем – все вопросы обеспечения па-
трульной полиции – а это уже 31 город! – 
техника и ее ремонт, форма, гаджеты, логи-
стика, медобеспечение и еще сотни и сотни 
мелких и больших забот...

А он сам – как всегда: улыбчивый, лег-
кий в общении и совсем не пафосный. Но 
такой же хитрый:)

Увидев "жертву", начинает: «Борисо-
вич, ты посмотри, нам совсем не хватает ка-
мер нагрудных, а эти куртки для полицей-
ских совсем холодные для зимы – только 
демисизонка... Когда зайти? Посмотришь?..»

И там, на фронте, и здесь в полиции, 
немногие знают его фамилию. Молодежь 
называет его "дядя Армен". Он стесняется 
носить боевой орден – надевает только по 
приказу на праздники. Но с гордостью но-
сит форму украинского полицейского. И 
помогает строить Новую полицию.

И я горжусь, что он с нами!
С такими людьми у нас все получится!

Твоя новая полиция. Армен Никогосян

• Наявність редакції, подібної до редакцій 
традиційних медіа

• Медіа-інформація на сайті організована 
професійно, відчувається рівняння на 
кращі зразки світової веб-журналістики

• Повідомлення на сайті мають соціаль-
но значущий характер і здатні заціка-
вити масову аудиторію

• Більша частина повідомлень (або всі) є 
власними матеріалами

• Републікації з інших інтернет-видань 
належним чином оформлені (з вказів-
кою на джерела, що подані у вигляді 
гіперлінків)

• Окрім заміток, веб сайт пропонує ма-
теріали в інших класичних журналіст-
ських жанрах

• Помітні партнерські зв’язки сайту з ін-
шими інтернет-ЗМІ

• Медіа-контент сайту оновлюється не 

рідше, ніж раз на тиждень, що гово-
рить про наявність функції інформу-
вати про поточні події

• Достатній рівень відвідуваності або, 
якщо сайт новий, помітною є турбота 
про його підвищення

8-9 ознак – інтернет-ЗМІ; 5-7 ознак – 
веб-ресурс, наближений до інтернет-ЗМІ; 
менше 5 - категорично не є ЗМІ.

Чабаненко М. Ознаки інтернет-ЗМІ



Заняття 8. Інтернет-форуми як джерело інформації
Специфіка спілкування в мережі. Стиль спілкування. 

Виникнення «письмової розмовної мови» (Т. Виноградова). 
Анонімність як «каталізатор пристрастей» (Б. Потятиник). 
Анонімність та безконтрольність. Стереотипізація та її при-
чини. Компенсація «емоційного дефіциту». Усунення бар’є-
рів спілкування. Ігрове спілкування. Конструювання іден-
тичності в інтернеті.

Форуми. Історія виникнення форумів. Види форумів. 
Переваги форумів. Використання інформації з форумів 
у журналістських текстах. Тролінг. Походження терміну. 
Види тролів. Мотивація дій троля. Доброякісні та злоякісні 
тролі (за О. Довженком). Замовний тролінг. Як розпізнати 
замовний тролінг? Замовний тролінг та політичний піар. 
Наслідки замовного тролінгу. Способи боротьби з тролями. 
Фофудья. Історія виникнення. Стратегія боротьби із замов-
ними тролями.

Питання до обговорення
1. Виникнення форумів та їх роль в історії інтернету. 

Юзнет.
2. Особливості спілкування на інтернет-форумах. 

Особливості спілкування в мережі інтернет.
3. Тролінг та тролі. Роль модератора сайту. Замовний 

тролінг.
4. Самоорганізація читачів форуму. Фофудья.
5. Форум як джерело інформації для журналіста. 

Види форумів. 
6. Які способи перевірки інформації із форумів, па-

бліків використовують сучасні журналісти? (на 
основі інтерв’ю студентів із журналістів або ж на 
основі моніторингу місцевих сайтів новин)
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interneti_khtos_nepraviy/
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win/polyanskaya_krivov_lomko.htm
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9. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. по-
сіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : 
ПАІС, 2010. 

10. Игра троллей. Как работает фабрика путин-
ской пропаганды в Санкт-Петербурге [Електро-
нний ресурс]. - Режим доступу: https://focus.ua/
world/335899/

в Інтернеті легше вести серйозну розмову»

в Інтернеті люди рідше ображаються, тому що там це не має 
смислу - все одно не видно, як ти ображаєшся»

в Інтернеті можна спілкуватися із непривабливими (зовнішньо) 
людьми, і їх потворність не заважає спілкуванню»

в Інтернеті можна говорити на рівних з людиною, значно стар-
шою від тебе, і це не заважає спілкуванню, хоча ти й знаєш, що 
він старший»

з книги Днепров А. Защита детей 
от компьютерных опасностей

Уривки з бесіди 
з підлітками-користувачами Інтернету

Б. Потятиник: «Найактивніші коментарі зазвичай належать 
людям, яких не можна назвати типовими представниками читаць-
кої аудиторії того чи іншого видання. Тут спрацьовує правило 90-
9-1, де 90% читачів не беруть участь в коментуванні, 9% пишуть 
коментарі дуже зрідка, а 1% відвідувачів пише їх безнастанно, 
звертаючись до надзвичайно широкого кола питань. Окрім того, 
лише невелика частина коментарів стосується безпосередньо по-
рушеної в публікації проблеми».

Правило 90-9-1

«
«
«
«

Радіо Свобода провело журналістське розслідування, 
щоб дізнатися, де і як політики замовляють коментарі.

 Будь-хто може замовити підтримку коментарями, треба 
лише зателефонувати до однієї з провідних піар-агенцій. Ме-
неджери відкрито пропонують клієнтам організацію платних 
коментарів.

 «Підтримаємо коментарями на всіх сайтах... Ціна буде 
змінюватися залежно від сайту. На дуже рейтингових сайтах 
на кшталт «Цензор», «Обозреватель», «Ура-інформ» ціна буде 
змінюватися», – відповіла менеджер піар-компанії.

Більшість піар-агенцій готові допомогти підвищити або по-
низити рейтинг політиків за допомогою замовних коментарів...

Джерело, яке безпосередньо пов’язане з замовними комен-
тарями, розповіло Радіо Свобода, як працюють куплені комента-
тори. Коментатор зобов’язаний слідкувати за 15 найпопулярні-
шими інформаційними ресурсами. Щодня їм надсилається план, 
у якому вказано, над якими темами треба працювати та яку по-
зицію відстоювати. Головна мета – написати першим, адже чим 
раніше напишеш коментар, тим більше людей його прочитають. 
Якщо надходить замовлення зменшити увагу до певної новини, 
то коментатор починає лаятися на усіх користувачів і, зазвичай, 
це відбиває бажання у пересічного читача брати участь в об-
говоренні. Ще один метод «знищення» новини – забруднення 
коментарів не пов’язаними з темою матеріалу повідомленнями 
– «флудом». 

Джерело - «Радіо Свобода»
 

Як політики «воюють» в інтернеті



Заняття 9. Блоги
Виникнення блогів. Перші блогери. Причини злету 

популярності блогів на початку ХХІ ст. Тематична класифі-
кація блогів. Мультимедійні блоги. Класифікація за автор-
ським складом. Класифікація за розміщенням та розміром. 
Класифікація С. Наусона (блог новин, коментар, журнал). 
Класифікація Крішнамурті (персональні, індивідуальні, су-
спільні, тематичні). Походження блогів. Родові жанри (за К. 
Міллер та Д. Шепхердом). Автоматично генерований запис 
активності серверта. Антологія. Памфлет, редакційна колон-
ка. Щоденник. Домашня сторінка. 

Відмінності між блогерами та журналістами. Мотива-
ції блогерів. Чи загрожують блоги провідним медіа? Чи є 
блогерство журналістикою? Блоги як органічна і невід’єм-
на частина сучасної журналістики (Б. Потятиник). Взаємо-
дія між ЗМІ та блогерами. Переваги та недоліки блогів. Чи 
може журналіст бути блогером? Перевірка інформації, роз-
міщеної на блогах (за П. Бредшо). Порушення прав блогерів. 
Журналістика участі.

Питання до обговорення:
1. Визначення терміну блог. Блог та споріднені жанри. 

Перші блогери. Родові жанри блогів.
2. Блоги та традиційні ЗМІ. Чи є блогерство журна-

лістикою?
3. Перевірка інформації, взятої з блогів. Блогери та 

порушення авторського права. Довіра до блогів.
4. Блогер як громадянський журналіст. Переваги та 

недоліки блогів.
5. Чи може журналіст бути блогером? 
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Якщо ми хочемо зрозуміти риторичні якості блогу як жанру, 
ми маємо повернутися у пізні 1990-ті – звернути увагу на ті куль-
турні моменти, які викликали його появу…

У 1997 бейсбольний аналітик та статистик Білл Джеймс опублі-
кував у журналі «Форбс» статтю «Успіхи та помилки у щоденному 
житті». У ній він обговорював явище, яке тільки-но з’являлося, - на-
магання збирати та аналізувати усе зростаючу кількість бейсболь-
них статистичних даних. Цікаво, що Джеймс висунув гіпотезу, що 
інтерес до бейсбольної статистики є фрагментом більш широкого 
явища, що люди будуть відслідковувати статистику щодо своїх сусі-
дів, якщо такі дані будуть доступними, а ті сусіди «будуть фігурами 
такими ж важливими як Кен Гріффі Мол. або Ренді Джонсон».

