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1.  

1. Анотація до курсу 

 

Предметом курсу «Нові медіа та комунікативні технології» є нові медіа та комунікативні технології, вплив на який спричиняє поширення і активне 

використання інтернет технологій. Цей предмет є базовим для журналістів нових медій, він дає розуміння про особливості інтернету загалом і 

українського інтернету зокрема, дає базові навички роботи в нових медіях. Завдяки курсу студенти отримують розуміння питань цифрової культури 

та основи цифрового маркетингу, отримують знання про особливості поширення інформації в соціальних мережах. Для медіаекспертів, що 

працюють з сучасними медіями та в нових медіях дуже важливо розумітися на форматах контенту для вебу, розуміти, як працюють соціальні 

комунікації в інтернеті, знати та вміти застосовувати ігрові механіки та основи вірусного просування.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальний курс має міждисциплінарний характер і тісно пов’язаний з іншими дисциплінами магістерської програми з 

медіа комунікацій Українського Католицького Університету, зокрема «Self-branding та управління онлайн-спільнотами», «Онлайн-безпека», 

«Візуалізація даних», «Основи SMM», «SEO та web-аналітика» тощо. 

 

2. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нові медіа та комунікативні технології» є вивчення особливостей та основних технологій 

комунікації в нових медіях.  



 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Нові медіа та комунікативні технології» є навчити студентів орієнтуватися в особливостях нових 

медій, розумітися на питаннях цифрової культури та цифрового маркетингу, навчитися просувати сайти в інтернеті з допомогою вірусного 

маркетингу, дати розуміння роботи з соціальними мережами та особливостей соціальних комунікацій в Інтернеті. Також серед завдань є дати 

розуміння особливостей роботи з блогами і соціальними мережами. 

 

 

3. Формат курсу 

В межах курсу студенти отримують розуміння того, як відбуваються комунікації, функціонують медіа в інтернеті, поширюється контент в 

соціальних мережах. Студенти отримують навички роботи з гейміфікаційними інструментами та інструментами аналітики.  

 

 

4.  Результати навчання 

За підсумками курсу студенти повинні 

знати : 

особливості українського Інтернету і нових медіа,  

розумітися на питаннях цифрової культури та цифрового маркетингу, 

особливості поширення інформації в соціальних мережах,  

розумітися на форматах контенту для вебу, 

розуміти, як працюють соціальні комунікації в Інтернеті,  

знати особливості роботи в блогах і соціальних мережах.  

 

вміти : 

аналізувати он-лайн ЗМІ, 
працювати з ігровими механіками, застосовувати навички з вірусного просування, 
працювати з соціальними мережами, 
вміти аналізувати джерела і трафік сайту.  
 

5.   Обсяг курсу 

Вид 

заняття 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

К-сть 

годин 

30 30 90 

  

6. Ознаки курсу: 



Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\вибірковий 

2018 1 Медіакомунікації 1 н 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Студенти отримують практичні навички створення, оформлення та управління мережевим медіапроектом та роботи з інтернет-контентом на базі 

комп'ютерного центру, а також працюють з вільними для користування платформами, програмами, інструментами для створення веб-проектів і 

презентацій. 

8. Політика курсу 

Під час практичних занять студенти випробують себе у широкому спектрі ролей, зокрема - дослідників цифрових медій, медіааналітиків, 

копірайтерів, спеціалістів з гейміфікації.  

 

9. Схема курсу 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план заняття, короткі тези Форма 

діяльнос

ті 

(заняття) 

/ Формат 

 

Матеріал

и 

Література 

Ресурси в інтернеті 

Завдання для 

самостійної 

роботи, 

год 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1. 

20 вересня 

2 акад. 

год.  

 

Модуль 1. Цифрова культура, 

цифровий маркетинг. 

 

Тема 1.  Виникнння інтернету 
 

Тема висвітлює історію розвитку 

технологій, виникнення нових медій та 

інтернету. Окремий акцент робиться 

на розвитку найбільших кампаній і 

персоналіях, що спричинили розвиток 

ґалузі (IBM, Microsoft, Apple).  

Лекція презентаці

ї 

 

 

Опрацювання 

літератури 

2 години 

 



Тиж. 1. 

20 вересня 

2 акад. 

год. 

 

Тема 1.  Виникнння інтернету 
 
 

Практич

не 

 1. Бернерс-Лі Тімоті. Заснування 

павутини: з чого починалася та до 

чого прийде всесвітня мережа. – К, 

2007. – 224 с.  

