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ВСТУП
На межі ХХ–ХХІ століть внаслідок процесів комп’ютеризації та масового
поширення Інтернету в журналістиці виник новий напрямок, пов’язаний із роботою на інтернет-видання. Як це часто буває, перші кроки в новій галузі здійснювали ентузіасти. В 90-х рр. сегмент медіа-ринку в Мережі формувався стихійно і був малопомітним, та сьогодні можна сміливо констатувати існування
впливового медіа-сектору, що демонструє великий потенціал розвитку, потребуючи дедалі більшої кількості висококваліфікованих фахівців. Накопичений
досвід роботи дозволяє говорити про певні підходи, що стали типовими. Інтернет-ЗМІ – це окрема група веб-ресурсів, важливий складник вітчизняної медіасистеми; вони сприяють багатьом перетворенням у медіа-сфері, значно обумовлюють сучасний та майбутній стан журналістики.
Сьогодні майже не залишилося традиційних мас-медіа без власних вебсайтів, причому останні дедалі частіше функціонують у ролі самодостатніх, і
навіть першорядних ЗМІ. Із появою так званих «нових медіа» кожен творчий
працівник редакції змушений виходити за рамки методів і прийомів, прийнятих
для того чи іншого виду ЗМІ. Минає покоління журналістів, які могли називати
себе винятково газетярами, радійниками або телевізійниками, – на зміну їм
приходять універсали, орієнтовані працювати багатоформатно.
Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Інтернет-журналістика» призначені для студентів четвертого року навчання
денного відділення факультету журналістики. Вони узгоджені із навчальною
програмою, що містить два модулі. В цілому курс розрахований на 72 академічні години, з яких на практичні заняття відведено 24 години (12 тем по 2 години кожна), на самостійну роботу – 24 години, на індивідуальну роботу – також
24 години.
Головна мета курсу – навчити основам мас-медійної діяльності в Інтернеті, сприяти ефективному засвоєнню та застосуванню цих знань на практиці.
Завдання курсу полягають у тому, що в підсумку студент повинен знати:
 основні соціально-культурні наслідки масової комп’ютеризації та поширення Інтернету;
 значення впливу існування глобальних комунікаційних мереж на систему мас-медіа;
 історію виникнення Інтернету і веб-мережі;
 шлях становлення інтернет-журналістики, зокрема в Україні;
 періодизацію розвитку вітчизняних інтернет-видань;
 переваги нових медіа в порівнянні з традиційними ЗМІ, а також
пов’язані з ними проблеми правового й етичного характеру;
 перелік професійних вимог до інтернет-журналіста;
 зміст і суть журналістської роботи в Інтернеті;
 специфіку масово-комунікаційної діяльності в Мережі;
4

 роль і значення гіпертекстових зв’язків;
 різновиди інтерактивного спілкування з аудиторією інтернет-ЗМІ та
мету їх застосування;
 принципи підготовки медіа-інформації для Мережі в усіх можливих
форматах та прийоми її розміщення;
 особливості підготовки фото-, аудіо- та відеоматеріалів для вебу;
 влаштування веб-сайту для інтернет-ЗМІ і панелі управління;
 основні кроки щодо заснування нового інтернет-ЗМІ та налагодження
його функцій, зокрема рекламних.
Окрім того, студент повинен уміти:
 правильно організувати свою професійну діяльність в Інтернеті, зокрема, уникаючи інтернет-адикції;
 ефективно користуватись Інтернетом як джерелом інформації;
 готувати для Мережі медіа-повідомлення в усіх можливих форматах –
текстові матеріали, фотознімки, слайд-шоу, аудіо- та відеоповідомлення;
 правильно структурувати текстові повідомлення для Інтернету (різних
жанрів); передбачати в них внутрішні і зовнішні гіпертекстові посилання;
 творчо підтримувати інтерактивне спілкування з аудиторією;
 розміщувати власні журналістські повідомлення в Мережі (різних форматів), користуватись деякими найпростішими HTML-тегами;
 працювати з типовою панеллю управління веб-сайтом;
 створити повноцінний проект нового інтернет-видання, передбачивши
його інформаційні, комунікативні, розважальні та рекламні функції, зв’язки з
іншими ЗМІ та просування на медіа-ринку.
Структура курсу передбачає активну творчу співпрацю студентів із викладачем – доповнення, вдосконалення, спільну розбудову системи пропонованих знань, оскільки йдеться не просто про нову, місцями навіть мало вивчену
галузь, а й про надто рухливий інформаційний простір, якому притаманний
надзвичайно швидкий обіг інформації. Багато завдань мають дослідницький
характер, можуть переростати в теми для курсових, бакалаврських, дипломних.

5

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття № 1
Тема: Інтернет як фактор важливих змін у суспільстві та медіа-сфері
План
1. Вступ до курсу, визначення поняття «інтернет-журналістика».
2. Глобальні комунікаційні мережі в контексті закономірностей розбудови інформаційного простору людства.
3. Трансформаційні процеси в системі мас-медіа на межі ХХ-ХХІ століть
і деякі специфічні проблеми, пов’язані з Інтернетом і новими ЗМІ.
Література:
основна – 5 (8-37), 6, 9 (1-26), 12 (7-18, 86-94);
додаткова – 1 (13), 20, 21.
Завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання
Переглянути запропоновану літературу й бути готовими до обговорення.
Готуючись до цього практичного заняття, насамперед слід вивчити визначення
терміна інтернет-журналістика (ІЖ). Важливо розуміти, що автори різних
підручників трактують його фактично однаково, хоч і формулюють по-різному.
Окрім того, запам’ятайте, що існують синонімічні терміни, найбільш точні з
яких і найчастіше вживані – онлайнова журналістика, веб-журналістика та
мережева журналістика.
Необхідно знати, що інші подібні терміни дещо відрізняються за смислом
– вони мають ширше значення, що стосується сучасного журналізму в цілому:
е-журналістика (скорочення від англ. «electronic», тобто електронна), кібержурналістика, цифрова журналістика, high-tech-журналістика (практично
те саме – журналістика, що спирається на новітні технології). Зрідка можна
зустріти термін комп’ютерна журналістика.
Поясніть, як ви розумієте такі слова з підручника О. Калмикова та Л. Коханової: «Інтернет-журналістика – це якісно новий культурний і цивілізаційний
феномен, що становить діяльність із формування і представлення інформаційних образів актуальності, причому носіями цих образів можуть бути не лише
слово, але й картинка, фотографія, кіно, відео, звук, веб-сторінка – будь-який
об’єкт, здатний виступати в ролі носія інформації або тексту в широкому значенні цього слова» (5 осн., с. 8). Наскільки це визначення вичерпне?
Особливу увагу зверніть на авторські міркування Б. Потятиника про
межі професії, що торкаються не лише значення згаданих понять, а й деяких
проблемних питань стосовно окреслення кола інтернет-ЗМІ й виокремлення в
Інтернеті власне журналістики (9 осн., с. 10-26).
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Говорячи про Інтернет як глобальні комунікаційні мережі в контексті закономірностей розбудови інформаційного простору людства, почніть із думок
М. Кастельса. Зокрема, поясніть таку цитату: «Якщо інформаційна технологія
– це нинішній еквівалент електрики в епоху індустріалізації, то сучасний Інтернет можна було б уподібнити до енергетичної системи й електродвигуна, тому
що він здатен поставляти «інформаційну енергію» для будь-яких сфер людської
діяльності» (6 осн., передмова).
Слід обов’язково згадати, що новітні технології призвели до чергової інформаціно-комунікаційної революції і щодо цього доречно порівнювати Інтернет із верстатом Гутенберга. Зверніть увагу на те, що вплив Інтернету на інформаційне середовище і людське суспільство загалом продовжує тенденції, намічені задовго до появи комп’ютерних мереж і пов’язані з поширенням телебачення (12 осн., с. 7-14). Спробуйте поміркувати, якими людськими властивостями вони обумовлені та до чого вони можуть привести в майбутньому.
Будьте готові до міні-диспуту на тему: наскільки відповідає дійсності таке твердження відомого американського кіберкультуролога і медіа-аналітика
Д. Рашкоффа: «Єдине середовище, в якому наша цивілізація ще може розширюватись, наш єдиний справжній фронтир – це ефір, іншими словами – медіа.
<…> Медіа, що безперервно розширюються, стали справжнім середовищем
проживання – простором, таким же реальним і, як видно, незамкнутим, яким
була земна куля п’ятсот років тому» (12 осн., с. 10).
Слід окремо зупинитися на психологічних змінах у світогляді та світосприйнятті людей, спричинених Інтернетом. Чому межа між реальністю та віртуальними утвореннями стирається? Розкажіть, що ви знаєте про інтернетадикцію (можна посилатися на статті Л. Шпанер – 20, 21 додат.).
Важливо усвідомити, що Мережа становить соціально-культурний феномен, унікальність якого продиктована насамперед принципом гіпертекстуальності. Необхідно вміти пояснити, що саме стоїть за ідеєю глобального гіпертексту, хто її автор і кому судилося втілити цю ідею в життя на основі міжкомп’ютерного зв’язку.
Розповідаючи про трансформаційні процеси в системі мас-медіа на межі
ХХ-ХХІ століть, варто почати з думок Е. Тофлера (12 осн., с. 14-18) про важливість комп’ютерних технологій і тенденцію до об’єднання всіх сучасних ЗМІ
в єдину систему. Зверніть увагу на факт стандартизації й уніфікації інформаційних потоків (12 осн., с. 16), поясніть його суть.
Важливо розуміти, що характер медіа-взаємодій під впливом Інтернету
пов'язаний із процесами медіа-інтеграції, а також медіа-конвергенції, причому
на кількох рівнях: організаційному, пов’язаному з безпосередньою підготовкою
медіа-продукту, а також із його подачею. Поміркуйте, чи збулося сьогодні передбачення О. Мелещенка, який у 2002 р. писав, що «у найближчому майбутньому очікується більш тісний взаємовплив і взаємопроникнення мережевих і
традиційних ЗМІ» (12 осн., с. 15). Яку роль у цьому зіграли перехід ЗМІ на ци7