Під час своєї першої президентської кампанії Клінтон… усунув 
бар’єри між собою та виборцями. І його родина, і родина його напар-
ника Альберта Гора їздили Америкою на автобусі, роблячи регулярні 
експромтні зупинки з надією зустрітися зі звичайними американця-
ми… Під час цієї кампанії він та його дружина Хіларі Родхем Клін-
тон з’явилися у передачі «60 хвилин», аби спростувати чутки про 
його невірність, Клінтон заявив: «Я розповів американському наро-
ду більше, ніж будь-який інший кандидат у президенти. В результа-
ті кожен хоче приїхати до мене та упіймати на гарячому»… Будучи 
найбільш помітною публічної фігурою у світі, Клінтон виставляв 
своє приватне життя для огляду, тож в результаті був змушений роз-
голошувати більше, ніж він бажав. Те, що почалося як  як продума-
на, але ймовірно наївна стратегія політичної кампанії, закінчилося 
як скандал, який невиправно зашкодив його президентській кар’єрі 
після публічного викриття його стосунків зі стажеркою Білого Дому 
Монікою Левінськи у 1997 році… Скандал Клінтон-Левінськи мож-

на розглядати як показовий анекдот для значного культурного трен-
ду 1990-х, межі між приватним та публічним слабшали… Американ-
ська культура стала одержима намаганням перетворити селебретіс 
у звичайних людей (як із Клінтоном) і перетворенням звичайних 
людей у селебрітіс (як із Левінськи)…

Ще одним вражаючим прикладом зростаючою потреби до-
ступу до традиційно приватного життя інших була смерть Прин-
цеси Діани у 1997 році. Здавалося, що кожен аспект життя Діани, 
включаючи її смерть під час намагання на високій швидкості отри-
мати хоча б трохи приватності , був публічним… 

К. Калверт вводить таке поняття, як медіатизований ву-
айєризм… Він походить від сенсаційної таблоїдної журналістики 
кінця 19 початку 20 століття… Калверт перераховує декілька ру-
шійних сил у суспільстві, що сприяють медіатизованому вуайєриз-
му, три з них найбільш важливі для наших цілей. Перше, це гонитва 
за правдою у світі, насиченому усе більшою кількістю медіа; неза-
доволення журналістикою веде до інтересу до інформації, що, зда-
ється, надає менш медійну і тим самим більш аутентичну «реаль-
ність». Далі, це бажання отримати насолоду, подачивши обличчя 
іншого в «момент розплати» у конфронтації під час ток-шоу або в 
«імпульсивному» домашньому відео; у ці моменти ми можемо опо-
середковано переживати виклики, які надають значення життю. І 
останнє, це потреба бути залученим, бажання бути частиною сві-
ту навколо нас, хоча вуайєризм з його природою може створювати 
лише ілюзію залучення.

Визначаючи блог як жанр 
Хоча це складно визначити походження блогу, більшість зда-

ється погоджується, що термін веблог був придуманий блогером 

Блогінг як соціальна дія: жанровий аналіз блогів (уривки зі статті)
К. Р. Міллер, Д. Шепхерд



Джорном Барджером у 1997 (Блуд 2000, Джерц 2003, Тунбул 2002, 
Вікіпедія 2003). Пошук за базою даних Lexis-Nexis показує, що пер-
ше згадування у пресі було в 1998, а до 2002 більш ніж п’ять со-
тень статей посилалися на блоги. Виходить, що блоги з’явилися як 
спосіб поширювати цікаву інформацію. Ці ранні блоги мали три 
визначні риси: вони були хронологічно організовані, містили лінки 
на сайти, що цікавлять автора, а також надавали коментарі до лін-
ків. Ці перші блогери були кмітливі веб-користувачі, загалом диза-
йнери або програмісти, що працювали в індустрії високих техноло-
гій. Не тільки вони могли розміщувати інформацію в мережі, доки 
пошуковими стали настільки ж доступні, як вони є сьогодні, але 
вони вміли кодувати їхні власні HTML сторінки. У 1999 кількість 
блогів підвищилась, оскільки з’явилися нові, легкі у застосуванні 
редактори, для яких не потрібно було знання коду. З цього часу 
кількість блогів та блогерів почала зростати високими темпами…

Споріднені жанри: звідки походять блоги?
Блоги мають багато предків. Можливо, створити детальне ро-

динне дерево і не можливо, але ми можемо угледіти декілька про-
відних гілок…

Найголовніша гілка родини блогів проростає з раннього 
використання блогів як фільтрів або каталогів для інтернету. Та 
етимологія очевидно є ключем до того, що бортовий журнал (log) 
є спорідненим жанром. Насправді веблог був автоматично згене-
рованим записом активності сервера. На основі своїх пошуків в 
архівах Usenet Денніс Джерц дійшов висновків, що до оголошення 
Джорна Барджера у 1997 році, що він збирається постити онов-
люваний журнал (log) його власного досвіду у веб-серфінгу, тер-
мін «веблог» незмінно відносився до даних сервера. В загальних 
рисах лог – це детальний хронологічний запис, який оновлюється 
періодично, походить з морської навігації (і його етимологія базу-
ється на вимірюваннях морської швидкості із допомогою лога за 
бортом)… Позначення часу, регулярність оновлення – обов’язкові 
риси бортового журналу, надійшли у спадок блогам, разом із залу-
ченням того, що цей жанр – запис мандрівки, деталі якої можуть 
бути важливими для інших.

Ще одна гілка містить декілька жанрів, які відносяться до ко-
лекціонування та організації інформації, такі жанри, як збирання 
газетних вирізок та антологія, які роблять інформацію доступ-

ною іншим, при цьому це жанри, які спричинюють колекціонуван-
ня із власних міркувань, такі як зошити для конспектування або 
колекція рідкісних речей. Зошити для конспектування були части-
ною навчальної стратегії під час Ренесансу: студенти мали вести 
записник, в якому вони записували важливі пасажі, епітети, фрази 
та афоризми під час читання, записник мав бути організований із 
допомогою заголовків або за географічною ознакою… Інші зібран-
ня інформації за інтересами читачів складалися у формі антологій, 
близьких родичів зошитів для цитат. Антологія походить частково 
із середньовічної пристрасті до колекціонування та коментування 
текстів, коли вони, звичайно, переписувалися від руки, слово бу-
квально означало колекція «квітів»… 

Ще одну споріднену гілку сімейного дерева займають жанри 
політичної журналістики, такі як памфлет або редакторська ко-
лонка… 

І насамкінець, на окремій гілці сімейного дерева блогів ми 
знаходимо журнал або щоденник, з-поміж яких новітні електронні 
жанри домашньої сторінки та вебкамери. Традиційний щоденни-
ки, згідно з думками істориків та критиків, виникли як помітний 
жанр в кінці 16 століття, вони розумілися як такі, що описують те-
перішне і пишуться у теперішньому часі, створюються частинами, і 
стосуються актуального досвіду письменника, чи то внутрішнього 
чи то зовнішнього. І ця остання риса призвела до становлення двох 
головних типів щоденників: тих, що є вікном в історію, і тих, що є 
спробою автопортрету (Штейніц 1997)… Домашня сторінка (часом 
обладнана вебкамерою) – безпосередній попередник блогу, з голов-
ною відмінністю у тому, що домашні сторінки були більш статич-
ними, ніж динамічними, а запис з вебкамери не супроводжувався 
лінками чи коментарями… 

Як ми бачимо, блог як жанр, в якому ми віднаходимо позача-
сові риторичні прийоми, які специфічно проявляються у різні часи. 
У блозі із допомогою нових технологій, низка культурних візерун-
ків, риторичних прийомів, характерних для споріднених жанрів, та 
сучасна історія автора поєднуються у повторюваний риторичний, 
який знайшов відповідну форму для висловлення. Блогери свідомі 
того, що можуть запозичувати ці мотиви один в одного і продов-
жують виробляти їх. Блог як жанр – це сучасний внесок у мисте-
цтво висловлювати себе.

Читачі довіряють політичним блогам 
більше, ніж мережевим виданням та тра-
диційним ЗМІ. Водночас аудиторія блогів 
розуміє, що інформація, розміщена там, 
може бути неточною. Такими є результа-
ти дослідження Томаса Дж. Джонсона та 
групи дослідників із Техаського технічно-
го університету, університету Теннессі та 
університету Індіани.

Американські науковці порівняли 
сприйняття блогів постійними та непостій-
ними читачами. Перші дають вищі оцінки за 
правдоподібність, чесність, точність та пов-
ноту. І ті, і ті, більше балів віддали повноті 
(4,1 – постійні, 2,3 — непостійні) й менше 
– чесності (2,9 – постійні, 1,7 — непостійні).