2. Блюменталь Карен. Стів Джобс: 

людина, яка мислила по-іншому. – К, 

2014.  

3. Фридман Томас. Плоский мир. 

Краткая история ХХІ века. – М., 

2006.  

 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

Тиж.2  

27 

вересня 

2 акад. 

год. 

 

Тема 2. Український інтернет і нові 

медіа. 
 

Тема стосується особливостей 

розвитку українського сегменту 

інтернету (аудиторії, поширенню 

контенту, розповсюдженню 

технологій, охоплення інтернету 

тощо). Окрема увага приділяється 

політики українських ресурсів в 

мережах, аналізу кейсів використання 

можливостей нових медій. 

Схарактеризовано українські он-лайн 

ЗМІ. Піднімається питання 

дистрибуції контенту та впливу 

соціальних мереж на журналістику. 

Детально проаналізовано навички, 

якими повинен володіти сучасний 

журналіст.   

Лекція презентаці

ї 

 Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.2  

27 

вересня 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Український інтернет і нові 

медіа. 

 

Практич

не 

   Статистика українського інтернету: 

http://watcher.com.ua/uanet-statistics/ 

  Що таке HTML та CSS: 

http://www.w3.org/standards/webdesign

/htmlcss 

 Амзин А. 140 правил интернет-

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

  

http://watcher.com.ua/uanet-statistics/
http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss


 журналиста [Электронный ресурс] / 

Александр Амзин. – Режим доступа: 

http://kebati.ru/journ/140.php 

 Діана Дуцик. Інтелектуальна 

експансія в інтернет [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/7

161 

 Хаддад-Розкладай Катріна. Цирк на 

дроті ябо як ви пишете слово 

«онлайн»? -\\ Режим доступу:  

http://www.redactor.in.ua/cult/6516.htm

l 

Тиж.3  

4 жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Цифрова культура. 

Еволюція споживання інформації. 

Аналіз використання гейміфікаційних 

технологій у світовій та українській 

практиці. Особолива увага 

приділяється темі еволюції 

споживання інформації, розвитку 

інфографіки, мобільних медій, 

геолокаційних технологій.  

Лекція презентаці

ї 

 Опрацювання 

літератури 

2 години 

підготовка до 

творчого 

завдання  

10 годин 

До 4 

жовтня 

Тиж.3 

4 жовтня 

год. 

Тема 3. Цифрова культура. 

Еволюція споживання інформації. 
 

 

Практич

не 

 1. 47 ігрових механік: 

http://techcrunch.com/2010/08/25/scvng

r-game-mechanics/ 

2.   Reddit Is Becoming an Imageboard: 

http://mashable.com/2013/03/20/reddit-

is-becoming-an-imageboard-heres-

proof/ 

3. Афанасьєва К. Правове врегулювання 

діяльності інтернет-ЗМІ 

[Електронний ресурс] / Катерина 

Афанасьєва / Доступно з : 

http://www.mediakrytyka.info/drukovan

i/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-

internet-zmi.html 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://kebati.ru/journ/140.php
http://osvita.mediasapiens.ua/material/7161
http://osvita.mediasapiens.ua/material/7161
http://www.redactor.in.ua/cult/6516.html
http://www.redactor.in.ua/cult/6516.html
http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/
http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/
http://mashable.com/2013/03/20/reddit-is-becoming-an-imageboard-heres-proof/
http://mashable.com/2013/03/20/reddit-is-becoming-an-imageboard-heres-proof/
http://mashable.com/2013/03/20/reddit-is-becoming-an-imageboard-heres-proof/
http://www.mediakrytyka.info/drukovani/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-internet-zmi.html
http://www.mediakrytyka.info/drukovani/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-internet-zmi.html


4. Роман Лебідь. Український інтернет 

мобілізовується. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertai

nment/2011/11/111108_ukrainian_inter

net_rl.shtml 

5. Інтернет та медіа – нові чинники 

впливу на націдентичність 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://zik.ua/ua/news/2011/12/01/32212

8 
 

Тиж.4 

11 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Проблеми приватності в 

інтернеті. 
 

Заняття присвячене межам 

приватності в інтернеті, як в 

історичній, так і практичній 

площинах. Аналіз основник помилок 

користувачів інтернету, що призводять 

до порушення приватності.  

Лекція презентаці

ї 

 Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.4 

11 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Проблеми приватності в 

інтернеті. 
 