фрову техніку і мультиплікація каналів поширення інформації? Наведіть відомі
вам приклади медіа-інтеграції та медіа-конвергенції із сучасного життя.
Висвітлюючи питання про специфічні проблеми, пов’язані з новими медіа, будьте готові пояснити, чим вони обумовлені, чому не так просто піддаються вирішенню. Серед найважливіших проблем слід назвати інформаційний
бруд, неякісні медіа-повідомлення з неперевіреними фактами або зі свідомим
перекручуванням фактів. Обов’язково зверніть увагу на те, як ставляться до цієї
проблеми самі учасники медіа-ринку в Інтернеті (12 осн., с. 86-88).
Поміркуйте, чому дискурс інтернет-новин взагалі і в Інтернеті зокрема
тяжіє до негативізму. При цьому варто спиратися на думку М. Халера, який
вважає, що медіа створюють медіа-реальність за методами і правилами, які
стосуються їх функціонально визначених цілей. Їх мета полягає насамперед у
тому, щоб «вказати на небезпеки і ризики в співіснуванні людей, тобто особливо виділити їх» (12 осн., с. 90).
Говорячи про політичні маніпуляції в Інтернеті, прокоментуйте таку думку Б. Потятиника: «Демократичні за формою мас-медіа, далеко не завжди є
такими за своєю суттю, тобто далеко не завжди вони відповідають найважливішим потребам і запитам громади» (12 осн., с. 88). Прочитайте інтерв’ю з ексредактором інтернет-видання «Zaxid.net» І. Балинським (12 осн., с. 143-146),
перекажіть та прокоментуйте його твердження щодо ролі інтернет-ЗМІ в політичних процесах країни під кутом зору інформаційної боротьби.
Запитання для самоконтролю:
 Що таке інтернет-журналістика (ІЖ)? Які інші терміни вживаються на
позначення цього поняття?
 Чому лише невеликий сегмент Мережі може претендувати на те, щоб
називатися журналістикою?
 Чому Інтернет є невід’ємною частиною інформаційного суспільства?
 Які тенденції в інфосфері людства посилились із масовим поширенням
глобальних комп’ютерних мереж?
 Які ви знаєте ознаки інтернет-адиктивної поведінки?
 Що таке гіпертекст і який він має стосунок до Мережі?
 Чому Інтернет сприяє глобалізаційним процесам у медіа-сфері?
 Що означає стандартизація й уніфікація інформаційних потоків?
 Що таке медіа-інтеграція та медіа-конвергенція? Яка різниця між цими
явищами? Чому Інтернет сприяє цим процесам?
 Які ви знаєте типові проблеми, породжені існуванням Інтернету?
 Чим пояснюються випадки інформаційного маніпулювання на сторінках українських інтернет-видань?
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Практичне заняття № 2
Тема: Історія зародження медіа-дискурсу в Інтернеті
План
1. Створення американцями децентралізованої мережі передавальноприймальних станцій ARPANET.
2. Розвиток комп’ютерних мереж у 1970-80-х рр. ХХ століття.
3. Перші міжкомп’ютерні медіа-повідомлення, перші веб-сайти.
Література:
основна – 2 (7-22), 7 (15-22), 9 (35-38), 12 (65-72);
додаткова – 1, 16.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Переглянути запропоновану літературу й бути готовими до обговорення.
Вивчаючи витоки медіа-дискурсу в Інтернеті, доведеться зануритись у
деякі деталі технічного характеру, що, на перший погляд, жодним чином не
стосуються журналістики. Проте лише з урахуванням цих деталей перед нами
повною мірою постає історія зародження галузі. Запам’ятовувати абсолютно всі
технічні винаходи, в результаті яких вдосконалювались комп’ютерні мережі,
відповідні дати й імена майбутнім інернет-журналістам немає необхідності,
хоча ознайомитись із ними бажано.
Обов’язково треба чітко знати і пам’ятати такі основні моменти:
 Інтернет і Мережа (або Павутина) – не одне й те ж, хоча ці поняття
досить часто вживаються як синонімічні, що сьогодні є цілком виправданим.
Датою народження Інтернету вважається 1969 р., а Мережі – 1990 р. І перший, і
другий винахід, в принципі, становить плід колективної праці, хоча в другому
випадку можемо назвати одного автора – це британський вчений Т. Бернерс-Лі.
 Інтернет розвинувся з американської децентралізованої мережі передавально-приймальних станцій ARPANET, створеної для системи оборони США.
(Назва Інтернет належала одній із гілок комп’ютерних мереж, вона закріпилась
за їх об’єднанням стихійно в процесі відділення винаходу від військової сфери.)
На території країн СНД, так само як і в багатьох інших країнах світу, здійснювались спроби схожих розробок, однак вони не мали такого успіху, як в Америці. В нас це було пов’язано, зокрема, з опором бюрократії.
 Мережа як особливий інформаційний сервіс, що існує на основі Інтернету, дала змогу користуватися глобальними комп’ютерними мережами навіть
людям без спеціальних технічних знань. Саме завдяки цьому винаходу Інтернет
дістав блискавичне поширення планетою в 1990-ті рр. минулого століття, бувши до цього майже винятково здобутком військових і академічної спільноти.
 Майже всі найвідоміші інформаційні сервіси в Інтернеті з’явились ще в
1970-90-х рр. Новини за допомогою Інтернету також почали передавати досить
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рано і від самого початку це було частково пов’язано з аматорськими підходами до висвітлення подій і специфічною атмосферою протиставлення цих повідомлень повідомленням в традиційних ЗМІ. Практично відразу з винаходом
комп’ютерних мереж виникло хакерство, а з поширенням вебу в 1990-х рр.
суспільство стурбувала проблема вільного обігу будь-якої інформації.
 Коли ми говоримо про онлайнові ЗМІ, то маємо на увазі веб-сайти з
професійно підготовленими журналістськими медіа-повідомленнями. Хоча ще
в 1980-х рр. в Інтернеті існували (або передавались за допомогою Інтернету)
електронні видання, їх слід вважати лише прообразами інтернет-ЗМІ. Журналістика по-справжньому прийшла в Інтернет на Заході – в середині 1990-х рр., в
Україні – в другій половині 1990-х рр.
 Від самого початку зародження медіа-дискурсу в Інтернеті останній розглядався як поле інформаційної діяльності, що забезпечує максимальну свободу слова. Взагалі свобода є однією з основоположних цінностей Інтернету.
Переказуючи матеріал, викладений вище у вигляді коротких тез, варто
згадати, що за Б. Гейтсом, «Інтернет – це всесвітня комунікаційна інфраструктура на базі електрики» (2 осн., с. 31). Якщо Інтернет є глобальною системою
обміну інформацією між приєднаними до неї на основі спеціальних технологій
комп’ютерів, то веб-мережа, що існує на основі Інтернету у формі гігантського
гіпертексту, утворює інформаційне середовище, формоване веб-ресурсами,
певну частину яких становлять інтернет-ЗМІ.
Готуючись до пари, знайдіть в Інтернеті та перегляньте:
1) зовнішній вигляд інтернет-сторінки «The Electronic Trib» – одну з перших онлайнових газет, скріншот якої міститься в публікації «Dialing up the
past» (http://blogs.knoxnews.com/editor/2006/05/dialing_up_the_past.shtml);
2) веб-сторінку, що знаходиться за адресою першого в світі веб-сайту
info.cern.ch, створеного Т. Бернерсом-Лі;
3) веб-сайти піонерів Мережі, список яких пропонує веб-архів
(http://web.archive.org/collections/pioneers.html).
Запитання для самоконтролю:
 В чому полягає різниця між Інтернетом і вебом (Мережею)?
 Коли, де, з якою метою був започаткований Інтернет?
 Як Т. Бернерс-Лі вплинув на популяризацію Інтернету?
 Коли та за яких обставин вперше запрацювала Мережа (WWW)?
 Якими подібними до Інтернету розробками займався засновник Інституту кібернетики НАН України В. Глушков?
 Коли з’явились перші міжкомп’ютерні медіа-повідомлення?
 Коли з’явились справжні онлайнові ЗМІ?
 Які риси характеризували медіа-дискурс в Інтернеті від самого початку
його зародження і чому?
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Практичне заняття № 3
Тема: Становлення українського медіа-сектору в Мережі
План
1. Перша половина 1990-х рр. як підготовчий етап.
2. Поява в кінці 1990-х рр. найперших інтернет-видань України.
3. Стрімкий розвиток галузі на початку 2000-х рр.
Література:
основна – 9 (36), 12 (72-86, 118-119);
додаткова – 6, 9, 10, 11, 13.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Готуючись до заняття, варто ознайомитись із веб-ресурсами, що ілюструють матеріал. Перші українські інтернет-ЗМІ: інтернет-версії газет «Дзеркало
тижня» (mirror.kiev.ua), «День» (day.kiev.ua), «CHIP» (chip.kiev.ua), «Поступ»
(postup.brama.com), «Проскурів» (online.km.ua/proskur), сайт «Gala Radio»
(galaradio.com.ua), сайт Першого національного ТК (ntu.com.ua, 1tv.com.ua),
«UAToday» (uatoday.net), «Електронні вісті» (elvisti.com) та ін. Інтернетвидання, засновані на початку 2000-х рр.: «Українська правда» (pravda.com.ua),
«КорреспонденТ» (korrespondent.net), «proUA» (proua.com), «Політична Україна» (polit.com.ua), «UAportal» (uaportal.com), «ForUm» (for-ua.com) та ін.
Далі слід переглянути запропоновану літературу та підготуватись до переказу. Особливу увагу слід звернути на риси, що принципово відрізняють кожен період становлення українських інтернет-ЗМІ (12 осн., с. 118-119).
Про так званий нульовий період (перша половина 1990-х рр.) слід сказати, що в цей час Україна дістає свій національний домен, а її громадяни починають поступово знайомитись із Інтернетом; з’являються перші веб-сайти, що
належать, переважно, офіційним установам, науковим та навчальним закладам,
організаціям технічного спрямування, які мали стосунок до комп’ютерної техніки і/або до інтернет-провайдингу. Традиційні медіа не надають особливого
значення існуванню Інтернету, хоча вже мають справу з електронною поштою.
Розповідаючи про перший період (друга половина 1990-х рр.), вкажіть,
що на основі приватної ініціативи на поодиноких персональних веб-сайтах
здійснювались спроби публікувати медіа-новини, тексти яких власники сайтів
брали в традиційних ЗМІ. З’являються інтернет-сервіси, що надають традиційним ЗМІ можливість розміщувати інформацію про себе і свої матеріали. Врешті-решт деякі традиційні ЗМІ наважуються заводити власні сайти, але розглядають цей крок спочатку лише як захід саморекламування, підвищення престижу редакції. Газети називають свої сайти інтернет-версіями, вони дійсно практично повторюють паперові видання на моніторі комп’ютера. Наприкінці цього
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періоду з’являються перші винятково онлайнові видання. Сайти того часу досить примітивні за дизайном і за способами подачі інформації.
Про другий період (перша половина 2000-х рр.) слід знати, що він відрізняється від першого різким зростанням інтересу населення до Інтернету та вибухоподібним збільшенням числа веб-ресурсів, що, з одного боку, обумовлювалось покращенням доступу до комп’ютерної техніки та Інтернету, а з іншого
– поширенням безкоштовних веб-сервісів, які пропонують користувачам заводити блоги і сайти. Відбувається нечуваний раніше розквіт громадянського
журналізму. Аматорські ЗМІ несподівано починають становити серйозну конкуренцію професійним і журналісти більше не можуть дозволити собі ігнорувати Інтернет. Для цього періоду характерна деяка паніка стосовно вірогідного
зникнення преси, як найстарішого і надто інертного, в порівнянні з Інтернетом,
виду ЗМІ. Похитнулись міцні раніше позиції телебачення. Оскільки веб стає
людним місцем, він притягує рекламу, що додатково стимулює сайтотворення,
зокрема заснування нових інтернет-ЗМІ.
Приходить усвідомлення важливості унікальних властивостей вебу – гіпертекстуальності, мультимедійності та інтерактивності, які, при вмілому застосуванні, слугують значними перевагами.
Виникає веб-радіо, з’являються сайти, що здійснюють радіо- і телетрансляцію через Інтернет. Традиційні ЗМІ дедалі більше вбачають у своїх сайтах
самодостатні майданчики журналістської діяльності, в деяких випадках саме на
них і покладають найбільші сподівання.
Актуальною стає медіа-інтеграція, в якій вбачають запоруку успішності, –
популярності набуває така форма організації праці, коли один редакційний
колектив готує матеріали відразу на кілька секторів медіа-ринку.
Зовнішній вигляд інтернет-видань набуває нової якості. Багато людей відкриває для себе цікавий світ веб-дизайну, який стає поширеним хобі. Чисельні
фірми пропонують свої послуги, власники веб-ресурсів намагаються здивувати
своїх відвідувачів яскравими і незвичайними веб-сторінками.
Другий період був часом проб і помилок, адже переважна частина того,
що робилося в Інтернеті, робилося наосліп самоучками: інтернет-журналістиці,
так само, як і професійному веб-дизайну, мало де вчили.
Про третій період (друга половина 2000-х рр.) необхідно знати, що він
був спокійнішим, незважаючи на те, що кількість веб-сайтів зростала ще вищими темпами. По-перше, паніку традиційних ЗМІ з приводу появи такого потужного конкурента, як Інтернет, змінила впевненість у тому, що до всього можна
пристосуватися. По-друге, накопичений досвід роботи в Інтернеті та сформовані (практично стихійно) відповідні стандарти дозволили перейти на вищий рівень і не повторювати помилок. По-третє, в стилі веб-дизайну усталюється
мода на помірність і акцент на простоті й зручності. (Водночас окремим напрямком розвивається мистецтво веб-дизайну на основі флеш-технологій, який
продовжує дивувати і вражати уяву юзерів, та для інформаційних інтернет12

