






Назва цієї статті – «Відображення розвитку новітніх техно-

логій в матеріалах сайту газети “Дзеркало тижня”».





РОЗДІЛ 1

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ

ДЛЯ НОВИХ МЕДІА

В умовах, коли аудиторія мас-медіа перевантажена різнома-

нітними потоками інформації, користувачі надають перевагу тим

інтернет-виданням, які вміють подавати інформацію стисло. …

2.1. Статична інфографіка

Більшість розглянутих прикладів інфографіки становила

прості зображення, розміщені на сайті у вигляді файлів jpeg…

2.1.2. Тематика інфографіки. Топовими темами, для висвіт-

лення яких інтернет-видання схильні застосовувати інфографіку,

за результатами нашого дослідження, є політика й економіка. …



Місце інфографіки на сайті:

самостійні матеріали в рубриці «Інфографіка» (статичні

та з флеш-ефектами);

ілюстрації до окремих текстових матеріалів у різних руб-

риках, зокрема в новинах (тільки статичні);

ілюстрації до всіх текстових матеріалів у певній рубриці

(різні);

…

Рис. 2.1. Інфографіка на сайті інформаційного агентства

УНІАН (матеріал за 03.07.2015 р.).



Таблиця 2.1

Кількість матеріалів інфографіки на сайтах розглянутих ін-

тернет-видань за жовтень 2015 р.

№

п/п

Назва інтернет-ЗМІ Кількість матеріалів інфографіки

статичної рухливої

1 «Кореспондент» 10 1

3 «Дзеркало тижня» 5 0

3 «Z-city» 2 0

4 … … …

На рис. 2.1 добре видно, що кількість випадків порушень

прав журналістів у першій половині 2015 р. суттєво зросла. …

Співвідношення між статичною та рухливою інфографікою

на сайтах розглянутих інтернет-видань відображена в табл. 2.1. ...



Отже, мені стало ясно, що місцеві

інтернет-ЗМІ з певних, лише їм ві-

домих причин, ігнорують таку чудо-

ву річ як інфографіка. Виходить, у

цьому вони плетуться позаду про-

відних інтернет-видань країни, а до

всесвітньо відомих їм узагалі фанта-

стично далеко!

Деякі автори пишуть (та я з ними

не згоден!), що неправильно вважа-

ти інфографіку чимось абсолютно

новим, просто серед журналістів на

неї мода, а новим є всього-навсього

термін.

Отже, нам вдалося встановити,

що місцеві інтернет-ЗМІ і досі не

застосовують інфографіку з причин,

які залишаються нез’ясованими. Та-

ким чином, за цим критерієм вони

суттєво відстають від провідних ін-

тернет-видань країни, а тим більше –

світу.

На думку деяких дослідників,

вважати інфографіку абсолютно но-

вим форматом журналістських пові-

домлень некоректно, новими є мода

на її застосування і сам термін.





«Діалог у таких умовах був набагато неформальнішим і

вільнішим, ніж дискусії у традиційних ЗМІ, зазначає Р. Крейг,

тут було набагато більше сміливості, гумору й агресивної впев-

неності у власній правоті. <…> Розкол між новими і старими ЗМІ

збільшився, коли деякі з цих людей почали писати у мережі – ін-

тернет-автори з великою радістю відходили від традиційних сти-

лів і показували носа старій гвардії» [3, с. 116].

Внаслідок сучасної тенденції до індивідуального споживан-

ня медіа-продукту (прояв так званої «демасифікації»), що є одні-

єю з ознак наближення постінформаційної епохи [3], Павутина

починає виконувати функції зовнішньої пам’яті людей.



Дерріда Ж. Структура, знак і гра у дискурсі гуманітарних

наук / Жак Дерріда // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової

літературно-критичної думки XX ст. ; [пер. з франц.]. – Лівів : Лі-

топис, 1996. – С. 460–472.

Бернерс-Лі Т. Заснування Павутини : З чого починалася і до

чого прийде Всесвітня мережа / Т. Бернерс-Лі, М. Фічетті ; [пер.

з англ. А. Іщенко]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,

2007. – 207 с.

Іванов В. Ф. Основи комп’ютерної журналістики / В. Ф. Іва-

нов, О. К. Мелещенко, В. В. Різун. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 242 с.

Игра на информационном поле. Журналистика и PR для

«зеленых» / О. А. Берлова, В. П. Захаров, В. Б. Колесникова,

А. Л. Кочинева. – [Ред.-сост. – О. А. Берлова]. – М. : Изд-во

МСоЭС, 2003. – 207 с.