Схожі питання у 2007 році досліджу-
вали Джонсон та Кей, які також визначили, 
що блогам більше довіряють їх читачі. Се-
ред тих, хто взагалі не читає блоги, лише 
12% вважають, що інформація у блогах 
точна. Серед тих, хто відвідував блоги хоча 
б одного разу, 23% сказали, що вони віднос-
но довіряють тому, що читають у блогах. 
Тим часом, іншим ЗМІ аудиторія інтернету 
довіряє ще менше. Користувачі довіряють 
блогам через те, що вважають їх більш не-
залежними, ніж медіа, які контролюються 
великими корпораціями (дослідження Бен-

Довіра до політичних блогерів зростає, до журналістів – падає

нінга та Траммелля, 2006) і через те, що у 
них вільно, більш відкрито та з різних точок 
зору розглядаються ті або інші питання (до-
слідження Бранса, 2006).

Довіра до блогів та мотивація
Т. Дж. Джонсон та колеги визначили 

також, що довіра до блогів залежить від 
мотивації читача. Найбільше їм довіряють 

ті, хто шукає політичну інформацію, най-
менше – ті, хто читає мережеві тексти для 
розваги. Виходячи із результатів опитуван-
ня, науковці стверджують, що більше полі-
тичним блогам довіряють чоловіки. Також 
довіра до цих текстів залежить від статків: 
чим менші статки, тим більша довіра.



Заняття 10. Соціальні мережі
Історія виникнення соціальних мереж. Соціальні мере-

жі, блоги та форуми: особливості використання. Соціальні 
мережі та цифрова демократія. E-government (підвищення 
прозорості політичного процесу, посилення прямого залу-
чення і участі громадян, удосконалення якості формуван-
ня думки/позиції шляхом відкриття нового простору для 
інформації та обговорення). Роберт Реш про соцмережі та 
основні засади демократії. Соціальні мережі та політичний 
піар.

Кінець ери приватності. Види приватності. Руйнування 
меж між приватною та публічними сферами, між сферами 
життя, роботи, навчання, відпочинку. Теледіяльність. Загро-
зи приватності. Невтручання у приватне життя та соціальні 
мережі. Як захистити свою інформацію у соціальних мере-
жах?

Соціальні мережі та журналістика. Чи є соціальні мере-
жі ЗМІ? Соціальні мережі та «арабська весна». Переваги та 
недоліки соціальних мереж. Роль журналіста за часів соці-
альних мереж.

Використання інформації із соціальних мереж. Пере-
вірка інформації. Чи можна обмежуватися інформацією із 
соцмереж?

Журналістика участі. Дані чи інформація? 
Персоналізація новин у соціальних мережах. Пузир 

фільтрів. Модуль куратора та модель пошуку (Цукерман).
Особливості поширення контенту через соціальні ме-

режі. Аудиторія соціальних мереж.

Питання до обговорення
1. Виникнення соціальних мереж. Соціальні мережі, 

блоги та форуми: спільне та відмінне. 
2. Соціальні мережі як складова «цифрової демокра-

тії»
3. Соціальні мережі та проблеми приватності.
4. Аудиторія соціальних мереж. Специфіка аудиторії 

«FB», «Вконтакте», «Одноклассники», «Твіттер» та 
інших соціальних мереж.

5. Вплив соціальних мереж на журналістику. Чи здат-
ні соціальні мережі замінити журналістику?

6. Персоналізація новин у соціальних мережах

Література
1. Bruno N. TWEET FIRST, VERIFY LATER? [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
f i l e s / Tw e e t % 2 0 f i r s t % 2 0 % 2 C % 2 0 v e r i f y % 2 0
later%20How%20real-time%20information%20
is%20changing%20the%20coverage%20of%20
worldwide%20crisis%20events.pdf

2. Медіааналітик Нік Гоуінг дійшов висновку, що 
соціальні медіа роблять можновладців вразливі-
шими [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/
mediaanalitik_nik_gouing_diyshov_visnovku_
scho_sotsialni_media_roblyat_mozhnovladtsiv_
vrazlivishimi/

3. Лопушинський А. ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРА-
ТІЯ: УКРАЇНА «ЗА» ЧИ «ПРОТИ»? [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.
at.ua/2013_2/5.pdf

4. Правда про твітер, фейсбук і арабські революції 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/
pravda_pro_tviter_feysbuk_i_arabski_revolyutsii/

5. Майкл Бініон: «Facebook не пояснить, як допомогти 
бідним людям чи гарантувати економічне зростан-
ня» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/maykl_
binion_facebook_ne_poyasnit_yak_dopomogti_
bidnim_lyudyam_chi_garantuvati_ekonomichne_
zrostannya/

6. Келлер Дж. Фотожурналістика VS соціальні ме-
діа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/
fotozhurnalistika_vs_sotsialni_media/

7. Снопченко Д. Безпека в соціальних мережах – ети-
ка поведінки в інтернеті [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/
standards/bezpeka_v_sotsialnikh_merezhakh_etika_
povedinki_v_interneti

Розповсюджуйте контент із допомо-
гою декількох соціальних мереж (хтось 
любить фейсбук, хтось – твіттер, YouTube 
взагалі має 1 млрд унікальних відвідувачів 
щомісяця. 

Як тільки ви написали ваш блог, відра-
зу потрібно поширити його. Повсюдність – 
це мета. На цьому тримається довіра, люди 
більше дізнаються про ваш бренд, більше 
довіряють йому.

НАДИХАЙТЕ ЛЮДЕЙ Використо-
вуйте цитати, що надихають. Для людей 
«фейсбук» - місце, яке надихне їх та інших. 
Бренди можуть цим скористатися. Але це 
не мають бути усім відомі цитати. 

ПІДТРИМУЙТЕ КОРИСТУВАЧІВ – 
розкажіть історію

ФОТОГРАФІЇ - найчастіше люди пе-
реглядають в мережі саме зображення. Емо-

Як просувати контент у соціальних мережах?
 (поради від авторів сайту ragan.com)

ційні та незвичайні фотографії можуть при-
вернути увагу до вашого бренду.

ЗАПРОПОНУЙТЕ ЛЮДЯМ ПО-
МАНДРУВАТИ. Перенесіть людину всере-
дину події, це не обов’язково мусить бути 
ваша подія. Концерти, відкриття, свята - усе 
це документуйте і поширюйте. Люди лю-
блять, коли їх переносять кудись з їхніх ро-
бочих місць.

ПРОЕКСПЕРИМЕНТУЙТЕ ІЗ ФО-
ТОГРАФІЯМИ ВАШОГО ПРОДУКТУ. 

ПОШИРЮЙТЕ НОВИНИ. Якщо має-
те новини, пишіть про це

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДОМИХ ЛЮ-
ДЕЙ. Публікуйте фото, але робіть це так, 
щоб сприяти просуванню вашого бренду. 

ЗНАЙДІТЬ ЦУЦИКА і сфотографуй-
те його біля вашого продукту.



«У наш час барикади наїжачуються не 
багнетами й цівками рушниць, а мобільни-
ми телефонами».

«Те, як люди спілкуються між собою в мо-
менти історичних криз і перетворень, важить. 
Миттєвість поширення ідей, притаманна со-
ціальним медіа, не обмежена жодними умов-
ностями традиційних ЗМІ, частково пояснює 
швидкість, із якою революційна ситуація роз-
горталась у кожній окремій країні й поширю-
валась регіоном. Організація протестних рухів, 
часто хаотична й позбавлена ієрархії, відтво-
рює моделі побудови інтернет-спільнот.»

«Ані уявлення про «твітер-револю-
цію», ані твердження, що твітер не відіграв 
важливої ролі не відображають дійсності. 
Внесок соціальних мереж в арабські ре-
волюції настільки ж важливий, наскільки 
складний, суперечливий і незрозумілий».

«Фейсбук хотіли закрити на початку 
2009 року, - розповідає Халед Кубаа, голова 
Інтернет-товариства Тунісу. – Але це було 
дуже важко. Фейсбуком користується так 
багато людей, що режим зрозумів: від за-
криття доступу буде більше проблем, ніж 
від самої мережі». 

«за словами Кубаа, влада намагалась 
перешкоджати вільному користуванню 
фейсбуком в інший спосіб: викрадала паро-
лі та нищила облікові записи користувачів. 
Міністра внутрішніх справ Тунісу назива-
ли «Амар 404» - за сторінкою помилки 404 
«сторінка не знайдена».