видань він мало придатний). По-четверте, все більше факультетів журналістики
звертає увагу на необхідність підготовки професійних фахівців для Інтернету.
Поруч із цим поширення набувають різноманітні курси та школи для журналістів-практиків, студентів і викладачів, організовані з метою узагальнення і передачі досвіду, зокрема західних інтернет-ЗМІ. Значно розвивається фріланс,
оскільки попит переважної частини інтернет-ЗМІ на унікальні тексти вищий за
фінансову спроможність їх власників засновувати робочі місця.
Інтернет-журналістика стає по-справжньому впливовою силою в суспільстві, а інтернет-ЗМІ сприймаються аудиторією рівнозначними традиційним.
Серед веб-проектів цього періоду варто відзначити підкреслено мультимедійні. Серед новинок – «полегшені» версії інтернет-видань, призначені для
рідерів, та спеціальні мобільні версії, зручні для перегляду з мобільних телефонів, смартфонів і кишенькових комп’ютерів. Нового дихання набула практика
розміщення електронних копій паперових газет і журналів у вебі.
Вправа № 1. Створіть список назв не менше 20 ранніх інтернет-ЗМІ України з датами їх заснування в хронологічній послідовності. Зачитайте на оцінку.
Вправа № 2. За допомогою веб-архіву (http://web.archive.org/) знайдіть
найстаріші веб-сторінки газети «Дзеркало тижня» (mirror.kiev.ua) і Першого
національного телеканалу (ntu.com.ua, 1tv.com.ua). З’ясуйте, чим вони відрізняються від сучасних веб-сторінок цих же ЗМІ (дизайн, структура, застосування переваг Інтернету, контент). Дайте усну відповідь (якомога детальніше).
Запитання для самоконтролю:
 Скільки періодів розвитку вітчизняного медіа-сектору в Інтернеті ви
знаєте? Які це періоди (дати)?
 Коли з’явились перші українські інтернет-ЗМІ?
 Які українські газети і журнали першими створили веб-версії?
 Які радіостанції і телеканали першими в Україні започаткували власні
веб-сайти?
 Коли в Україні виникли інтернет-видання, що працюють винятково онлайн, і які це видання?
 Як у загальних рисах можна охарактеризувати перший період становлення вітчизняних інтернет-ЗМІ?
 Чим другий етап розвитку вітчизняних інтернет-видань кардинально
відрізняється від першого?
 Які відомі інтернет-видання були засновані на початку 2000-х рр.?
 Що характерно для третього періоду становлення інтернет-ЗМІ України, чим він відрізняється від попередніх?
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Практичне заняття № 4
Тема: Інтернет-ЗМІ світу й України на сучасному етапі розвитку
План
1. Сучасні тенденції в інтернет-журналістиці.
2. Огляд і аналіз роботи провідних інтернет-видань світу.
3. Обличчя української інтернет-журналістики на сьогоднішній день.
Література:
основна – 1, 2, 5, 7 (300-307), 9 (121-131), 12 (156-173),
додаткова – 10, 11, 12, 13 (74-79).
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Переглянути запропоновану літературу й підготуватись відповідати.
Висвітлюючи сучасні тенденції в інтернет-журналістиці, найперше вкажіть на те, що традиційні медіа тісно інтегрувались в Інтернет. Можна
згадати, що на початку 2000-х рр. існувала віра в те, що Інтернет здатен потіснити решту видів ЗМІ, говорили, що преса незабаром може взагалі припинити
існування (тривога виникла ще у 1990-х). У другій половині 2000-х рр., а тим
більше – в 2010-х рр., стало зрозуміло, що цього ніколи не станеться. Переконання в «живучості» традиційних медіа не зникло навіть тоді, коли економічна
криза 2008-2009 рр. вкрай негативно позначилась на них і при цьому надала
переваги новим, менш затратним. Вкажіть, що сайти газет, радіо і телеканалів
стали часто виступати в ролі самодостатніх ЗМІ, наведіть відповідні приклади.
Окремо зупиніться на тому, що сьогодні одним із актуальних факторів,
які впливають на характер журналістики в Інтернеті, є надзвичайна популярність соціальних мереж, де накопичується маса відомостей про найрізноманітніших людей і події. Наведіть приклади західних і вітчизняних інтернетвидань, які на головній сторінці подають посилання на відомі соцмережі –
«Twitter», «Facebook», «ВКонтакте» та ін.
Прокоментуйте слова С. Панюшкіної, яка, розповідаючи про спецпроект
«Журналістика цифрового майбутнього», вказувала: «В Україні на сьогоднішній день розміщення відеороликів на сайті стає нормою» (10 додат.). Користуючись каталогом інтернет-видань України (12 осн., с. 156-173), знайдіть приклади підкресленої мультимедійності й проілюструйте ними свою відповідь.
Зверніть увагу на те, що останнім часом мінімалізм у зовнішньому вигляді інтернет-видань намагаються компенсувати технологічними новинками
веб-дизайну, цікавими модулями і віджетами.
Аналізуючи роботу провідних західних та українських інтернет-видань,
порівняйте їх за всіма згаданими аспектами (з прикладами).
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Окремо зупиніться на порушеннях, притаманних сучасному інтернетсередовищу. Приділіть увагу недостатній правовій врегульованості інформаційного простору веб-мережі. Ви повинні знати, що з виникненням глобальних
комп’ютерних мереж значно загострилась проблема дотримання авторських
прав, оскільки новітні технології дозволяють легко їх обходити. Поясніть, чому
дехто вважає, що, з одного боку, це навіть добре (відсутністю державного контролю прихильники Інтернету пояснюють його швидкий розвиток). Також варто згадати інше порушення, характерне для Інтернету: використання неліцензійного програмного забезпечення, штучне завищення показників рейтингів
відвідування тощо. Згадайте, що Інтернет важко піддається правовому врегулюванню через свій транскордонний характер. Прокоментуйте такі слова
Р. Крейга: «Кожний новий засіб інформації породжував нові етичні питання.
Інтернет – в наслідок таких своїх особливостей, як всесвітня аудиторія, миттєве
оновлення, мультимедійність, можливість публікувати практично все, що завгодно, – порушив більше питань і проблем, ніж будь-яке інше інформаційне
середовище. Всі його переваги є одночасно і його недоліками» (7 осн., 280).
Розкриваючи питання про сучасне обличчя українських інтернет-ЗМІ, згадайте проблемне питання застосування української мови.
Вправа № 1. Ознайомтесь із веб-сайтом американської газети «The Wall
Street Journal» (http://europe.wsj.com/home-page) (можна користуватись автоматичним перекладачем Google). В нижньому правому куті знайдіть гіперпосилання «Мапа сайту» (Site Map), натисніть на нього, перегляньте відповідну вебсторінку й визначте кількість розділів і підрозділів цього веб-ресурсу. Далі
подивіться колонки «Інструменти і формати» (Tools and Formats) та «Цифрова
мережа» (Digital Network), з’ясуйте, як ця газета застосовує всі переваги Інтернету (аудіо, відео, версії для гаджетів, версії для інших країн тощо). Поміркуйте, наскільки видання змінилось під впливом епохи нових медіа і чи пристосоване воно сьогодні до наступу Інтернету. Розкажіть про свої спостереження в
усній формі, наголошуючи на ознаках медіа-конвергенції.
Вправа № 2. Відкрийте портал Вigmir.net (bigmir.net), у меню якого знайдіть розділ «Рейтинг», далі – «ЗМІ та періодика». Ознайомтесь із результатами
рейтингу відвідуваності інтернет-видань, які там згадуються. Назвіть десяток
найбільш популярних. Перегляньте ці сайти, спробуйте проаналізувати причини їх популярності. Зверніть увагу на показники лічильників відвідуваності.
Вправа № 3. Відкрийте інформаційний портал «КорреспонтденТ.net», перегляньте і складіть повний список розділів і рубрик цього інтернет-видання.
Почніть це завдання з опису структури головної сторінки.
Запитання для самоконтролю:
 Які сучасні тенденції в інтернет-журналістиці ви знаєте?
 Які явища свідчать про тісну інтеграцію традиційних ЗМІ в Інтернет?
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 Що є характерним для сучасних інтернет-видань в плані застосування
головних переваг Інтернету, особливо – мультимедійності?
 Як популярність соціальних мереж вплинула на роботу інтернет-ЗМІ?
 Що характеризує типовий дизайн сучасних інтернет-ЗМІ (зарубіжних і
вітчизняних)?
 Які порушення і проблемні питання, що стосуються діяльності українських інтернет-ЗМІ, ви знаєте?

Практичне заняття № 5
Тема: Вплив Інтернету на журналістську професію
План
1. Загальні зміни в журналістиці, що відбулись під впливом Інтернету.
2. Веб-мережа як інструмент професійної діяльності журналіста будьякого виду ЗМІ.
3. Причини і наслідки універсалізації професії журналіста, значення поширення аматорського журналізму.
Література:
основна – 1, 5, 7 (60-94), 8, 9 (11-42), 12,
додаткова – 3, 7, 12, 15.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Переглянути запропоновану літературу й підготуватись відповідати.
На початку ви повинні зазначити, що поширення Інтернету внесло суттєві
зміни в роботу творчого працівника мас-медіа. Сьогодні Мережа, фактично для
всіх журналістів, – це робочий інструмент і джерело інформації, а для інтернет-журналістів, до того ж, – робочий простір. Причому спочатку в редакціях
українських традиційних ЗМІ Інтернет застосовували, майже винятково, з метою електронного листування, згодом ним стали дедалі частіше користуватись і
як джерелом інформації та новим полем професійної діяльності.
Прокоментуйте такі твердження Р. Крейга: «Це може здаватися перебільшенням, проте це правда – Інтернет становить найбільш всеохопний інформаційний ресурс, який знає людство» (7 осн., с. 62); «Як ресурс Інтернет для журналіста корисний лише в тому разі, якщо він дає змогу заощаджувати більше
часу, ніж втрачати» (7 осн., с. 66), «Мережа часто використовується для того,
щоб знайти бази даних, але вона може також приводити репортера до нових
людей, здатних допомогти у створенні матеріалу» (7 осн., с. 90); «для кмітливого журналіста Мережа зазвичай полегшує пошуки додаткової інформації про
потенційних героїв інтерв’ю» (7 осн., с. 94). Слід пам’ятати, що журналіст му16

сить уміти правильно користуватися пошуковими системами (Google, Yahoo!,
Alta Vista, Yandex, Rambler, Апорт, МЕТА, Ukr.net та ін.), знати найкращі вебресурси, що можуть знадобитися йому в роботі. Розкриваючи цю думку, назвіть
близько десяти сайтів, які повинні бути «під рукою» в кожного журналіста.
Прокоментуйте такі слова автора підручника «Пошук і збір інформації»
М. Халера: «Чи в онлайнову епоху ще потрібні методи пошуку і збору інформації, адже все можна знайти в Інтернеті? Це повторюване запитання оминає
саму проблему: оскільки журналісти не шукають і не збирають інформацію, а
просто клацають на безліч лінків, то Інтернет видає передусім інформаційне
сміття. І потім воно, у вигляді новин, поширюється по медіа» (12 осн., с. 19).
Говорячи про вплив Інтернету на професію, зазначте, що сьогодні кожен
журналіст включений у глобальний комунікаційний процес, в єдину глобальну
інформаційну систему. Збільшилась кількість журналістів-фрілансерів, які надають перевагу діяльності поза редакційним колективом. Під впливом чинника
інформаційних технологій для кар’єри окремого журналіста великого значення
набуває так званий «самомаркетинг». Прикметно, що здобута класичними способами, професійно опрацьована інформація в особливій ціні. Причина полягає
в тому, що існує величезна кількість мережевих видань, які потребують наповнення матеріалами, та не мають власних редакцій.
Говорячи про зміни, що відбулися на рівні організації та планування роботи редакцій традиційних ЗМІ, прокоментуйте таку думку С. Машкової: «Із
появою Інтернету професія журналіста зазнає значної трансформації. Замість
вертикальної ієрархії – головний редактор, редактор, керівник відділу, оглядач,
кореспондент, репортер – утворюється принципово нова система, центральне
місце в якій займає журналіст» (8 осн.).
Висвітлюючи питання про причини і наслідки універсалізації професії
журналіста, зазначте також, що внаслідок названих зрушень змінилось бачення
професії медіа-працівника в цілому: сьогодні часто лунають думки про відкриття єдиних центрів, які постачали б новини певній групі ЗМІ різних видів, а також про перебудову організації роботи кожного журналіста, якому більше не
потрібно дотримуватись вузької спеціалізації. Прокоментуйте слова Р. Крейга:
«Мультимедійний (універсальний) журналіст, озброєний компактним обладнанням для запису і передачі інформації, повинен буде, опріч технологічних
навичок роботи, вміти приймати рішення, який канал вартий того, щоб надати
йому перевагу» (7 осн., с. 78). Поясніть, чому В. Перевалов, формулюючи вимоги до сучасного працівника мас-медіа, стверджує, що журналіст повинен
уміти не лише знаходити й опрацьовувати інформацію, а й вибудовувати канали передачі інформації на масову аудиторію й отримання інформації із середовища мобільного зв’язку та Інтернету (12 додат.).
Згадайте той факт, що завдяки Інтернету набув поширення громадянський,
тобто по суті – аматорський журналізм. Конкуренцію професійній журналістській спільноті складають, насамперед, блогери. І. Стєчкін пропонує визначати
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блог як «мережеве ЗМІ, що не має територіальної реєстрації, при цьому власник, редактор і автор матеріалів є однією і тією ж особою» (18 додат., с. 142).
Серед характерних для блогерства рис – індивідуальний журналізм, активна
суб’єктивна позиція автора, оперативність та ін.
Вправа № 1. Перегляньте сторінку «Google» «Пошук в Інтернеті. Довідка»
http://www.google.com/support/websearch/?hl=uk. З’ясуйте і розкажіть, які прийоми користування цим сервісом полегшують пошук необхідної інформації.
Вправа № 2. Перегляньте портал громадянської журналістики ХайВей
(h.ua). Проаналізуйте його матеріали під кутом зору того, наскільки вони можуть становити конкуренцію матеріалам професійних журналістів відомих
інтернет-видань. Для цього порівняйте, як висвітлюється та чи інша тема.
Запитання для самоконтролю:
 Які зміни відбулись у журналістиці під впливом Інтернету?
 У яких випадках Інтернет використовується як інструмент професійної
діяльності журналіста будь-якого виду ЗМІ?
 Чому важливо вміти правильно користуватись пошуковими системами?
 Чому Інтернет посилив явище фрілансу в журналістиці?
 Як в останні роки змінилось бачення професії журналіста?
 В чому полягають ознаки універсалізації професії журналіста?
 Яким чином поширення аматорського журналізму впливає на сучасну
журналістику в цілому?