История мировой журналистики [Электронный ресурс] /

А. Г. Беспалова, Е. А. Корнилов, А. П. Короченский и др. –

EVАRTIST. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text8/49.htm.

Романчук О. К. Інформаційне суспільство : політична куль-

тура та ідеологія / О. К. Романчук // Нова філологія : зб. наук.

праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – Т. 1, № 3 (23). – 471 с.



Коломієць Н. В. Дискурс Інтернету як різновид дискурсу /

Н. В. Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Ло-

гос, 2001. – № 5. – С. 93–97.

Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний пі-

дхід / Джеймс Лалл ; [пер. з франц.]. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.

Мех Н. О. Структура лексико-семантичного поля «мова-

слово» в українській поетичній мові ХІХ – початку ХХ ст. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.

10.02.01 «Українська мова» / Н. О. Мех ; НАН України. Ін-т укр.

мови. – К., 2000. – 18 с.

Новинна журналістика : [навч. посіб. / загал. ред. В. Ф. Іва-

нова]. – К. : Академія української преси, 2004. – 262 с.

Різун В. В. Розвиток науки про масову комунікацію в Інсти-

туті журналістики Київського національного університету імені

Тараса Шевченка / В. В. Різун // Соціальні комунікації сучасного

світу : науково-теоретичний збірник [гол. ред. О. М. Холод]. –

2009. – С. 8–12.

Сучасний словник іншомовних слів : Близько 20 тис. слів і

словосполучень ; [уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. :

Довіра, 2006. – 789 с. – (Словники України).

Іванов В. Правове регулювання Інтернет. Деякі аспекти /

Валерій Іванов // Свобода висловлювань і приватність : [Щоквар-

тальний додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права

людини»]. – 2002. – № 3 (15), лип.-верес. – С. 21–27.

Махсма В. Б. Офіційні сайти як ЗМІ : досвід райдержадміні-

страцій м. Києва / В. Б. Махсма // Вісник Київського міжнародно-

го університету (журналістика, мадіалінгвістика, кінотелеми-

стецтво) : [зб. наук. ст.]. – К. : КиМУ, 2008. – Вип. 7. – С. 85–92.

Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному ін-

формаційному середовищі / А. М. Пелещишин. – Львів : Вид-во

Національного університету «Львівська політехніка», 2007. –

258 с.

Леві-Стросс К. Міт та значення / К. Леві-Стросс // Слово.

Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки



XX ст. [За ред М. Зубрицької]. – Лівів : Літопис, 1996. – С. 345–

356.

Brooks, S. B. Journalism in the Information Age : a Guide to

Computers for Reporters and Editors / S. Brian Brooks. – Boston,

Allyn and Bacon. – 1997. – 166 p.

Шевченко Т. Правовий статус інтернет-ЗМІ в Україні : про-

блеми, перспективи врегулювання [Електронний ресурс] / Тарас

Шевченко // Юридична газета. – Режим доступу : http://www.yur-

gazeta.com/oarticle/1120.

Раскладкина М. К. Интернет как информационная среда и

особенности работы журналиста в эпоху новых медиа [Электрон-

ный ресурс] / М. К. Раскладкина // International Forum of

Educational Technology and Society. – Режим доступа :

http://ifets.ieee.org/russian/depository/v7_i2/pdf/7.pdf.

Cuenca, M. Where’s the Multimedia in Online Journalism?

[Electronic resource] / Mike Cuenca // JEP. – Mode of access :

http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-

idx?c=jep;view=text;rgn=main;idno=3336451.0004.111.











Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, виснов-

ків, списку використаних джерел, трьох додатків. Обсяг основної

роботи – 27 сторінок. Список використаної літератури містить 25

найменувань, викладених на 2 сторінках.





«Питання, про які повідомляють журналісти, є самі продук-

том медіа» в тому сенсі, що суспільство переймає медіа-логіку і

медіа-формати [8, с. 10–11] (переклад наш. – М. Ч.).
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Додаток А

Приклади застосування інфографіки відомими

інтернет-виданнями

Рис. А.1. Інфографіка «Еволюція українського прапора»,

опублікована на сайті інформаційного агентства «УКРІНФОРМ»

14.08.2015 р.



Рис. А.2. Інфографіка «Україна-ЄС: готуючись до зони віль-

ної торгівлі», опублікована на сайті «Institute of World Policy»

(iwp.org.ua) 28.06.2015 р.