«Соціальні медіа, безперечно, віді-
грали свою роль в арабських революціях, 
але їхній вплив часто перебільшується. 
Єгипет був відключений від зовнішнього 
світу протягом шести днів, але протест-
ний рух не припинився. Сьогодні інтернет 
відключений у Лівії, але, як бачимо, й там 
боротьба триває. Головна роль соціальних 
медіа полягала не в координації повстанців, 
а в донесенні новин до зовнішнього світу. 
Блогери й користувачі твітера повідомляли 
факти, які не могли потрапити в поле зору 
традиційних медіа. Ця інформація допо-
могла привернути увагу світової громад-
ськості, яка солідаризувалась із учасниками 
революцій і тиснула  на уряди своїх країн, 
вимагаючи реакції. Крім того, за допомогою 
соціальних медіа поширювалась інформа-
ція про медичну допомогу постраждалим, 
важливі телефонні номери та координати 
супутникового сигналу“Аль-Джазіри”, яку 
теж весь час блокували»

З матеріалу «Правда про твітер, фей-
сбук і арабські революції» - Медіасапіенс

«Соціальні медіа – це форма прямої 
демократії. Проте велика проблема полягає 
в тому, що чимало з написаного там є або 
неправдою, або дуже суб’єктивним, емоцій-
ним, фрагментарним». 

«Завдання традиційних ЗМІ – ознайо-
митися з інформацією з десятків та сотень 

джерел і вибрати те, що є важливим, прав-
доподібним та осмисленим. Журналісти 
презентують читачам загальну картину но-
вин, здійснюючи при цьому жорсткий від-
бір інформації. Коли люди покладаються на 
блоги, соціальні мережі, вони не знають на-
певне, які з них варті довіри. І ось саме тут 
на арену виходять класичні ЗМІ».

«Соціальні медіа придатні для органі-
зації миттєвої комунікації великої кілько-
сті людей, яких щось об’єднує. Але вони не 
спроможні зарадити у вирішенні політичних 
проблем. Facebook не пояснить, як допомог-
ти бідним людям чи гарантувати економічне 
зростання. Такі медіа можуть порушити пи-
тання, але не забезпечать консенсусу, який 
потрібен для їх вирішення. У соціальних ме-
режах усі говорять одночасно». 

«У будь-якому разі ви не можете по-
кладатися лише на якийсь один вид медіа. 
Інформація поширюється різними канала-
ми. Традиційні газети, на мою думку, збе-
рігають свої функції – це аналіз, рефлексії. 
Таким чином, сучасний журналіст має три-
мати в голові різні канали інформації. Тре-
ба, скажімо, знати блогерів, які пишуть на 
певні теми й володіють цінними даними, 
слухати політичні дебати на ТБ. Бо нині по-
літика часто робиться на телебаченні, а не в 
парламентах. Свою роль зберігають нішеві, 
спеціалізовані журнали, важливі для тих, 
хто ухвалює рішення». 

«Проаналізуйте, скільки треба витра-
тити часу, щоб залишити великі коментарі 
на Facebook. Доволі часто ті, хто це робить 
регулярно, є найгаласливішими, найради-
кальнішими чи найповерховішими. Спи-
ратися лише на електронну комунікацію 
– величезна помилка. Телефон та інтернет – 
швидко й дешево, але це не дає повної і гли-
бокої картини реальності. Ви маєте досягти 
балансу в розумінні ситуації. Для цього тре-
ба поговорити з великою кількістю людей. 
Якщо медіа цього не роблять, то який сенс у 
їхньому існуванні?» 

«У цьому скандалі (скандал 2009 року 
навколо зловживань британськими парла-
ментаріями правом на відшкодування своїх 
витрат) велику роль відіграли якраз не соці-
альні, а класичні друковані медіа: The Daily 
Telegraph, The Sun,The Mirror, які мають знач-
но більший вплив. Якщо така гаряча тема по-
трапляє в газети, звідти вона може перейти на 
радіо чи телебачення. Коли щось навіть дуже 
важливе буде опубліковане лише в соціаль-
них медіа, немає жодної гарантії, що тема піде 
далі. Але це залежить від ситуації в країні. У 
Єгипті під час революції іноземні журналісти 
читали саме соціальні медіа, бо класичні ЗМІ 
публікували лише пропаганду Мубарака».

З інтерв’ю М. Бініона «На Facebook 
під ніком революція іде - «Український 
тиждень» 

«Проте нові медіа ставлять фотожур-
налістів і перед серйозними викликами. Бо 

якщо аматорський знімок може розповісти 
цілу історію, то фотокор має ще й з’ясувати, 
чи правдива ця історія».

«Кажучи про твітер, слід визнати, що 
для журналістів він є дуже корисним інстру-
ментом розстановки можливих акцентів та 
продумування варіантів розвитку історій» 
– зізнається Сантьяго Ліон (Santiago Lyon), 
головний фотограф агенції Associated Press. 

«Перевірка автентичності часто може 
стати проблематичною, бо справжній автор 
та відповідний контекст часто губляться в 
морі ретвітів та перепублікацій на фейсбу-
ці. Якщо навіть пощастить вийти на авто-
ра, то звідки новинна агенція знає, що має 
справу саме з фотографом чи власником 
авторських прав на фотографії? Як домови-
тися про легальне розповсюдження контен-
ту? Чи потребує це фінансової компенсації? 
Отже, навіть виявити справжнього автора 
фотографії є проблемою». 

«Це безапеляційне твердження: яким 
би чудовим не був контент, ми завжди ма-
ємо бути впевнені, що маємо справу саме з 
власником авторським прав».

«Нові медіа мають важливу роль щодо 
невідкладної реакції, але не дуже допо-
магають у довготривалій перспективі. Бо 
значення має саме історія, а не сотня камер 
на місці подій. Важливу роль відіграє саме 
фотожурналіст із високопрофесійним ба-
ченням, яке проходить далі, ніж поверхове 
медіависвітлення. Це зовсім інший медіа-
простір»

«Ми хочемо створювати фотографії, 
які витримають перевірку часом, – пояснює 
міс Еплвайт. –Аматорські знімки на мобіль-
ні телефони – це не ті фото, до яких можна 
повернутися пізніше, щоби зрозуміти щось 
глибше та краще. Натомість фотокартки з 
Гаїті та Конго розповідають не те, що зобра-
жено на них у якийсь єдиний момент. Вони 
розповідають значно більшу історію»

«Безперечно, головною проблемою 
була саме урядова маніпуляція знімками. 
Проте швидкість соціальних мереж, яка 
ускладнює перевірку автентичності, оз-
начає, що знімки з конфліктних зон часто 
може бути сприйнято неадекватно і, від-
повідно, можуть викликати насильницьку 
реакцію. «Кажучи про фотографії, завжди 
існує велика небезпека створення неадек-
ватних вражень або отримання неточної 
інформації без якісного аналізу, – розпові-
дає Джейк Натен (Jake Naughton), який від-
повідає за розповсюдження та виробництво 
контенту в Центрі Пулітцера. –Тепер нам 
потрібно лише 30 хвилин для коректури. 
Але в зоні конфлікту за ці півгодини може 
статися багато чого, особливо враховуючи 
швидкість передачі інформації».

З матеріалу Джареда Келлера Фото-
журналістика VS соціальні медіа - Медіа-
сапіенс

Соціальні мережі, революції та журналістика



Заняття 10. Вікі-технології
Поняття про вікі. Визначні характеристики вікі (мож-

ливість правити тексти, врахування змін (версій) сторінок, 
велика кількість сторінок та ін.) Історія виникнення. Кон-
цепція інтернету як ідеальної книги (У. Еко). Вікіпедія. Чим 
не є вікіпедія? Основи політики вікіпедії. Заборона оригі-
нальних досліджень. Посилання на джерела. Верифікову-
ваність та істинність. Авторитетні джерела та оцінка дже-
рел. Використання онлайнових джерел (форумів, блогів, 
веб-сайтів компаній та організацій). Первинні, вторинні, 
третинні джерела. Нейтральна точка зору. Поради до розв’я-
зання конфліктів. Вікітет. Відкриття нових сторінок у вікіпе-
дії. Критерії популярності. Погляди на використання інфор-
мації з вікіпедії у журналістських матеріалах. Інформація з 
Вікіпедії як початок власного пошуку інформації. Вандалізм 
у Вікіпедії та способи захисту від вандалів. Сторінки обгово-
рення. Історія української вікіпедії. Вікілікс
Питання до обговорення

1. Що таке «вікі» та «вікі-технології». Чим «вікі»-сайт 
відрізняється від звичайного? 

2. Особливості наповнення вікіпедії.  Які статті по-
трапляють у «кандидати на вилучення» та чому?

3. Політика вікіпедії. Вікікет.
4. Вандалізм у вікіпедії.
5. Погляди на використання вікіпедії у журналіст-

ських матеріалах.
6. Вікілікс: за і проти.

Література:
1. Ассанж Дж. Вашингтон vs человечество [Електро-

нний ресурс]. – Режим доступу: http://ruspioner.ru/
cool/m/single/2266

2. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WIKI У КОН-
ТЕКСТІ СТАНДАРТУ WEB 2.0 НАВЧАННЯ 2.0 ЯК 
ІНСТРУМЕНТУ СПІВПРАЦІ СТУДЕНТІВ ТА ВИ-
КЛАДАЧІВ [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.slideshare.net/taltek/wiki-web-20

3. Вікіпедія: Етикет [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://uk.wikipedia.org.