Практичне заняття № 6
Тема: Своєрідність журналістської діяльності в Інтернеті
План
1. Переваги, які надає веб-мережа працівникові медіа-сфери.
2. Сутність гіпертекстуальності, мультимедійності та яскраво вираженої
інтерактивності в Інтернеті.
3. Типові професійні вимоги до журналіста інтернет-ЗМІ.
Література:
основна – 1, 5, 7 (30-45, 152-163), 8, 9, 12,
додаткова – 3, 7, 12, 15.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
При розкритті теми слід почати з того, що Інтернет дозволяє журналістові:
подавати розгорнутий текст із глибоким аналізом події без надто суворого об18

меження стосовно обсягу; поміщати поруч із текстами фотознімки, аудіо- та
відеоматеріали; робити посилання на інші тексти в Мережі, які доповнюють чи
роз’яснюють повідомлення, пропонують прочитати про цю ж подію в інших
варіантах; стежити за реакцією аудиторії та безпосередньо контактувати з нею;
постійно (буквально у будь-який час) оновлювати публікації; вести доступний
для користувачів архів новинних повідомлень і т. д.
Говорячи про переваги, які надає веб-мережа працівникові медіа-сфери,
найперше зазначте, що інтернет-видання найоперативніші з усіх ЗМІ. Це, з
одного боку, добре для користувачів Інтернету, та з іншого – означає шалені
темпи роботи для журналістів: «У більшості інтернет-видань ваше повідомлення має виграти важчу битву за увагу глядачів, ніж у звичайних газетах», – пише
Р. Крейг (7 осн., с. 135). К. Вейлер та Р. І. Маурер відзначають, що оновлення
матеріалів інтернет-видань зазвичай буває нерівномірним: «деякі рубрики сайтів місяцями залишаються незмінними, інші відділи оновлюють свої блоки з
суворою періодичністю, а відділи новин, навпаки, постійно» (1 осн.). У зв’язку
з цим згадайте, що М. Лукіна та І. Фомічова вказували на те, що «в Інтернеті
по-новому проявляється така невід’ємна ознака засобу масової інформації, як
періодичність» (11 осн., с. 63).
Серед інших переваг інтернет-видань згадайте індивідуальні підходи в інформуванні, а також архіви медіа-повідомлень, доступні користувачам.
Розкриваючи питання про сутність гіпертекстуальності, вкажіть на те,
що публікація в Мережі становить частину єдиного гіпертексту, яким є всесвітня веб-мережа. За визначенням Б. Потятиника, гіперпокликання – це «елемент електронного тексту, який веде до негайного переходу до іншого онлайнового ресурсу і його частини» (9 осн., с. 173).
Гіперпосилання підвищують якість інформації, а також сприяють індивідуалізації споживання медіа-продукту. Вважається, що гіпертекстуальність
необхідно застосовувати вміло, продумано: «В інтернет-просторі інформація
подається у цілком інший спосіб порівняно з будь-якими ЗМІ, що існували раніше. З додаванням посилань на зовнішню інформацію більшість веб-сторінок
стали нелінійними – вони заохочують вас накреслити свій власний шлях, вхопити один із аспектів події і заглибитися в нього. <…> У XXI сторіччі успішними репортерами будуть ті, хто зможе найкраще пристосувати свою манеру
написання до цих нових способів читання новин. Це нелегке завдання – воно
вимагає доброго володіння традиційними оповідними техніками і одночасного
переосмислення структури матеріалу» (7 осн., с. 146).
Розповідаючи про мультимедійність, вкажіть, що К. Вейлер та Р. І. Маурер пояснюють: «Зазвичай мультимедіа визначають як сплав усіх існуючих
текстових, ілюстрованих, аудіо- та відео технологій. <…> Онлайн-ЗМІ можна
позначити як симбіоз традиційних засобів передачі інформації: аудіоданих радіо, відеоданих і анімації, телебачення, фотографії, а також текстів друкованих
видань» (1 осн.). Можете згадати визначення й інших авторів.
19

Інтернет-журналіст має передбачати всі можливі способи подання інформації, прагнучи досягти безпосередності й переконливості радіо і телебачення,
докладності та глибини преси. Як і у випадку з гіпертекстуальністю, тут важливо знати міру: «Використовуйте мультимедіа не там, де можете, а там, де мусите», – радить Р. Крейг (7 осн., с. 216). Прокоментуйте такі його слова: «Зміст
новин ніколи не має ставитися під загрозу – і крапка. Проте журналістам не
слід боятися мультимедіа – вони просто повинні зрозуміти, як використовувати
ці засоби для того, щоб краще висвітлювати новини» (7 осн., с. 202).
Тексти журналістських матеріалів в Інтернеті доповнюються коментарями
читачів, які прийнято подавати в кінці текстів повідомлень. Розповідаючи про
інтерактивність, вкажіть, що за визначенням Р. Крейга, нею називають «процес налагодження й підтримання двосторонніх взаємозв’язків між журналістом
і аудиторією за допомогою інтернет-технологій – на відміну від традиційної
однобічної концепції простого оприлюднення матеріалів» (7 осн., с. 314-315).
Формулюючи професійні вимоги до інтернет-журналістів, що склалися
на сьогодні, С. Машкова вказує, що необхідно володіти комп’ютерною технікою та інтернет-технологіями, зокрема: вміти користуватись текстовими редакторами для набору і правки текстів, сучасною цифровою технікою, такою як
цифрові фото- і відеокамери, комп’ютер, принтер, сканер; вміти користуватись
інформаційними ресурсами Інтернету і всіма його численними сервісами, починаючи з електронної пошти; знати особливості комунікації в Інтернеті; мати
здатність аналізувати й опрацьовувати (структурувати певним чином) великі
масиви інформації; прагнути вдосконалювати свої знання; володіти іноземними
мовами – принаймні основами англійської; у зв’язку з великою кількістю недостовірної інформації в Інтернеті, володіти критичним мисленням і вмінням
провіряти факти дійсності (8 осн.). Поради Р. Крейга подібні: для того, щоб
досягти успіху в інтернет-журналістиці, потрібно вміти робити багато речей.
«Необхідно володіти традиційними журналістськими навичками, однак у пригоді стануть і знання HTML, і верстки, і засобів мультимедіа, і ще багато чого
іншого», – стверджує він, - <…> «зазвичай випускника коледжу, який отримує
роботу репортера в інтернет-ЗМІ, часто беруть на роботу не репортера, а контент-продюсера. До кола його обов’язків належить редагування, пошук інформації, написання заголовків, верстка і багато іншого» (7 осн., с. 31).
Вправа № 1. Перегляньте запорізьке інтернет-видання «Репортёр Запорожья» (reporter.zp.ua), харківське «МедіаПорт» (mediaport.ua) та львівське
«ZAXID.NET» (zaxid.net). Проаналізуйте ці сайти під кутом зору того, як ними
застосовуються всі відомі вам переваги веб-мережі, зокрема гіпертекстуальність, мультимедійність та інтерактивність. Зверніть увагу на те, які гіпертекстові зв’язки переважають – внутрішні чи зовнішні, поєднання яких форматів
подачі інформації виявляються найбільш вживаними й ефективними, в які способи вказані інтернет-видання організовують інтерактивне спілкування.
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Запитання для самоконтролю:
 Які переваги мають інтернет-ЗМІ в порівнянні з традиційними?
 Чому для інтернет-видань важлива швидкість подачі інформації?
 Що таке гіпертекстуальність і які можливості вона відкриває?
 Що таке мультимедійність і яке значення вона має в Інтернеті?
 Чим пояснити необхідність застосування інтерактивних форм спілкування з аудиторією інтернет-видань?
 Якими є типові вимоги до професійного інтернет-журналіста?

Практичне заняття № 7
Тема: Механізми функціонування типового інтернет-ЗМІ
План
1. Редакція інтернет-ЗМІ: структура, посади, розподіл обов’язків.
2. Влаштування панелі управління веб-сайтом.
3. Деякі прийоми адміністрування інтернет-ЗМІ: публікація в Інтернеті
текстів, графічних ілюстрацій та фотознімків.
Література:
основна – 1, 5, 8, 9 (29-32), 12,
додаткова – 3, 7, 12, 15.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Готуючись до цього заняття, зверніть увагу на те, що інтернет-видання в
Україні юридично не мають статусу засобів масової інформації. Це є актуальною проблемою, яку не просто вирішити. Висвітлюючи перше питання плану, поясніть, чому це важливо і в чому полягають головні труднощі.
Ви повинні знати, що така ситуація:
 не дає змоги інтернет-журналістам користуватися пільгами, що надаються державою працівникам традиційних мас-медіа, правами і гарантіями,
пов’язаними з професійною діяльністю, передбаченими законодавством;
 сприяє поширенню неперевіреної або викривленої інформації;
 не дозволяє користувачам мати повну інформацію про кількість інтернет-видань і про те, хто саме їх інформує (сприяє анонімності).
Варто знати, що влітку 2009 р. з’явилась інформація про те, що українські
інтернет-видання можуть отримати статус ЗМІ. Це передбачається новою концепцією державної інформаційної політики, розробленою в доповнення до проекту доктрини інформаційної безпеки, затвердженої Радою нацбезпеки й оборони. Порядок надання сайтам статусу ЗМІ буде розроблений, коли названа
концепція стане законом.
21

Восени 2009 р. робота в цьому напрямку була призупинена.
В інших країнах підходять до вирішення цього питання по-різному. В Росії
ще в 1999 р. був розроблений Проект Постанови Уряду РФ «Про державну реєстрацію засобів масової інформації, що використовують для поширення інформації глобальні інформаційні мережі («мережеві ЗМІ»)», яким існуючий «реєстраційний порядок діяльності ЗМІ» поширювався на мережеві ЗМІ. Тоді ж
була відкрита така реєстрація і вже на початок 1999 р. через неї пройшли 1250
«електронних періодичних видань». У Європі прийнято онлайнові ЗМІ, що
подають новини, юридично прирівнювати до преси та вважати особливою групою веб-ресурсів, що відрізняється від приватних блогів.
Знайдіть в Інтернеті і прочитайте інтерв’ю головного редактора сайту
«UAtoday.net» Наталії Іщенко інтернет-виданню «Главред», в якому вона назвала законодавчу неврегульованість і відсутність статусу ЗМІ основною проблемою в її роботі («Главред UAtoday.net Наталья Ищенко: «Журналистам не
надо лезть в пиар, а пиарщикам – маскироваться под журналистов»).
Також ознайомтесь із інтерв’ю колишнього редактора інтернет-видання
«ZAXID.NET» Ігоря Балинського (12 осн., с. 143-146), особливу увагу звертаючи на те, як він відповідає на такі запитання: «Як би Ви визначили професійну
журналістику в Інтернеті?», «Чим відрізняється редакція веб-видання від редакції звичайної газети?», «Чи є сенс у державній реєстрації інтернет-видань як
ЗМІ?». Окрім того, почитайте інтерв’ю з редактором порталу для топменеджерів «Я ТОП» (yatop.com.ua) Анастасією Поляковою, яка пояснює склад
редакції, режим та принципи її роботи (12 осн., с. 142). Перекажіть своїми
словами все, про що ви дізнались із цих трьох джерел.
Поясніть, чому Г. Штромаєр стверджує: «Інтернет у жодному разі не можна безумовно назвати засобом масової інформації», «Інтернет не є виключно
засобом масової комунікації» (22 додат., с. 39-40).
Для того, щоб з’ясувати влаштування панелі управління веб-сайтом,
скористайтесь запропонованим викладачем логіном і паролем і відкрийте панель управління інтернет-видання факультету журналістики ЗНУ journalismznu.zp.ua/, що працює на CMS Joomla (рис.1).
Запишіть у зошит розділи, вказані на головній сторінці панелі управління
сайтом, потім розкрийте та розгляньте кожен із них, особливо ретельно – менеджер статей (рис. 2) і менеджер меді-галереї (рис. 3), через які завантажуються
тексти і знімки.
Вправа № 1. Відкрийте надану викладачем папку з текстовим і графічним
файлами, підготовленими для розміщення на сайті. Опублікуйте ці матеріали в
рубриці новин, користуючись згаданими вище менеджерами статей і медіагалереї. Поновіть головну сторінку інтернет-видання факультету журналістики
ЗНУ для того, щоб побачити результат.
Вправа № 2. Із словничка «Пояснення значення деяких термінів, абревіатур та іншомовних слів, які вживаються в Інтернеті» (12 осн., с. 174-183) вибе22

ріть два-три десятки слів, які, на вашу думку, необхідно знати журналістовіпрактику в першу чергу. Усно поясніть їх значення якомога ближче до тексту.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Запитання для самоконтролю:
 Які труднощі юридичного характеру пов’язані з роботою інтернет-ЗМІ?
 Як організована редакція типового інтернет-видання?
 Які посади існують лише в редакціях інтернет-ЗМІ (не характерні для
інших видів ЗМІ)?
 У чому полягає адміністрування інтернет-видання?
 Із яких розділів складається панель управління сайтом?
 Як завантажити на сайт текстовий матеріал (детально)?
 Як розмістити на сайті ілюстрацію до текстового матеріалу (детально)?