4. Вікіпедія: Чим не є Вікіпедія [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org.

5. Вікіпедія: Нейтральна точка зору [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org.

6. Вікіпедія: Авторитетні джерела [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу:  https://uk.wikipedia.org.

7. Вікіпедія: Жодних оригінальних досліджень 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://
uk.wikipedia.org

8. Вікіпедія: Перевірність [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу:  https://uk.wikipedia.org

9. Шмідт Е., Джаред К. Новий цифровий світ. - Львів: 
Літопис, 361 с.

Джуліан Ассанж про важливість розсекречування інформації 

Погляньте на статтю у Вікіпедії. Чому вона стала «кандидатом на вилучення»?

...Людська цивілізація тримається на 
тому, що всі наші знання записані, тому ми 
мусимо зберігати якнайбільше інформації, 
щоб вплинути на сьогодення та передати 
знання прийдешнім поколінням... різні люди 
та організації заради власних інтересів завж-
ди намагатимуться знищити чи приховати 
окремі частини нашої спільної історії, тому 
кожен, хто шукає та цінує істину, мусить фік-

сувати якнайбільше інформації, не давати її 
знищувати і робити все для того, щоб меш-
канці всіх країн мали доступ до цих даних і 
могли здійснювати серед них пошук.

«Чому могутні органзіації засекре-
чують дані?» - риторично запитав він. І 
вівповів, що якби їхні плани були відомі, 
вони б викликали хвилю протесту. Тому 
таємниця огортає їх, аж до моменту реа-

лізації, коли вже пізно щось міняти... 
...Серйозні організації завжди залиша-

ють документальні свідчення... «для того, 
щоб регулярно порушувати закон, потрібно 
чимало людей». Не кожному співучасникові 
будуть відомі всі плани, але кожен знатиме 
ту частину, за яку відповідає. 

З книги Шмідт Е., Джаред К. Но-
вий цифровий світ

«
»



Інтернет: засіб інформації чи засіб масової інфор-
мації? Зміни у традиційних ЗМІ під впливом інтернету. 
Трансформації друкованих ЗМІ (орієнтованість на швид-
ке читання, таблоїдизація, розмивання форматів та ін.). 
«Багатомедійне» мислення та універсалізація журналіс-
тики. Інтернет як метазасіб комунікації. Інтернет та про-
блема цензури. 

Історія розвитку мережевих ЗМІ. Дошки оголошень 
для спеціалістів. Створення віртуальних громад. Огляди 
та відбір інформації для пересічного користувача. Ви-
никнення перших сайтів новин. Перші веб-проекти. «Ве-
чірній інтернет». Поява перших інтернет-видань. Епоха 
web 1.0. Перші сайти ЗМІ як «клони» офф лайнових ЗМІ. 
«Криза вторинності» інтернет-ЗМІ. Епоха web 2.0. Тім 
О’Рейлі про web 2.0: розповсюдження і сервісу, і товару; 
підхід до видання як до платформи, де здійснюється ко-
мунікація між користувачами мережі; передача управ-
ління деякими сторінками сайту найактивнішим допи-
сувачам; залучення користувача для створення контенту, 
концепція колективного розуму; створення "живого вебу" 
(Рік Скрента); безкінечна "бета версія", юзабіліті. Недолі-
ки web 2.0: залежність від роботи інших, незахищеність 
конфіденційних даних, неякісна інформація, флуд. 

Нові медіа та їх ознаки за Я. ван Дейк. Майбутнє ЗМІ 
та інтернету (погляди фахівців Google.

Питання до обговорення:
1. Інтернет як засіб інформації та засіб масової ін-

формації.
2. Зміни у традиційних ЗМІ під впливом інтернету. 
3. Перші ЗМІ в інтернеті (дошки оголошень, ство-

рення перших віртуальних спільнот, інтер-
нет-огляди)

4. Виникнення перших сайтів новин та авторських 
проектів.

5. Поява перших інтернет-видань. Епоха web 1.0. 
Крах доткомів.

6. Епоха web 2.0.  
7. Епоха нових медіа. Ознаки нових медіа. Майбут-

нє ЗМІ та інтернету.
Література:

1. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К. : Видав-
ничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

2. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журнали-
стика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

3. Чабаненко М. Інтернет-ЗМІ як складова части-
на системи засобів масової інформації України 
: Монографія / М. В. Чабаненко. – Запоріжжя : 
ЗНУ, 2011.

4. О’Рейлі Т. ЩО ТАКЕ ВЕБ 2.0 // http://bookscafe.
net/read/o_reyli_tim-scho_take_veb_2_0-238445.
html#p1

5. Шмідт Е., Коен Дж. Майбутнє ідентичності, гро-
мадянства та журналістики // Шмідт Е., Коен Дж. 
Новий цифровий світ. – Л.: Літопис, 2015

6. van Dijk Jan The Network Society. Social Aspects of 
New Media. – London : SAGE Publications, 2006. 

Заняття 12. Історія мережевих ЗМІ
Погляньте на сайт газети «Моряк України». На-
скільки вдалим є такий варіант сайту ЗМІ?

Модуль 3. РОЗРОБКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ САЙТУ ЗМІ



Функції, які має виконувати сайт друкованого ЗМІ. 
Особливості мережі інтернет, які потрібно враховувати під 
час створення, розробки та підтримання роботи сайту. Ви-
користання гіпертекстуальності, мультимедійності та інте-
рактивності. Сайти «Чорноморських новин» та «Вечерней 
Одессы». Інформаційна архітектура сайту. Правило трьох 
кліків. Врахування інформаційних потреб аудиторії. Етапи 
створення сайту: вибір хостинга та доменного імені. Роз-
ширення. Розробка рубрикації, поняття про інформаційну 
архітектуру. Просування сайту. Pull-канал та push-канал. 
Розміщення публікацій на сайті газети (критерії добору ма-
теріалів на сайті «Радіо Свобода»).  

Питання для обговорення:
1. Особливості мережі інтернет, які потрібно врахо-

вувати під час створення, розробки та підтримання 
роботи сайту.

2. Етапи створення сайту (вибір хостінга та доменно-
го імені)

3. Інформаційна архітектура сайту.
4. Поради щодо покращення сайтів «Чорноморських 

новин» та «Вечерней Одессы».
5. Розміщення публікацій (досвід «Радіо Свобода»)
6. Просування сайту: pull-канал та push-канал.

Література
1. Штромайєр Г. Політика і мас-медіа. – К. : Видавни-

чий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
2. Калмиков А. А., Коханова Л. Интернет-журналис-

тика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
3. Проектируем информационную архитектуру для 

e-commerce. Часть 1 // http://habrahabr.ru/company/
astoundcommerce/blog/239849/

4. Журналистика и конвергенция: почему и как тра-
диционные СМИ превращаются в мультимедийные 
/ под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с. 

Заняття 13. Розробка сайту ЗМІ 

Проаналізуйте «перший екран» сайту газети «Вечерняя Одесса»

К выбору доменного имени надо от-
нестись со всей серьёзностью и тщательно-
стью. Это сродни присвоению имени ново-
рождённому малышу - как правило, даётся 
один раз и на всю жизнь.

Конечно, сайту с «плохим» доменным 
именем ничто не мешает стать популярным 
и посещаемым, но «хорошее» доменное имя 
только посодействует процессу становления 
и развития сайта. Ниже приведены основ-
ные пункты, которыми надо руководство-
ваться при выборе доменного имени:
• Выбирайте домен первого уровня либо 

по географическому признаку (если 

сайт предназначен для русскоязычной 
аудитории, то логично выбрать зону 
.ru), либо по тематике сайта (например, 
для информационного сайта вполне со-
йдёт зона .info);

• Постарайтесь отразить в доменном 
имени суть сайта (например, если 
сайт посвящён животным, то впол-
не логично будет название, скажем, 
animals.ru). Однако здесь зачастую 
возникают сложности, т.к. уже все 
подобные ассоциативные доменные 
имена разобраны, поэтому, в каж-
дом конкретном случае надо будет 

искать альтернативный вариант;
• Как говорится, «краткость - сестра та-

ланта». Старайтесь выбирать короткие 
доменные имена, т.к. они легче запо-
минаются и более высока вероятность 
того, что такое доменное имя будет на-
брано с первого раза без ошибки;

• Не обязательно, но, если есть возмож-
ность, старайтесь чтобы первые буквы 
доменного имени находились «вверху» 
алфавита.

із сайту on-line-teaching.com

Вибір доменного імені«

»



Особливості вимірювання рейтингів інтернет-сайтів. 
Залежність інтернет-видань від користувачів. Аналіз комен-
тарів на сайті. Відстежування популярності окремих матері-
алів. Специфіка укладання заголовків та лідів. Поняття про 
юзабіліті. Контроль за юзабіліті. Інформаційний та презен-
таційний дизайн. 

Аудиторія та сегментування. Створення лояльної ау-
диторії. Особливості домашньої сторінки. Дизайн. Швидке 
завантаження та навігація. Перевірка ефективності головної 
сторінки. Цільова сторінка.

Веб аналітика (за Брайаном, Айзенбергом). Звіти про 
відвідування однієї сторінки. Відсотки виходу. Аналіз сце-
наріїв, аналіз пошуку на сайті. 

Питання до обговорення 
1. Юзабіліті. Як вимірюється юзабіліті?
2. Фактори, від яких залежить популярність сайту 

(якість, дизайн, аудиторія). 
3. Web-аналітика. Основні звіти Web-аналітики. 
4. Інформаційний та презентаційний дизайн. 

5. Дизайн першої сторінки: найбільш розповсюджені 
помилки

6. Навігація. Розробка структури сайту.
7. Доступ для відвідувачів з особливими потребами

Література
1. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Я. Нильсена. – СПб: 

Символ-Плюс, 2003.
2. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интер-

нете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-
154.

3. Айзенберг Б, Айзерберг Дж. Ключевые принципы 
повышения конверсии веб-сайта. – М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2011. – Глава 5. Оптимизация

4. Лебедев А. Ководство. – М. : Изд-во Студии Арте-
мия Лебедева, 2009.

5. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Я. Нильсена. – СПб: 
Символ-Плюс, 2003.

6. 10 принципов эффективного веб-дизайна // http://
habrahabr.ru/post/31408/

Заняття 14. Контроль відвідуваності сайту. Web-
аналітика. Юзабіліті сайту. Основи веб-дизайну 

Інформаційний та презентаційний дизайн (з книги А. Лєбєдєва «Ководство»)

Живет на всю ширину экрана. 

Грузится за секунды и работает везде. 

Идеально подходит для ежедневного использования. 

Не требует времени на изучение — все сразу понятно. 

Знакомый дизайнер утверждает, что приведенный 
пример — полный отстой. 

Ограничен в ширине, чтобы поместиться в окне при мини-
мальном разрешении (фиксированный дизайн на ширину 
больше 620 пикселей — ламерство и неуважение по отноше-
нию к пользователю). 

Грузится долго даже на быстром канале, а зритель с отклю-
ченной графикой лицезреет большое количество непоказан-
ных картинок. 

Требуется человеку один раз в год — в момент принятия 
судьбоносного решения о покупке пейджера, компьютера, 
автомобиля, дома. 

Как правило, имеет запутанную структуру, сложную нави-
гацию, построенную на навороченной метафоре, требует 
привыкания к Главной Идее Дизайнера. 

Знакомый дизайнер утверждает, что приведенный пример 
— «так себе», но делает именно так, утяжеляя графику в 
три раза, произносит магические слова «я делаю настоящий 
дизайн», после получения гонорара увеличивает самомнение 
в четыре раза.



Інтернет як провідний канал інформаційного впливу на 
користувачів. Реклама у традиційних та у нових медіа. Пере-
ваги інтернет-реклами. Розширення функцій реклами у ме-
режі. Врахування особливостей інтернету під час розробки 
рекламної кампанії: інтерактивність та WOM-комунікація, 
таргетинг та його види, персоналізація. Модель інтернет-ре-
клами (Роджерс, Торсон). Взаємодія споживача, рекламо-
давця та виробника / розповсюджувача реклами. 

Концепція довгого хвоста (К. Андерсон). Культура хітів 
на культура ніш. Культура дефіциту та культура надлишку. 
Комерційний та аматорський контент, мейнстрім та анде-
граунд у часи нових медіа.

Вимірювання ефективності інтернет-реклами. Старі та 
нові формати інтернет-реклами. Популярні формати інтер-
нет-реклами та їх використання. Мультимедіареклама, 3-D 
візуалізація,  мережеве спонсорство, адвергейм, повнофор-
матна інтернет-реклама. Ринки без кінця.

Питання до обговорення
1. Чим відрізняється традиційна та мережева рекла-

ма? Назвіть переваги інтернету для проведення ре-
кламної кампанії.

2. Які особливості мережі потрібно враховувати під 
час розробки рекламної кампанії.

3. Модель інтернет-реклами (Роджерс, Торсон)

4. Концепція довгого хвоста.
5. Найпопулярніші формати реклами у мережі. 
6. Обговорення проектів unicef tap project, Thank You 

Mom - P&G Commercial, RED BULL: STRATOS, 
OLD SPICE: THE MAN YOUR MAN COULD SMELL 
LIKE, DOVE: CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY, 
Under Armour

Література:
1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London 

and New York : Routledge, 2008.
2. van Dijk Jan A.G.M.The Network Society. Social 

Aspects of New Media. - Second edition. – London : 
SAGE Publications, 2006.

3. Anderson, Chris. "The Long Tail" Wired, 2004.
4. Зражевська Н. І. Нові медіа і нові форми комуніка-

ції в медіа культурі // Актуальні питання масової 
комунікації. Випуск 14. 2013 рік. – С. 70-75

5. Графический дизайн и рекламное предложение // 
Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. – 
Харьков: Гуманитарный центр, 2011. – С. 155-169.

6. Интернет-реклама [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://adindustry.ru/internet-advertising

Заняття 15. Особливості реклами у нових медіа

Роджерс і Торсон (2000) пропонують 
Модель інтернет-реклами. Провідна пози-
ція їхньої моделі, яка розроблена для того, 
щоб пояснити, якими є процеси сприй-
мання споживачами повідомлень в мере-
жі, полягає у тому,  що деякі з цих проце-
сів контролюються рекламістом, а деякі 
- споживачем. Можна сказати, що споживач 
контролює рекламу у журналі, бо він вирі-
шує, відкривати чи не відкривати журнал, 
автори у цьому випадку говорять, що кон-
троль є більш екстенсивним у таких медіа, 
як журнали. У дослідженнях йдеться про 
те, що тема контролю над повідомленням - 
провідна позиція, що пояснює різницю між 
вимірюванням ефективності інтернет-ре-
клами та реклами в інших медіа. 

Критерії контролю 
над повідомленням
Контроль над повідомленням не на-

стільки стосується результату, як самого 
процесу комунікації (Павлов, Стюарт 2000). 
У цьому смислі вимірювання ефективності 
реклами може розумітися у термінах двох 
різних аспектів: конроль за процесом та 
резульати. Ці два аспекти можуть сприйма-
тися як різні, проте все ж поєднаними між 
собою. Вимірювання «контролю над про-
цесом» стосується найперше вибору медіа, 
пошуку інформації та уваги до інформації 
та її обробки. Ці речі найперше і найбільше 
пов’язані з манерою, за допомогою якої ко-
ристувачі вибудовують та контролюють їхні  
взаємовідносини з повідомленнями в інтер-
неті. Вимірювання результатів стосується 
наслідків взаємодії користувачів із повідо-

мленнями в інтернеті. Реклама незалежна 
або ж опосередкована перемінна, у той час 
як стандартне вимірювання сприйняття, 
формування позиції та поведінки, такі як 
увага, запам’ятовування, знання, позиції та 
наміри стають залежними перемінними. І, 
звичайно, обидва контроль процесу і кон-
троль результатів частково під контролем 
рекламіста, який конструює повідомлення 
та частково під контролем користувача, 
реципієнта. Незалежно від ступеня контр-
олю, важливо, що обидва аспекти контролю 

йдуть один за одним і вимірюються так, що 
ефективність інтернет-реклами може бути 
досягнута, якщо рухається по колу. 

Обидва ці аспекти контролю можуть 
розглядатися як такі, що діють внаслідок 
однієї з або усіх трьох перемінних ефектив-
ності: сприймання, формування позиції та 
поведенка.

із статті Hairong Li, John D. Leckenby 
«Internet Advertising Formats and 
Effectiveness»

Модель інтернет-реклами«

»

Модуль 4. РЕКЛАМА У МЕРЕЖІ



Ось діаграма усіх альбомів-хітів з 1958: 
золоті (більш ніж 500 млн продано), плати-
нові (від 1 до 2 млн), мультиплатинові (від 2 
до 10 млн) та діамантові (10 млн та більше). 
Між 2001 та 2007 загальні продажі музич-
ної індустрії впали на чверть. Але кількість 
хітових альбомів впала більш ніж на 60%. 
У 2000 п’ять топових альбомів, включаючи 
мегахіти від Бритні Спірс та Емінема, були 
продані у кількості 38 млн екземплярів. У 
2005 кількість проданих п’яти топових аль-
бомів не досягла й половини - всього 19,7 
млн екземплярів. Іншими словами, хоча му-
зична індустрія зазнає збитків, та її сторона, 
що виробляє хіти, страждає ще більше.

Споживачі переключають увагу від 
мейнтріму, продукція фрагментується на 
тисячі різних субжанрів. Для музики, врешті 
решт, це виглядає як кінець ери блокбастерів.

Більш ніж 99% музичних альбомів сьо-
годнішнього ринку не доступні у Wal-Mart 
(мережа магазинів роздрібної торгівлі). З 
більш ніж 200 тисяч фільмів, телевізійних 
шоу, документальних фільмів та іншого ві-
део, що випускаються у комерційних цілях, 
кількість блокбастерів складає усього 3 ти-
сячі. Те саме стосується будь-якої іншої роз-
дрібної продукції - від книжок до кухонного 
приладдя. Переважну більшість продуктів 
ви не купите у магазині неподалік. Оскільки 
це традиційна хітова економіка - економіка 
обмеженого вибору. 