Практичне заняття № 8
Тема: Підготовка текстових матеріалів для онлайнових ЗМІ
План
1. Своєрідність сприйняття текстової інформації в Інтернеті, відповідні
вимоги до текстових медіа-повідомлень.
2. Написання матеріалів різних жанрів для Інтернету і складання заголовкових комплексів до них.
3. Застосування зовнішніх гіперлінків у текстах інтернет-повідомлень.
Література:
основна – 1, 7 (110-150), 8, 9 (90-96, 160-163),
додаткова – 3, 7, 12, 18.
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Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Розповідаючи про своєрідність сприйняття текстової інформації в Інтернеті, вкажіть, що одну з найбільш динамічних складових медіа-дискурсу Мережі становлять інтернет-новини, оскільки на них існує високий попит.
Загалом написання текстів новинних повідомлень для Інтернету ґрунтується на звичайних загальних правилах, що стосуються інформаційних жанрів:
як зазначає Р. Крейг, «Перевернута піраміда – провідний стиль, особливо у
репортажах, як у Інтернеті, так і в інших типах видань. Поки це тісно пов’язано
з традиційними цінностями новин, ця структура багато у чому ідеально відповідає електронним засобам» (7 осн., с. 147). Оскільки структурування інформації за принципом від найважливішого до найменш важливого щонайкраще підходить до текстів для інтернет-видань, дотримання правила перевернутої
піраміди в Інтернеті має бути навіть чіткішим, ніж у пресі, на радіо і ТБ.
Існують суттєві відмінності в підготовці текстів для вебу. Ви повинні вказати, що ці відмінності продиктовані, з одного боку, специфікою сприйняття
текстової інформації в Інтернеті, а з іншого – можливістю й необхідністю застосування в інтернет-публікаціях гіпертекстових посилань. «Риса, що може
суттєво змінюватися в інтернет-журналістиці порівняно з друкованою, – це
структура матеріалу» (7 осн., с. 146). Користувачі не схильні багато читати з
екрану, часто задовольняючись поверховим оглядом заголовків та окремих
уривків публікацій, тому для Інтернету пишуть матеріали, «що добре читаються як завершений текст і водночас складаються із відносно самостійних фрагментів, що можуть існувати як окремі тексти» (7 осн., с. 149).
Найважливіше – створити вдалий початок матеріалу, призначеного для
публікації на сайті: «Захопити увагу читача цікавим і змістовним лідом завжди
було важливою справою, однак ніколи це не важило так багато, як у добу Інтернету» (7 осн., с. 128). Зверніть увагу на те, що сильний лід – одна з найголовніших вимог до інформаційних повідомлень у веб-мережі. Близько половини
користувачів переглядають тільки першу сторінку сайту, через що заголовки
інтернет-публікацій, підзаголовки та перші абзаци, які виносяться на головну
сторінку, мають бути максимально інформативними.
Закінчення текстів інтернет-повідомлень теж особливе. Оскільки Мережа надає можливість швидкого переходу на інші веб-сторінки з додатковою
інформацією, склалась традиція в кожній новині нагадувати користувачам: 1)
про події, що передували щойно змальованим у матеріалі, 2) про інші подібні
новини, які відбувалися до цього. Як правило, пропонують відповідний лінк.
За статистикою, більше половини текстів в Інтернеті – передруки. Культура журналістської роботи передбачає обов’язкову вказівку використаних
джерел інформації, в Інтернеті їх необхідно оформлювати у вигляді гіперлінку.
Окрім інформаційних, в Інтернеті можливі матеріали будь-яких інших
класичних жанрів, однак у середовищі вебу вони можуть дещо трансформува25

тися під впливом його специфічних рис. Окрім того, існують нові жанри журналістики в Інтернеті (іноді їх називають дигітальними). Серед них – блог,
текст якого становить, по суті, щоденниковий запис, де головною цінністю
виступає особисте ставлення автора до подій, про які він розповідає. Далеко не
кожен блоговий текст в Інтернеті є журналістським, оскільки призначення журналістики – висвітлювати соціально значущі теми й слугувати суспільству.
Як правило, всі заголовки публікацій на перших сторінках мережевих видань становлять гіперлінки, які ведуть до повного тексту. Роль заголовків на
сайтах майже абсолютизована, оскільки перейти до розгорнутого матеріалу,
оминувши назву, складно (для цього користувач має натиснути на кнопку «Читати далі», якщо така є, а ні – то потрапити на відповідну веб-сторінку сайту з
пошукової системи або з іншого інтернет-видання, що містить посилання на
статтю). Всередині кожного тексту також присутні гіперпосилання, а ціла
окрема сторінка з розгорнутим текстом публікації (окремий файл сайту) може
містити від 58 до 70 гіперпосилань – різних як за формою, так і за своїм змістом, що групуються за призначенням. Гіперлінки прийнято ділити на зовнішні
та внутрішні, зовнішніми найчастіше слугують назви джерел інформації.
Розкриваючи питання застосування зовнішніх гіперлінків на сайтах, наголосіть на тому, що існують відмінності у сприйнятті аудиторією однакових за
змістом друкованого та розміщеного в Інтернеті текстів у випадку, коли другий
супроводжується гіперлінками. Забезпечення індивідуальних шляхів ознайомлення з медіа-повідомленнями за допомогою гіпертекстових посилань, з одного
боку, поширює можливості аудиторії, та з іншого – може послаблювати авторитет інтернет-видання, якщо гіперпосилань занадто багато. Готуючи матеріал
для вебу, журналіст має думати над тим, як поєднати його з іншою інформацією, та одночасно йому необхідно дбати про збереження цілісності сприйняття
аудиторією медіа-повідомлення.
Вправа № 1. На основі запропонованого викладачем тексту, що становить
класичний газетний матеріал, напишіть інтернет-новину, структурувавши її за
правилом перевернутої піраміди, створивши інформативний заголовок і закінчення-нагадування. Підкресліть слова, що можуть слугувати гіперлінками, в
дужках позначте назви сайтів, на які повинен відбуватися перехід.
Вправа № 1. Напишіть матеріал для інтернет-видання в жанрі блогу. Розмістіть його самостійно на сайті факультету журналістики ЗНУ за допомогою
менеджера статей у панелі управління сайтом.
Запитання для самоконтролю:
 Що є основною вимогою до текстів новин в Інтернеті?
 Чим пояснити той факт, що правило перевернутої піраміди в Інтернеті
набуває особливого значення?
 Які жанри журналістики допустимі на сторінках веб-видань?
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Як в Інтернеті трансформуються класичні журналістські жанри?
Що характеризує такий специфічний інтернетний жанр як блог?
Як можна класифікувати гіперлінки, якій меті вони слугують?
Які підходи склалися в застосуванні гіперлінків у текстах для вебу?

Практичне заняття № 9
Тема: Підготовка фото-, відео- та аудіоповідомлень для вебу
План
1. Можливості, які надає Інтернет стосовно розміщення фотоілюстрацій.
2. Відео як популярний різновид медіа-продукції в Інтернеті, способи розміщення відеоповідомлень на сайті.
3. Аудіоподкасти на сторінках онлайнових видань: місце, роль, особливості підготовки.
Література:
основна – 1, 2, 7 (200-216), 8,
додаткова – 4, 8, 9, 23.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
У результаті підготовки до цього заняття ви повинні знати, що інтернетвидання, на відміну від газети, може розмістити не лише окремі фотоілюстрації до текстових матеріалів, а й фотогалереї з великою кількістю знімків.
Окрім того, своєрідним перехідним варіантом від звичайної фотоілюстрації до
відеоролика в Інтернеті слугує слайд-шоу. Це окремий формат, який чудово
ілюструє синергетизм веб-мережі. Значна частина західних інтернет-ЗМІ застосовує слайд-шоу. Наприклад, «The Washington Times» (washingtontimes.com),
«The Detroit News» (detnews.com), «Los Angeles Times» (latimes.com),
«Greenwich Time» (greenwichtime.com), «The Sun» (thesun.co.uk), «Star Tribune»
(startribune.com), «The Independent» (independent.co.uk), «The Irish Times»
(ireland.com) та ін. Не рідкістю стали слайд-шоу і на сторінках наших інтернетвидань, готуючись до заняття, заздалегідь знайдіть відповідні приклади.
Щодо застосування відеоматеріалів у вебі, необхідно знати, що інтернетвидання часто запрошують переглянути відеозаписи з новинами на головній
сторінці або відводять для цього окрему веб-сторінку (подивіться веб-сайти
газет «USA Today» usatoday.com, «The Boston Globe» boston.com, «The
Telegraph» telegraph.co.uk, корпорації «CBS» cbscorporation.com та ін.). Сайт
інформаційної служби «BBC» (bbc.co.uk) на головній сторінці пропонує широкий спектр власної радіо- та телепродукції. Українські мережеві видання не
надто відстають від провідних інтернет-ЗМІ світу. Агентство «Укрінформ»
створило для аудіо- та відеоматеріалів окрему сторінку, яку можна переглянути
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за веб-адресою audio.ukrinform.ua. Відеоматеріали знаходимо також на сайтах
«ЛІГА. Новини» (news.liga.net), «MediaUA» (mediaua.com.ua).
Відкрийте панель управління сайтом факультету журналістики ЗНУ, менеджер плагінів і подивіться налаштування плагіну AllVideos для Joomla. Випишіть в зошит параметри, які можна задавати щодо роботи цього плагіну.
Знайдіть в менеджері статей приклади застосування відео і подивіться на самому сайті зовнішній вигляд цих матеріалів. Зверніть увагу на коди, які дозволяють: 1) розміщувати завантажене на сайт відео ({flv}name{/flv}) 2) транслювати
відеоролики з веб-ресурсу youtube.com ({youtube}name{/youtube}).
Згадайте, що популярною технологією презентації аудіо- та відеоінформації на сьогодні є подкастинг (подкаст («podcast» від поєднання «iPod» та
«broadcast») – звуковий цифровий медіа-файл, розміщений в Інтернеті.) Аудіоподкаст може містити файл радіопередачі чи будь-якого іншого аудіозапису
(наприклад, інтерв’ю). Існують сайти, що повністю складаються з такого контенту, наприклад, перший україномовний подкаст-портал «Podcaster.org.ua»
(podcaster.org.ua), більшість його матеріалів аматорські.
Відкрийте панель управління сайтом факультету журналістики, менеджер
плагінів і подивіться налаштування плагіну JosDewPlayer для Joomla. Випишіть
в зошит код, який дозволяє розміщувати завантажені на сайт аудіофайли
({play}images/stories/mymusic.mp3|[AUTOPLAY]|#000000[BGCOLOR]|[AUTOR
EPLAY]{/play}). Знайдіть в менеджері статей приклади застосування аудіозаписів і подивіться на самому сайті зовнішній вигляд цих матеріалів.
Готуючись до заняття, перегляньте і проаналізуйте під кутом зору застосування аудіо- та відеоповідомлень мультимедійні проекти «INTV» (intv.ua),
«Видео Новости» (videonews.com.ua), «Телепростір» (teleprostir.com), новинний
відеопортал «UKRVIDEO» (ukrvideo.com).
Вправа № 1. Підготуйте фотогалерею для сайту факультету журналістики. Знімків має бути не менше 7. Попередньо знайдіть в панелі управління сайтом факультету журналістики модуль фотогалереї Model Gallery і подивіться
налаштування. Простежте процес розміщення викладачем кращої зі студентських фотогалерей, запишіть у зошит необхідну послідовність дій.
Вправа № 2. Простежте процес розміщення на сайті факультету журналістики слайд-шоу, здійснюваний викладачем. Запишіть у зошит послідовність
дій, щоб повторити їх при виконанні самостійної роботи.
Вправа № 3. Простежте процеси розміщення на сайті факультету журналістики аудіоподкасту та відеоподкасту, здійснювані викладачем. Запишіть у
зошит послідовність дій, щоб повторити їх при виконанні самостійної роботи.
Запитання для самоконтролю:
 Які переваги перед пресою мають інтернет-видання в розміщенні фотоілюстрацій до текстових матеріалів?
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 Чому формат слайд-шоу слід вважати таким, що відображає синергетизм інформаційного простору вебу?
 Яку роль відіграють слайд-шоу на сторінках інтернет-видань?
 Як розмістити на сайті слайд-шоу?
 Як розмістити на сайті фотогалерею?
 Що таке аудіоподкаст?
 Як розмістити на сайті аудіофайл?
 Як розмістити на сайті відеофайл?
 Які ви знаєте типові способи використання аудіо- та відеоматеріалів на
сторінках інтернет-видань?