Коли ви можете суттєво знизити ви-
трати, орієнтуючись на взаємопов’язані 
постачання і потреби, це змінить не тільки 
всю природу ринку. Це не тільки кількісна 
зміна, але якісна теж. Заповнюючі ніші, ми 
отримуємо постійну потребу до некомер-
ційного контенту. Потім, як потреба змі-
щується в сторону ніж, економіка, що базу-
ється на них, удосконалюється, створюючи 
позитивний фідбек, який трансформує усю 
індустрію та культури - на десятки років. 

Перша складова - демократизація за-
собів виробництва. Найкращий приклад 
- персональний комп’ютер, який дозволяє 
будь-кому виробляти будь-що, починаючи 
від газети, закінчуючи фільмами та музикою. 
Сила персонального комп’ютера означає, 
що кількість «виробників» - осіб, хто може 

робити те, що декілька років тому могли 
робити тільки професіонали, збільшилася у 
тисячі разів... Результат - величезний обсяг 
контенту зростає швидше, ніж будь-коли.

Друга складова - це зниження ко-
штів на споживчі товари через демокра-
тизацію розповсюдження... Персональний 

комп’ютер зробив кожного виробником 
або видавцем, а от інтернет зробив кожного 
розповсюджувачем. 

Третя складова - це поєднання поста-
чання і потреби, залучення споживачів до 
цих нових і доступних товарів і зрушення 
потреби униз Хвоста.

З книги Кріса Андерсона “Довгий хвіст”



Визначення банеру. Історія банерної реклами. Головна 
мета банерної реклами: інформування чи дія? Види банерів 
(gif- и jpeg-банери, flash-банери, інтерактивні банери, pop-
uр, screen-glade, scroll skyscraper, peel-away). Класифікація 
банерів за змістом (інформаційні, іміджеві, інтригуючи та 
ін.). Класифікація банерів за розміром. Використання різни 
видів банерів залежно від рекламної функції. Ефективність 
банерної реклами. Показники ефективності. Хіти, хости.

Параметр ROI. CTR. CTB. CTI. Причини низької ефек-
тивності банерів.  Служби банерної реклами. Різновиди 
банерних мереж. Критерії вибору рекламного майданчика. 
Рощміщення банерів. Шапка сайту. Бокові панелі сторінки. 
Розрив тексту. Психологічна сторона впливу банерної ре-
клами. Банерний обмін. Таргетинг у банерній рекламі.

Питання до обговорення
1. Головна мета банерної реклами.
2. Формати і види рекламних банерів (аналіз прикла-

дів, знайдених у мережі).

3. Ефективність банерної реклами. Вимірювання 
ефективності.

4. Розміщення банерів. Вибір рекламного майданчика. 
Мережі банерів.

5. Специфіка сприйняття банерів (аналіз сприйняття 
банерів)

Література:
1. Петюшкин А. Основы баннерной рекламы. – СПб.: 

БХВ-Питер, 202.
2. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интер-

нете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-154.
3. Баннерная реклама http://www.cy-pr.com/wiki/%D0

%91%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D0%BC%D0%B0/

Заняття 16. Банерна реклама

Основний показник ефективності 
будь-якого виду реклами - параметр  ROI, 
який оцінює підвищення рівня продажів 
після запуску реклами. Щодо ROI банерної 
реклами, то він розраховується на основі 
таких показників: 

Хіти - переглянуті сторінки.
Хости - унікальні користувачі, що ро-

блять хіти (переглядають сторінки). Кожно-
му відвідувачу відповідає окрема IP-адреса, 
з якої здійснюється доступ до ресурсу. 

CTR - основний показник ефектив-
ності інтернет-реклами (Click-Through 
Rate) — клікабельність реклами.

CTR={кількість кліків}/{кількість по-
казів}. Середнє значення CTR в Рунеті ва-

ріюється від  0,1% до 3%, дуже рідко досягає 
10%. Високі показники є наслідком корек-
тного налаштування таргетингу. 

 CTB — показник ефективності ін-
тернет-рекламы (Click-To-Buy ratio). Вона 
дорівнює співвідношенню користувачів, 
що відвідали сайт за гіперпосиланням ре-
кламного оголошення, та користувачів, що 
здійснили покупку / дію (лишили замовлен-
ня, зайшли на сторінку «контакти» та ін.) до 
загальної кількості тих, хто відвідав сайт за 
певним гіперпосиланням.

CTB={кількість покупців}/{кількість 
відвідувачів}

Для показника CTB важлива не тільки 
таргетованість реклами, але й привабли-

вість самої пропозиції товару чи послуги. 
Найбільш бажаними цільовими діями 

є замовлення товару чи намагання зв’язати-
ся з компанією.

CTI  - (англ. Click-To-Interest) — по-
казник ефективності інтернет-реклами. Ви-
значає кількість користувачів, які проявили 
активність на сайті, який відвідали: заціка-
вилися рекламною пропозицією, перегляну-
ли декілька сторінок сайту, повершулися на 
нього через деякий час, запитали додаткову 
інформацію, зберегли адресу ресурсу та ін.

CTI вимірюється як співвідношення:
CTI={кількість зацікавлених відвіду-

вачів}/{загальна кількість відвідувачів}
із сайту web-patrol.net

Як вимірюється ефективність банерної реклами?



Проаналізуйте розміщення банерної реклами на сайтах. Наскільки воно є вдалим для ре-
кламодавця та для редакції?



Пошукова та контекстна реклама – визначення понять. 
Переваги та недоліки пошукової реклами. Традиційний та 
довірливий маркетинг. Пошукова оптимізація як альтерна-
тива пошуковій рекламі.

Трансформація пошуковиків у медіа (досвід Google, 
Yahoo!). Google AdWords. Інформаційний пошук та рекла-
ма. Зменшення відстані між рекламодавцем та споживачем. 
Фактори, що впливають на популярність у пошуковиках. 
Поняття «click fraud». Поведінка споживача, що використо-
вує пошукові медіа.

Схема роботи пошукової реклами. Системи показу по-
шукової реклами. Таргетинг та його різновиди у пошуковій 
рекламі. Добір ключових слів. Аналіз конкурентів, передба-
чення пошукового запиту аудиторії. Мінус-слова. Густина 
ключових слів, розміщення, оформлення. Посадкова сто-
рінка. Інформація, яку потрібно розмістити на посадковій 
сторінці.

Розміщення пошукової реклами.

Питання до обговорення:
1. Ефективність контекстної реклами. Переваги та не-

доліки. 

2. Контекстна реклама та таргетінг. Що впливає на 
ефективність у пошуковиках?

3. Добір ключових слів.
4. Аналіз прикладів контекстної реклами.
5. Пошукова оптимізація сайту. 

Література:
1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London 

and New York : Routledge, 2008.
2. Доверительный маркетинг. Сет Годин и его ре-

волюционный взгляд на рекламу [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.mindcapital.ru/article/
DOVERITELNYIMARKETINGSETGODIN/

3. Бабаев А. Контекстная реклама. – СПб.: Питер, 2011
4. Яковлев А. Контекстная реклама. Основы. Секреты. 

Трюки. – Спб.: БХВ-Петербург, 2012.
5. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в интер-

нете. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2009. – С. 151-154.
6. Вся правда о контекстной рекламе. - [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.seonews.ru/books/vsya-
pravda-o-kontekstnoy-reklame/

Заняття 17. Контекстна та пошукова реклама

Редактор для написання ключових слів



Особливості споживання мобільної реклами. Мереже-
ва та мобільна реклама. Обсяг ринку мобільної реклами. 
Мобільна реклама як кишенькова. Мобільна аудиторія та її 
поведінка. Хто є понетнційною аудиторією мобільної рекла-
ми? Особливості використання мобільного телефону та мо-
більного інтернету. Недоліки мобільної реклами. Види мо-
більної реклами. Розсилка рекламних текстів (СМС, ММС). 
Поради щодо створення рекламних СМС. PP в мобільних 
іграх. Реклама в додатках. Реклама із допомогою Bluetooth. 
Мобільне телебачення. Відеореклама. Реклама на сплячому 
екрані. WAP-реклама та її переваги. Геотаргетинг у мобіль-
ній рекламі. Особливості мобільного пошуку. 

Customer Lifetime Managment. Мобільний сайт. Особли-
вості розміщення інформації. 

Питання до обговорення:
1. Найбільш ефективні види мобільної реклами
2. Поради щодо створення мобільних смс.

3. Специфіка створення мобільних додатків
4. Особливості ринку мобільної реклами
5. Переваги та недоліки мобільної реклами
6. Аналіз мобільної реклами

Література
1. Spurgeon Ch. Advertising and New Media. – London 

and New York : Routledge, 2008.
2. Все будет мобайл: обзор рынка мобильной рекламы 

рунета  [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
habrahabr.ru/company/advertone_ru/blog/221439/

СМС-маркетинг [електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://www.epochta.com.ua/products/sms/sms-marketing.
php

Заняття 18. Мобільна реклама та мобільний сайт

Объем рекламы 
в украинском мобайле 
за год вырос в 5 раз

Сейлс-хаус Admixer подбил итоги 
первого квартала 2016 года по мобильной 
рекламе. Мобайл-маркетинг продолжает 
активно расти. Объем рекламы увеличи-
лся в 5 раз по сравнению с аналогичным 
периодом 2015-го года, а бюджеты вырос-
ли в 1,5 раза.

Рост бюджетов происходит как за 
счет новых рекламодателей, так и за счет 
существующих, которые осваивают все 
новые инструменты и готовы активнее 
вкладываться в мобильную рекламу. Актив-
но развиваются форматы видео и in-page

Что касается рекламодателей, актив-
ную роль начала играть FMCG-отрасль, ко-
торая вышла на первое место по объему ку-
пленной рекламы. На нее пришлось почти 
28% всего рынка. Вторыми, закономерно, 
идут мобильные операторы, которые заня-
ли около 23%. Планку в 10% также взяла и 
отрасль электроники.

«Среди отраслей, которые быстро 
растут по сравнению с 2015 годом – Нед-
вижимость, Отдых и Развлечения, Туризм, 
Финансы. После насыщенного четвертого 
квартала несколько снизил рекламные ак-
тивности Ритейл...», – также сообщают в 
Admixer. Алексей Бондаренко, ain.ua
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1. Виникнення ARPANET, її призначення. Принципи 
роботи ARPANET.

2. Академічний період розвитку інтернету (від 
перших вузлів  ARPANET до пошуків єдиного 
стандартизованого протоколу)

3. Основні принципи роботи WWW. Url, http, html.
4. Copyright та copyleft. Позиція «Майкрософт» щодо 

copyleft. Лист до хобістів Б. Гейтса.
5. Культура хакерів (за М. Кастельсом).
6. Перші віртуальні спільноти та принципи їх роботи. 

Нова економіка в мережі.
7. Інтерактивність як збагачення комунікації, мережі. 

Інтерактивність та інтеркреативність
8. Типи та характеристики інтерактивності.
9. Використання інтерактивності у журналістиці.
10. Аудиторія інтернету та її особливості.
11. Що таке гіпертекстуальність?
12. Як гіпертекстуальність змінює сучасну культуру?
13. Призначення гіпертекстуальності у журналістиці. 
14. Посилання у мережевоми тексті. Правила оформлення 

гіперпосилань.
15. Мультимедійність та конвергенція. Види конвергенції. 

Моделі читання мультимедійного продукту.
16. Призначення мультимедіа у журналістському тексті. 

Приклади використання мультимедіа у ЗМІ.
17. Особливості роботи мультимедіа редакції. Три 

процеси виробничого ланцюга ЗМІ у традиційній та 
мультимедіа редакції.

18. Стадії мультимедіатизації. Досвід Першого 
національного телеканалу.

19. Робота інтернет-журналіста (пошук теми, збір 
інформації)

20. Особливості роботи інтернет-редактора. 
21. Перепрофілювання журналістського матеріалу
22. Вимоги до фотографій. Фотографія у мистецтві та у 

журналістиці.
23. Які відомі вам фотожанри використовують в інтернеті 

найчастіше (наведіть приклади)?
24. Поради до композиції фото від відомих фотографів. 

Силова лінія фотографії.
25. Ракурс, наповнення фотографії, формат фотографії.
26. Редагування фотографій та правила розміщення 

фотографій на сайті. 
27. Використання фотографій з мережі інтернет 

традиційними ЗМІ.
28. Фотографії від громадських журналістів. Перевірка 

інформації.
29. Слайд-шоу та його використання у мережевих ЗМІ 

(досвід Los Angeles Times)
30. Проаналізуйте найпопулярніші ролики в youtube. 

Чи відповідають вони вимогам до професійного 
відео (використання зуму, врахування руху в кадрі, 
композиції кадру та ін.)

31. Які структурні елементи відеосюжету використовують 
журналісти Громадського та журналісти центральних 
українських телеканалів? Як ви оцінюєте подібну 
роботу?

32. Офіційні та неофіційні сайти.
33. Сайти державних органів: специфіка наповнення.
34. Типологія сайтів за О. Калмиковим та Л. Кохановою.
35. Статичні та динамічні сайти

36. Сайти ЗМІ та вимоги до них (за М. Чабаненко). Інші 
класифікації сайтів ЗМІ

37. Виникнення форумів та їх роль в історії інтернету. 
Юзнет.

38. Особливості спілкування на інтернет-форумах. 
Особливості спілкування в мережі інтернет.

39. Тролінг та тролі. Роль модератора сайту. Замовний 
тролінг.

40. Самоорганізація читачів форуму. Фофудья.
41. Форум як джерело інформації для журналіста. Види 

форумів. 
42. Визначення терміну блог. Блог та споріднені жанри. 

Перші блогери. Родові жанри блогів.
43. Блоги та традиційні ЗМІ. Чи є блогерство 

журналістикою?
44. Перевірка інформації, взятої з блогів. Блогери та 

порушення авторського права. Довіра до блогів.
45. Блогер як громадянський журналіст. Переваги та 

недоліки блогів.
46. Чи може журналіст бути блогером? 
47. Виникнення соціальних мереж. Соціальні мережі, 

блоги та форуми: спільне та відмінне. 
48. Соціальні мережі як складова «цифрової демократії»
49. Соціальні мережі та проблеми приватності.
50. Аудиторія соціальних мереж. Специфіка аудиторії 

«FB», «Вконтакте», «Одноклассники», «Твіттер» та 
інших соціальних мереж.

51. Вплив соціальних мереж на журналістику. Чи здатні 
соціальні мережі замінити журналістику?

52. Персоналізація новин у соціальних мережах
53. Що таке «вікі» та «вікі-технології». Чим «вікі»-сайт 

відрізняється від звичайного? 
54. Особливості наповнення вікіпедії.  Які статті 

потрапляють у «кандидати на вилучення» та чому?
55. Політика вікіпедії. Вікікет.
56. Вандалізм у вікіпедії.
57. Погляди на використання вікіпедії у журналістських 

матеріалах.
58. Вікілікс: за і проти.
59. Інтернет як засіб інформації та засіб масової 

інформації.
60. Зміни у традиційних ЗМІ під впливом інтернету. 
61. Перші ЗМІ в інтернеті (дошки оголошень, створення 

перших віртуальних спільнот, інтернет-огляди)
62. Виникнення перших сайтів новин та авторських 

проектів.
63. Поява перших інтернет-видань. Епоха web 1.0. Крах 

доткомів.
64. Епоха web 2.0.  
65. Епоха нових медіа. Ознаки нових медіа. Майбутнє ЗМІ 

та інтернету.
66. Особливості мережі інтернет, які потрібно враховувати 

під час створення, розробки та підтримання роботи 
сайту.

67. Етапи створення сайту (вибір хостінга та доменного 
імені)

68. Інформаційна архітектура сайту.
69. Розміщення публікацій (досвід «Радіо Свобода»)
70. Просування сайту: pull-канал та push-канал.
71. Юзабіліті. Як вимірюється юзабіліті?
72. Фактори, від яких залежить популярність сайту (якість, 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ



дизайн, аудиторія). 
73. Web-аналітика. Основні звіти Web-аналітики. 
74. Інформаційний та презентаційний дизайн. 
75. Дизайн першої сторінки: найбільш розповсюджені 

помилки
76. Навігація. Розробка структури сайту.
77. Доступ для відвідувачів з особливими потребами
78. Чим відрізняється традиційна та мережева реклама? 

Назвіть переваги інтернету для проведення рекламної 
кампанії.

79. Які особливості мережі потрібно враховувати під час 
розробки рекламної кампанії?

80. Модель інтернет-реклами (Роджерс, Торсон)
81. Концепція довгого хвоста.
82. Найпопулярніші формати реклами у мережі. 
83. Головна мета банерної реклами.
84. Формати і види рекламних банерів (аналіз прикладів, 

знайдених у мережі).
85. Ефективність банерної реклами. Вимірювання 

ефективності.
86. Розміщення банерів. Вибір рекламного майданчика. 

Мережі банерів.
87. Специфіка сприйняття банерів (аналіз сприйняття 

банерів)
88. Ефективність контекстної реклами. Переваги та 

недоліки. 
89. Контекстна реклама та таргетінг. Що впливає на 

ефективність у пошуковиках?
90. Добір ключових слів.
91. Аналіз прикладів контекстної реклами.
92. Пошукова оптимізація сайту. 
93. Найбільш ефективні види мобільної реклами
94. Поради щодо створення мобільних смс.
95. Специфіка створення мобільних додатків
96. Особливості ринку мобільної реклами
97. Переваги та недоліки мобільної реклами
98. Аналіз мобільної реклами
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