Практичне заняття № 10
Тема: Робота інтернет-журналіста з аудиторією
План
1. Різновиди інтерактивного спілкування з відвідувачами інтернет-ЗМІ, їх
сполучення та організація.
2. Блоги на сторінках інтернет-видання як спосіб зв’язку з аудиторією.
3. Індивідуалізація споживання медіа-продукту в Інтернеті.
Література:
основна – 1, 7 (30-45), 8, 9 (21-26, 80), 10, 11, 12,
додаткова – 3, 4, 5, 8, 9.
Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Готуючись до заняття, зверніть увагу, що позитивне ставлення до інтерактивного спілкування в Мережі ґрунтується, насамперед, на переконанні, що
воно сприяє свободі слова. Зокрема, Дж. Гол пише: «Якщо раніше погляд і
коментар залишалися сферою компетенції редактора або (що менш імовірно в
епоху глобальних конгломератів з доволі різноманітними інтересами) навіть
власника, то інтерактивним розділом обміну думками в онлайн-новинах, в якому вигляді його представляти, можуть керувати самі читачі. Відкрите обговорення певної теми часто визначає сенс поданої інформації й чинить, на відміну
від головної засади більшості редакторських сторінок у друкованих виданнях,
спротив будь-якому остаточному завершенню дискусії. Така зміна має значний
потенціал демократизації, що здатен докорінно змінити стосунки читачів і читацьких спільнот з медіями» (2 осн., с. 53).
Прийнято вважати, що навіть скандальні коментарі приносять користь,
оскільки вони привертають додаткову увагу відвідувачів, змушують їх проводити на сайті більше часу. Інтерактив сприяє підвищенню рейтингу інтернетвидань, що не може не влаштовувати їх власників.
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Прокоментуйте такі слова Р. Крейга: «В Інтернеті нелегко добитися того,
щоб тебе помітили. Просто переконати читача в тому, що йому варто подивитися саме у вашому напрямку, а не на незліченні тисячі інших варіантів – дуже
складне завдання» (7 осн., с. 128).
Зазначте, що деякі редактори доручають комусь зі штатних працівників
роль «коментатора-провокатора», в обов’язки якого входить підкидати гострі
коментарі для пожвавлення інтересу аудиторії до публікації. (9 додат., с. 49).
Розповідаючи про інтерактивне спілкування на сторінках інтернетвидань, вкажіть на важливу деталь: сучасні ЗМІ, незважаючи на можливість
виходу на глобальну аудиторію, націлені на вузькі її сегменти внаслідок того,
що має місце тенденція до індивідуалізації (персоналізації) стосунків зі споживачем медіа-продукції. Цю особливість медіа-простору глобальної вебмережі називають «диверсифікацією» (8 осн.).
Персоналізація інформаційного потоку виявляється, зокрема, в тому, що
користувачеві пропонують самостійно вибирати цікаві для нього матеріали.
Редакція інтернет-видання має технічну можливість дізнаватися про індивідуальні забаганки користувачів і відповідно реагувати, доставляючи медіаповідомлення за індивідуальними замовленнями. Електронні служби новин
пропонують користувачам створювати власні сторінки на своїх веб-сайтах,
інформація для яких певним чином сортується – за регіоном висвітлення, тематикою, стилем тощо. Універсалізм поруч із вузькою спеціалізацією в Інтернеті
проявляються в усьому. На позначення характеру інтернет-інформації, яка, з
одного боку, має глобальні масштаби, а з іншого – розрахована на аудиторію
певного регіону з певними смаками та інформаційними потребами, вживають
термін «глокальність» (Від поєднання англійських «global» та «local» – «глобальний» і «локальний»).
Прокоментуйте такі слова Г. Штромаєра: «Як в усій всесвітній інформаційній мережі Інтернету, так і всередині якоїсь конкретної веб-пропозиції користувач може скласти собі індивідуальне інформаційне меню <…>. Певна річ,
складання індивідуального інформаційного меню можливе й у випадку із друкованими ЗМІ при купівлі певної газети і виборі різних статей. Щоправда, при
цьому йдеться про значно обмеженішу пропозицію та вибір інформації» (22
додат., с. 46).
Поясніть таку думку Р. Крейга: «Періодичність оновлення інтернетвидань має базуватися на очікуваннях аудиторії» (7 осн., 155).
Вправа № 1. Готуючись до заняття, перегляньте кілька десятків найпопулярніших інтернет-видань України. Заповніть таблицю (див. табл. 1): в лівій
колонці вкажіть назви інтернет-видань, справа зазначте наявність або відсутність того чи іншого різновиду інтерактивного спілкування (можна додати інші
– наприклад, чат, веб-конференції тощо). Проаналізуйте результати: скажіть,
яких різновидів більше; поміркуйте, в чому причина цього.
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Таблиця 1. Інтерактивність на сторінках українських інтернет-видань
Назва інтернетвидання

Різновиди інтерактивного спілкування
Голосування
Коментарі
Форум
Блоги

1.
2.
3.
Вправа № 2. Створіть для інтернет-видання факультету журналістики матеріал для розділу «Блоги». Для цього необхідно підготувати в довільній формі
власні роздуми з приводу тієї чи іншої соціально значущої події (залежить від
поточних подій), а також власне фото (краще – портрет). Самостійно розмістіть
текст і фото на сайті.
Вправа № 3. Створіть опитування для інтернет-видання факультету журналістики. Для цього придумайте одне запитання та 12 варіантів відповідей.
Простежте процес розміщення на сайті кращого студентського опитування,
здійснюваний викладачем. Запишіть у зошит послідовність дій.
Запитання для самоконтролю:
 Які різновиди інтерактивного спілкування застосовуються сучасними
інтернет-виданнями?
 Які функції виконують форми для інтерактивного спілкування і якій
меті слугують?
 Які переваги має кожен із різновидів інтерактивного спілкування?
 Як забезпечується індивідуалізація споживання медіа-продукту в Інтернеті?
 Як ви розумієте значення терміна «глокальність»?

Практичне заняття № 11
Тема: Створення нового журналістського інтернет-проекту
План
1. Складові концепції журналістського веб-проекту.
2. Заснування нового інтернет-видання: вирішення необхідних організаційних питань.
3. Створення сайту для інтернет-ЗМІ та його відкриття.
Література:
основна – 1, 3, 7 (218-240), 8, 9 (84-86), 12,
додаткова – 7, 13, 15, 23
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Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Розповідаючи про складові концепції журналістського веб-проекту, наголосіть на тому, що, як і при створенні будь-якого ЗМІ, починаючи роботу в
Інтернеті, необхідно добре усвідомлювати: 1) мету проекту, 2) його призначення (цільова аудиторія – якісні і кількісні параметри), 4) масштаби висвітлення подій і територію висвітлення, 5) тематику та жанрове різноманіття матеріалів. Окрім того, окрему увагу приділіть питанням створення
сайту (обсяги, структура) та забезпечення інтернет-видання матеріалами.
Наголосіть на тому, що завдяки Інтернету журналістика стала професією,
в якій немає безробіття: створення власного мережевого ресурсу з кожним роком перетворюється на просту і буденну річ. Мінімального досвіду інтернетника можна набути, завівши особистий блог в «Live Journal» і на «Google»
(livejournal.com, googleblog.blogspot.com). Аналогічна послуга існує і за адресою narod.yandex.ru, якою вже користується чимало наших громадян. Подібних
сервісів (повністю або частково безкоштовних) на сьогодні існує безліч. Наприклад, завдяки сервісу на blog2x2.ru можна завести мультиблог або форум, на
ego.by та start4all.com – блог, а на my-livepage.org – сайт. За адресою
forum.uaforums.net пропонують україномовні форуми. Власний сайт всього за
кілька хвилин можна отримати на astos.ru та own-free-website.com, дещо складнішим є процес створення нового сайту на host-ua.org.ua і co.cc. Одна з можливостей завести блог – це сервіс wordpress.com. За адресами blox.ua, blog.net.ua
пропонують блоги українською мовою і в домені UA.
Не тільки блог, а і складний за структурою та споряджений усіма можливими модулями веб-сайт доступний у Мережі безкоштовно і фактично для
будь-кого. В останні роки набула популярності російська система «Ucoz»
(ucoz.ru, ucoz.com, ucoz.ua), яка пропонує близько двох із половиною сотень
готових шаблонів, широкий асортимент доменів (зокрема, є два варіанти із
закінченням ua – at.ua, ucoz.ua). Панель управління сайтом містить адаптований
до рівня звичайних користувачів Інтернету конструктор.
Розповідаючи про найпростіші способи створення нового інтернет-ЗМІ,
наведіть приклади веб-ресурсів, заснованих за допомогою системи «Ucoz» (бажано заздалегідь переглянути їх): «Сіверщина» (siver.com.ua), «Analitika»
(analitika.at.ua), «ZakarpatPost» (газети «Неділя») (nedilya.at.ua), «Top news online» (mh.at.ua), «Молодіжна студія «Символи» радіостанції «Буковина»
(havefun.cv.ua), «VSESVIT» (ck.pp.net.ua), «CITY POST» (citypost.at.ua), «Новости Харькова» (kharkov.at.ua), «Наше місто Надвірна» (nashe-misto.at.ua), «Вісник тернополян» (visnyk.te.ua), «Украинский новостной портал PortAll»
(portall.org.ua), «Средства массовой информации Украины» (cmi.at.ua), «Ковельська правда» (kowel.at.ua), сайти радіостанції «Ассоль» (м. Сімферополь)
(assol.ucoz.ru), газети «Рост» (м. Запоріжжя) (rost.at.ua) та ін.
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Розкажіть, що, окрім системи «Ucoz», є й інші подібні сервіси – наприклад, «Wetpaint» (wetpaint.com) або «SinthaSite» (synthasite.com).
Далі необхідно наголосити, що заводять сайти й іншими способами. Спочатку слід зареєструвати доменне ім’я і замовити хостинг. Після встановлення
однієї з систем управління контенту («Joomla» (joomla.org), «TikiWiki»
(info.tikiwiki.org), «Wacko Wikі» (wackowiki.com), «Plone» (plone.org), «XOOPS»
(xoops.org), «е107» (e107.org), «Mambo» (mamboserver.com), «Drupal» (drupal.ru)
та ін.) вибирають або створюють шаблон сайту.
Перш ніж відкривати інтернет-видання, слід наповнити його матеріалами.
Вправа № 1. Ця вправа розрахована на роботу в групах із 4-5 чоловік.
Створіть концепцію нового інтернет-видання. Для цього обдумайте і викладіть
письмово (якомога детальніше) проект, що складатиметься з таких складових:
назва, мета, призначення, цільова аудиторія, масштаби висвітлення, тематика,
жанрова палітра, зовнішній вигляд, розмір і структура сайту. Кожен пункт проекту має бути обґрунтованим. Наприклад, розповідаючи про стиль дизайну,
вибір зображення для логотипу, поясніть, що символізують кольори, якого ефекту ви збираєтесь досягти і як це пов’язано із загальною ідеєю тощо. Змальовуючи структуру сайту, вкажіть, чому саме ви обрали той чи інший модуль.
Запитання для самоконтролю:
 З чого складається концепція нового журналістського веб-проекту?
 Які ви знаєте способи створення нового веб-ресурсу?
 Чому платний хостинг є приорітетним?
 Якою є правильна послідовність дій при заснуванні нового інтернетвидання (перші кроки)?
 Чим відрізняються безкоштовні хостинги від платних?
 Що необхідно зробити перед відкриттям веб-сайту?

Практичне заняття № 12
Тема: Просування нового інтернет-видання на медіа-ринку
План
1. Заходи, спрямовані на підвищення рівня відвідування сайту.
2. Редагування матеріалів інтернет-ЗМІ.
3. Зміцнення позицій інтернет-видання, боротьба з конкурентами.
4. Самопромоушн інтернет-ЗМІ.
Література:
основна – 1, 5, 7 (164-198), 8, 9 (103-105), 12,
додаткова – 3, 7, 12, 15.
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Завдання, вправи та методичні рекомендації щодо їх виконання
Розповідаючи про покращення рівня відвідування інтернет-видання, розкрийте зміст поняття оптимізація сайту (заходи, що вживаються для підвищення ефективності знаходження веб-ресурсу пошуковими системами). Поясніть, як здійснюється індексація сайту в популярних пошукових інтернетсервісах. Готуючись до заняття, перегляньте сайт «В допомогу веб-майстру»,
зокрема – розділ про «розкрутку» нового веб-ресурсу (http://wm-help.net/seotools/optimize-seo-programms.html). Назвіть комп’ютерні програми, призначені
для SEO-оптимізації (FreePromote, WebTrafficGuru, CS Yazzle, Page Promoter та
ін.), розкажіть про їхні можливості.
Висвітлюючи цю тему, необхідно вказати на залежність показника глибини перегляду сайту від кількості відвідувачів.
Зазначте, що грамотні тексти з вивіреною інформацією – великий плюс
для інтернет-видання, яке бажає завоювати репутацію професійного. Оскільки
матеріали для публікації у вебі майже ніколи не виводяться на папір, існують
проблеми з їх вичиткою. Розкажіть про способи редагування текстів у текстовому редакторі, що міститься в менеджері статей панелі управління сайтом.
Важливою умовою зміцнення позицій інтернет-видання на медіа-ринку є
дотримання методів і прийомів професійної журналістики, незважаючи на
те, що існує багато спокус не робити цього. Наголосіть на тому, що аматорські
веб-сайти бувають досить близькими за змістом і формою до інтернет-видань,
над якими працюють колективи професійних журналістів, оскільки інтернетпублікації з авторитетних джерел легко копіювати і використовувати на власний розсуд. Більшість веб-ресурсів сьогодні публікують запозичені матеріали,
частково – незаконно, хоча виконувати умови використання матеріалів інших
мережевих видань зовсім не складно, вони, як правило, прості – необхідно лише вказувати джерела і подавати відповідні гіперпосилання. Функціонування
деяких інтернет-ЗМІ підтримується одноосібно і при цьому практично без передруків (перегляньте за адресою spetskor.dp.ua Дніпропетровське інформаційно-аналітичне інтернет-видання «Спецкор», що є персональним сайтом члена
Національної спілки журналістів України О. Мазура).
Вкажіть на необхідність творчого підходу до розвитку нового інтернетЗМІ. В цьому зв’язку прокоментуйте такі слова Р. Крейга: «Інтернетжурналістика відрізняється від усіх видів ЗМІ, що існували раніше. Вона пропонує найкраще, що є в електронних і друкованих ЗМІ, не втрачаючи власних
особливостей. Вона може поєднувати глибину викладу інформації друкованої
журналістики, переконливість і безпосередність телебачення завдяки постійному оновленню і прямим аудіо- і відеоматеріалам з місць подій у поєднанні з
унікальною можливістю давати своїм користувачам посилання на сайти, де
вони зможуть докладніше дізнатися про теми, що їх цікавлять. На відміну від
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інших ЗМІ, стандарти і формати інтернет-журналістики все ще є порівняно
новими і перебувають на стадії розвитку» (7 осн., 28).
Згадайте, що важливим напрямком діяльності інтернет-ЗМІ є реклама.
Рекламні банери доцільно використовувати так, щоб це відповідало загальному
стилю сайту за темою і зовнішнім виглядом. Важливу роль відіграє місце, відведене для реклами. Найкращим місцем, і тому найдорожчим, вважається так
звана «шапка» сайту або навіть простір над нею. Тому банери поруч або над
заголовком – не рідкість, хоча це погіршує сприйняття матеріалів сайту. Іноді
під рекламу віддають поля з обох боків основної частини інтернет-видання,
тобто фон сайту (як це час від часу робить «КорреспонденТ»).
Інформери новин (наприклад, від Google), через які передається інформація з інших сайтів, як правило, спрацьовують як гіперлінки. Інформери з
українськими новинами пропонує інтернет-видання «ГлавПорт» (glavport.net),
«Пошукова система новин RedTram (Україна)» (ua.redtram.com, цим сервісом
користується навіть сайт інформаційного агентства «УНІАН») та ін. Інтернетвидання також застосовують банери, що становлять певний симбіоз між рекламою та інформерами новин, коли рекламують інше інтернет-видання, повідомляючи про топ-новину, розміщену на ньому. Таким чином, обмінюючись інформерами, можна здійснювати самопромоушн інтернет-ЗМІ.
Вправа № 1. Знайдіть в Інтернеті матеріали про SEO-копірайтинг, прочитайте й розкажіть, у чому полягає роль ключових слів в інтернет-публікаціях.
Вправа № 2. Ця вправа розрахована на роботу в групах із 4-5 чоловік. Визначте конкурентів одного з регіональних інтернет-видань (наприклад, порталу
misto.zp.ua). Для цього здійсніть моніторинг інших запорізьких інформаційних
інтернет-ресурсів щодо якості висвітлення ними місцевих подій. Далі розробіть
систему дій для перемоги в конкурентній боротьбі для обраного вами інтернетвидання (запровадити додаткові рубрики чи навпаки – відмовитись від деяких,
зробити акцент на певній темі, вдосконалити якість текстів тощо). Підготувати
усну відповідь від групи.
Запитання для самоконтролю:
 Що таке оптимізація сайту?
 Чому показник рівня відвідуваності важливий для інтернет-видань?
 Яку роль відіграють ексклюзивні матеріали і правильно підібрані ключові слова в текстах інтернет-публікацій?
 Чому необхідно працювати в рамках цивілізованої веб-журналістики,
дотримуючись професійних стандартів?
 Які ви знаєте прийоми організації реклами на сайті?
 Як використовувати інформери новин для рекламування сайту?
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САМОСТІЙНА РОБОТА

1 завдання (4 години) - підготувати слайд-шоу для публікації в Мережі.
Пояснення щодо виконання
Для слайд-шоу підійдуть лише якісні фотознімки. Їх необхідно зробити
самостійно. Світлини мають стосуватися однієї або кількох подій, об’єднаних
за певним принципом, вичерпно ілюструвати ці події, тобто носити репортажний характер. Наприклад, це може бути серія знімків із прем’єри спектаклю,
відкриття художньої виставки або з різних заходів, що відбувалися в рамках
проведення Дня відкритих дверей факультету, святкування 8 Березня тощо.
Кількість знімків – від 15 до 20. Всі вони мають бути точно одного розміру, що вказаний у модулі слайдера в панелі управління веб-сайтом (наприклад,
300х200 пікселів). Знімки опрацюйте в графічному редакторі (найкраще – в
програмі Adobe Photoshop), обрізавши їх і відкоригувавши контрастність і кольори. Зберігати файли слід у форматі JPEG за допомогою опції «зберегти для
вебу» («save for web»), оскільки так вони займуть менше кілобайт.
Підготовлені файли вкладіть в окрему папку на комп’ютері.
До кожного знімку слід придумати назву – одне слово або не надто довге
речення. Також запропонуйте веб-сторінку, на яку користувач виходитиме,
здійснивши клік на те чи інше фото. Всю цю інформацію слід подати в одному
файлі програми «Блокнот», який вкладається до папки зі знімками.
Папку запишіть на флеш-накопичувач USB і передайте адміністратору
веб-сайту або надішліть електронною поштою.

2 завдання (5 годин) – підготувати аудіоподкаст для публікації в Мережі.
Пояснення щодо виконання
Візьміть невелике інтерв’ю з допомогою цифрового диктофону. Розмова
повинна стосуватися соціально значущого питання, важливого і цікавого для
масової аудиторії. Краще – містити новину.
Перекиньте файл інтерв’ю на комп’ютер і, якщо потрібно, конвертуйте у
формат MP3 (програми Total Audio Converter, MP3 RM Converter та ін.). Відредагуйте запис (рекомендовані програми – Mp3 Audio Editor, Mp3DirectCut).
Після цього створіть документ у програмі «Блокнот», в якому напишіть
супровідний текст до аудіофайлу. Наприклад: «Переможницею конкурсу краси
серед студенток нашого університету стала N із факультету менеджменту. Нам
вдалося поговорити з нею. Пропонуємо відвідувачам сайту прослухати запис
інтерв’ю». Обов’язково придумайте заголовок до тексту (наприклад: «Наталка
розповідає, як їй вдалося стати Міс Університет»).
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У тому місці тексту, де має розміщуватись міні-плеєр, помістіть такий
код: {play}images/stories/mymusic/000.mp3|#FFFFFF[BGCOLOR]{/play}, де 000
– назва вашого файлу. Таким чином ви підготуєте матеріал із аудіоповідомленням, що буде відтворене за допомогою плагіну JosDewPlayer.
Два файли – аудіо і текстовий – помістіть у папку на своєму комп’ютері,
запишіть на флеш-накопичувач USB і передайте адміністратору веб-сайту або
надішліть електронною поштою.

3 завдання (6 годин) – підготувати відеоролик для публікації в Мережі.
Пояснення щодо виконання
За допомогою цифрової відеокамери зніміть сюжет про будь-яку подію,
що становить інтерес для масової аудиторії.
Перекиньте файл на комп’ютер і відредагуйте за допомогою програм
Video Edit Magic, Pinnacle Studio чи будь-якої іншої, призначеної для цієї мети
(виріжте непотрібні моменти, підкоригуйте звук, зображення). Після цього конвертуйте файл у формат FLV для відтворення на веб-сайті за допомогою плагіну AllVideos для CMS Joomla.
Далі створіть текстовий документ (бажано в програмі «Блокнот»), в якому напишіть супровідний текст до відеофайлу. Цей текст повинен мати заголовок і містити пояснення щодо змісту відеозапису, а також вказувати автора.
Файли з відеозаписом і супровідним текстом помістіть у папку на своєму
комп’ютері, запишіть на флеш-накопичувач USB і передайте адміністратору
веб-сайту або надішліть електронною поштою.

4 завдання (9 годин) – створити проект дизайну для інтернет-видання.
Пояснення щодо виконання
Зовнішній вигляд інтернет-видання є важливою складовою його концепції та відображає редакційну політику й основні інтенції власників веб-ресурсу.
Журналіст не повинен стояти осторонь справи створення шаблону для сайту,
принаймні, йому необхідно мати хоча б загальне уявлення про процес.
За веб-адресою ознайомтесь із програмою для автоматичного створення
шаблонів Artisteer. У розділі «Download» завантажте собі на комп’ютер і встановіть пробну версію, яка дасть вам можливість не тільки розробити дизайн, а й
побачити його на екрані. Про всі прийоми роботи з цією програмою детально
розповідається в розділі «Demo» (http://www.artisteer.com/?p=demo).
Бажано ще до ввімкнення програми визначитись із основними графічними характеристиками сайту, які ви збираєтесь втілити в життя, – кольоровою
гамою, шириною сторінки, колонок, загальним стилем у графічному виконанні
37

деталей тощо. Варто заздалегідь підготувати зображення, що слугуватиме логотипом. Його краще виготовити із фотознімка, зробленого самостійно.
Плануючи кольори, користуйтеся палітрами HTML-кольорів, яких безліч
в Інтернеті (наприклад, на сайті «ANTULA» http://www.antula.ru/palitra.htm).
На початку роботи з програмою Artisteer необхідно вибрати опцію
«HTML Page». Далі створюйте дизайн, користуючись запропонованим угорі
набором інструментів (ідеї, кольори і шрифти, загальна структура, тло, аркуш,
шапка, меню, статті, блоки, кнопки, підвал), які дають широкі можливості для
різноманітних варіацій. Зверніть увагу, що фон для заголовку сайту, текстури,
іконки можна завантажувати індивідуальні, тобто ці деталі ви можете виготовити окремо (наприклад, у програмі Adobe Photoshop). В такому випадку ваш
дизайн буде неповторним. Стежте, щоб зовнішній вигляд майбутнього інтернет-видання відповідав загальній концепції веб-проекту, сформульованій на
практичному занятті № 11.
По завершенні роботи натисніть кнопку «Export», оберіть опцію «Export
as a folder» і завантажте на робочий стіл комп’ютера папку зі створеними файлами. Відкрийте її і виберіть файл, що називається «page», – ваш дизайн готовий для перегляду в броузері. Запишіть файл на флеш-накопичувач USB і передайте для оцінювання викладачеві (або надішліть електронною поштою).

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА (24 години)
Індивідуальна робота з курсу «Інтернет-журналістика» передбачає підготовку власних медіа-повідомлень для відомих інтернет-видань України або для
незалежного інформаційного порталу «Пороги» (porogy.zp.ua) та сайту факультету журналістики ЗНУ (journalism-znu.zp.ua). На 20 балів необхідно опублікувати 4-5 звичайних текстових повідомлень із фотоілюстраціями і гіперлінками або 3-4 повідомлення із застосуванням додаткових мультимедійних
технологій (із аудіо- чи відеозаписами).
Текстові медіа-повідомлення мають бути справжніми журналістськими
творами, тобто стосуватися соціально значущих тем, цікавити широкий загал,
відповідати жанровим і стилістичним вимогам. Бажано, щоб це були не надто
короткі за обсягом тексти. Уникайте плагіату, не забувайте вказувати джерела
інформації і те, що вони мають слугувати зовнішніми гіперпосиланнями (отже
треба вказати URL відповідних веб-сайтів). Публікація обов’язково має бути
підписана справжнім ім’ям і прізвищем студента.
Для здачі індивідуальної роботи зробіть скріншоти з веб-сторінок, де розміщені публікації, роздрукуйте їх на папері і принесіть викладачеві, або ж надішліть електронною поштою гіперлінки на веб-сторінки.
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ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1 модуль

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ:
1. Прямим синонімом терміна «інтернет-журналістика» є термін:
1) онлайнова журналістика.
2) універсальна журналістика.
3) цифрова журналістика.
2. Що таке гіпертекст?
1) Це текст в HTML.
2) Будь-який великий текст.
3) Гігантський текст, окремі частини якого поєднані нелінійно.
3. Чому Інтернет сприяє глобалізаційним процесам у медіа-сфері?
1) Тому що комп’ютери є скрізь.
2) Тому що він призводить до спільних інформаційних потоків.
3) Тому що це входить у завдання інтернет-провайдерів.
4. Яка різниця між поняттями «медіа-інтеграція» та «медіаконвергенція»?
1) Немає різниці, це синоніми.
2) Перше – означає об’єднання ЗМІ, а друге – змішення їх медіапродукту.
3) Перше поняття стосується Інтернету, а друге – телебачення.
5. В чому полягає різниця між Інтернетом і Мережею?
1) Ні в чому.
2) Мережа виникла раніше і є ширшим поняттям.
3) Інтернет виник раніше і є ширшим поняттям.
6. Коли і де був започаткований Інтернет?
1) В 1960-х рр. в Радянському Союзі.
2) В 1960-х рр. в США.
3) В 1990-х рр. в США.
7. Коли в з’явились справжні онлайнові ЗМІ?
1) Відразу з появою Інтернету.
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2) У 1980-х рр.
3) У 1990-х рр.
8. Коли з’явились перші українські інтернет-ЗМІ?
1) В 1970-х рр.
2) В першій половині 1990-х рр.
3) В другій половині 1990-х рр.
9. Яке українське інтернет-видання із запропонованих нижче виникло раніше?
1) «КорреспонденТ».
2) «Українська правда».
3) «UAToday».
10. Чим другий етап розвитку вітчизняних інтернет-ЗМІ кардинально відрізняється від першого?
1) На сторінках веб-видань з’являються слайд-шоу.
2) Кількість інтернет-видань значно зростає.
3) Сайти починають подавати гіперпосилання на соціальні мережі.
11. Головна зміна, що відбулась у журналістиці внаслідок поширення
Інтернету:
1) Стало менше самостійно підготовлених матеріалів.
2) Виник новий напрямок – інтернет-журналістика.
3) Пришвидшився процес передачі інформації.
12. Чому Інтернет посилив явище фрілансу в журналістиці?
1) Тому що стало менше класичних редакцій.
2) Тому що такий спосіб роботи вигідніший журналістам.
3) Тому що багато інтернет-ЗМІ не можуть обійтись роботою власних
штатних працівників або й зовсім їх не мають.
13. Як в останні роки змінилось бачення професії журналіста?
1) Журналістика стала більш аматорською.
2) Журналістика стала більш творчою.
3) Журналістика стала більш універсальною.
14. Яка головна перевага інтернет-ЗМІ в порівнянні з традиційними?
1) Вони технічно забезпечують поєднання всіх можливих форматів медіаповідомлень.
2) Вони є більш доступними основній масі населення.
3) Вони не підлягають цензурі.
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2 модуль

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ:
1. Які труднощі юридичного характеру пов’язані з роботою інтернетвидань?
1) Через них не можна пропускати комерційну рекламу.
2) Вони не мають статусу інтернет-ЗМІ.
3) ЗМІ в Інтернеті не мають редактора.
2. У чому полягає адміністрування інтернет-видання?
1) У перевірці текстів на помилки.
2) В обслуговуванні веб-сайту.
3) В редагуванні журналістських матеріалів.
3. Яка основна вимога до текстів новин в Інтернеті?
1) Вони мають бути вибудувані чітко за правилом перевернутої піраміди.
2) Вони повинні бути короткими.
3) Вони повинні бути довгими.
4. Які жанри журналістики допустимі на сторінках веб-видань?
1) Всі.
2) Лише нові – специфічні для Інтернету.
3) Лише інформаційні.
5. Що характеризує такий специфічний інтернетний жанр як блог?
1) Об’єктивність у висвітленні фактів.
2) Аналітичність.
3) Яскраво виражене авторське «я».
6. Яка класифікація гіперлінків є найзагальнішою?
1) Внутрішні та зовнішні.
2) Рекламні та некомерційні.
3) Ті, що вказують на джерела, і ті, що вказують на аналогічні за темою
повідомлення.
7. Які переваги перед пресою мають інтернет-видання в розміщенні
фотоілюстрацій до текстових матеріалів?
1) Більша кількість знімків.
2) Більший розмір знімків.
3) Вища якість знімків.
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8. Чому формат слайд-шоу відображає синергетизм інформаційного
простору вебу?
1) Тому що це перехід від статичного зображення до рухливого.
2) Тому що це унікальний формат – притаманний майже винятково вебу.
3) Тому що він дає можливість показати подію в динаміці.
9. Що таке аудіоподкаст?
1) Радіотрансляція в Інтернеті.
2) Сайт із аудіоповідомленнями.
3) Звукове повідомлення як різновид медіа-продукції в Інтернеті.
10. Яка форма інтерактивного спілкування є найбільш популярною
для інтернет-видань на сьогодні?
1) Коментарі під матеріалами.
2) Відеочати.
3) Спільноти прихильників інтернет-видання в соціальних мережах.
11. Перший крок, який необхідно зробити перед відкриттям нового
інтернет-видання, це:
1) Зареєструвати доменне ім’я сайту.
2) Юридично оформити інтернет-видання як ЗМІ.
3) Розробити дизайн сайту.
12. Яку роль відіграють ексклюзивні матеріали і правильно підібрані
ключові слова в текстах інтернет-публікацій?
1) Підвищують журналістську цінність текстів.
2) Дозволяють пошуковим системам швидше знаходити веб-сторінки інтернет-видання.
3) Піднімають інтернет-видання в рейтингах відвідуваності.
13. Чому важливо працювати в рамках цивілізованої інтернетжурналістики, дотримуючись професійних стандартів?
1) Тому що в Мережі складно відділити професійні ЗМІ від аматорських.
2) Тому що недотримання таких стандартів карається законом.
3) Тому що це головна вимога до інтернет-журналіста.
14. Які найпоширеніші прийоми організації реклами на сайті?
1) Банери.
2) Гіперпосилання.
3) Прихована реклама в текстах.
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ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
1. Основні терміни, що стосуються інтернет-журналістики.
2. Різниця між поняттями «Інтернет» і «веб-мережа».
3. Значення термінів «інтернет-журналістика», «онлайнова журналістика»,
«веб-журналістика», «е-журналістика», «кібержурналістика», «high-techжурналістика».
4. Дата й обставини заснування Інтернету.
5. Розвиток Інтернету в 60-70-х рр. минулого століття.
6. Розвиток Інтернету в 80-90-х рр. минулого століття.
7. Дата й обставини заснування та масового поширення Мережі.
8. Найперші інтернет-сервіси, початок обміну інформацією в Інтернеті.
9. Вплив Інтернету на суспільство: основні напрямки.
10. Вплив Інтернету на медіа-сферу: структурні зміни.
11. Суть процесів медіа-конвергенції та медіа-інтеграції.
12. Вплив Інтернету на журналістику як професію.
13. Актуальні на сьогодні суспільні проблеми, породжені Інтернетом.
14. Особливості й обставини появи медіа-дискурсу в Інтернеті.
15. Перші в світі інтернет-ЗМІ: назви, час появи, зміст.
16. Формування вітчизняної ділянки медіа-сектору в Інтернеті: основні факти, періодизація.
17. Перші інтернет-видання України.
18. Розвиток українського сегменту медіа-ринку в Інтернеті в 2000-х роках.
19. Сучасне обличчя українських інтернет-ЗМІ (в порівнянні з західними й
російськими).
20. Критерії визначення інтернет-ЗМІ, що разом із традиційними медіа входить до системи професійних ЗМІ.
21. Специфіка інформаційного простору Інтернету, його плюси й мінуси.
22. Суть роботи інтернет-журналіста та пов’язані з нею професійні вимоги.
23. Особливості підготовки текстових повідомлень для Інтернету.
24. Трансформація класичних журналістських жанрів в Інтернеті.
25. Підготовка матеріалів інформаційного характеру для Мережі.
26. Підготовка аналітичних матеріалів для Мережі.
27. Підготовка художньо-публіцистичних матеріалів для Мережі.
28. Застосування фотоілюстрацій до текстових інтернет-повідомлень.
29. Звукові повідомлення в Інтернеті, особливості підготовки та розміщення
аудіоподкастів.
30. Радіопродукція в Інтернеті (історія та сучасний етап).
31. Відеоповідомлення на сторінках інтернет-видань, особливості підготовки
та розміщення відеоподкастів.
32. Телемовлення в Інтернеті (сайти телекомпаній, механізми трансляції передач через Інтернет).
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33. Типова структура інтернет-видання.
34. Поєднання різних модулів на сайті, їх функціональне призначення.
35. Розважальна функція інтернет-видання: розважальні послуги, що можуть
доповнювати основні матеріали сайту.
36. Довідкові матеріали на сторінках інтернет-ЗМІ, їх різновиди (з прикладами).
37. Способи інтерактивного спілкування з аудиторією в Інтернеті, їх мета,
вибір оптимальних варіантів.
38. Блог як окремий веб-ресурс і частина популярного інтернет-ЗМІ.
39. Види рекламної продукції на сторінках веб-видань.
40. Рекламні механізми в Інтернеті, їх значення для інтернет-видання.
41. Проектування нового інтернет-ЗМІ (створення робочої концепції).
42. Способи заснування сайту під інтернет-ЗМІ (послідовність дій, вибір технічних характеристик тощо).
43. Роль і місце в журналістиці аматорських інтернет-ЗМІ.
44. Основні прийоми адміністрування інтернет-ЗМІ за допомогою панелі
управління Joomla.
45. Зміст і координування роботи редакції інтернет-видання.
46. Просування нового інтернет-ЗМІ на медіа-ринку.
47. Загальні умови успішного функціонування інтернет-ЗМІ.
48. Редагування інтернет-видань (користування менеджером статей).
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