 

Практич

не 

 1. Дуцик Діана. Приватності не 

існує. Змиритися? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/web/cy

bersecurity/privatnosti_ne_isnue_zm

iritisya/ 

2. Довженко Отар. Чого не варто 

писати в інтернеті [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/

standards/chogo_ne_varto_pisati_u_

sotsialnikh_media/ 

3. Колодницька Софія. Чи варто 

френдити й коментити свою 

дитину? [Електронний ресурс]. – 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/11/111108_ukrainian_internet_rl.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/11/111108_ukrainian_internet_rl.shtml
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2011/11/111108_ukrainian_internet_rl.shtml
http://zik.ua/ua/news/2011/12/01/322128
http://zik.ua/ua/news/2011/12/01/322128
http://osvita.mediasapiens.ua/web/cybersecurity/privatnosti_ne_isnue_zmiritisya/
http://osvita.mediasapiens.ua/web/cybersecurity/privatnosti_ne_isnue_zmiritisya/
http://osvita.mediasapiens.ua/web/cybersecurity/privatnosti_ne_isnue_zmiritisya/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/chogo_ne_varto_pisati_u_sotsialnikh_media/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/chogo_ne_varto_pisati_u_sotsialnikh_media/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/chogo_ne_varto_pisati_u_sotsialnikh_media/


Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/media

prosvita/kids/dumka_chi_varto_fren

diti_y_komentiti_svoyu_ditinu/ 

4. Фрейзер Мія. Приватність в 

Facebook – ілюзія [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/

standards/privatnist_u_facebook_ily

uziya/ 

5. Том де Кастелла, Кейт Рат. 

Приватність і мережа: що можуть 

дізнатися про нас спецслужби? 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.bbc.com/ukrainian/enter

tainment/2013/06/130618_privacy_s

ecurity_dt 

Тиж.5 

18 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Цифровий маркетинг. 
 

Концепція «Власні, платні та здобуті 

медіа». Окреслено еволюцію 

цифрового маркетингу та комунікацій. 

Висвітлено питання цифрового 

маркетингу в бізнес-сегменті та медіа. 

Медіаносії, які впливають на рішення 

людини. Вірусний маркетинг: функції 

та особливості.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.5 

18 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Цифровий маркетинг. 
 

Репутаційний менеджмент та он-лайн 

PR.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/dumka_chi_varto_frenditi_y_komentiti_svoyu_ditinu/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/dumka_chi_varto_frenditi_y_komentiti_svoyu_ditinu/
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/dumka_chi_varto_frenditi_y_komentiti_svoyu_ditinu/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/privatnist_u_facebook_ilyuziya/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/privatnist_u_facebook_ilyuziya/
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/privatnist_u_facebook_ilyuziya/
http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130618_privacy_security_dt
http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130618_privacy_security_dt
http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/06/130618_privacy_security_dt


Тиж.6 

25 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Цифровий маркетинг. 
 

Практич

не 

 1. Defining Earned, Owned And Paid 

Media: 

http://blogs.forrester.com/interactive_m

arketing/2009/12/defining-earned-

owned-and-paid-media.html 

2.  How Social Media Is Changing Paid, 

Earned & Owned Media: 

http://mashable.com/2011/06/23/paid-

earned-owned-media/ 

3. Кент Вертайм, Як Фенвик. Цифровой 

маркетинг. Как увеличить продажи с 

помощью социальных сетей, блогов, 

вики-ресурсов, мобильных телефонов 

и других современных технологий. 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.management.com.ua/market

ing/mark225.html 

4. Джонатан Гарднер. П’ять тенденцій у 

цифровому маркетингу, які не можна 

ігнорувати [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.epravda.com.ua/columns/20

12/03/9/318111/ 

5. Вірусний маркетинг – фікція? 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read

/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_R

ezultaty_doslidzhenna_dekilkoh 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

Тиж.6 

25 

жовтня 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Цифровий маркетинг. 
  

Практич

не 

 Та ж , що і вище Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/
http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/
http://www.management.com.ua/marketing/mark225.html
http://www.management.com.ua/marketing/mark225.html
http://www.epravda.com.ua/columns/2012/03/9/318111/
http://www.epravda.com.ua/columns/2012/03/9/318111/
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_Rezultaty_doslidzhenna_dekilkoh
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_Rezultaty_doslidzhenna_dekilkoh
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_Rezultaty_doslidzhenna_dekilkoh


.7 

1 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

модуль 2. Блогінг і соціальні мережі.  

 

Тема 1. Виникнення та розвиток 

блогосфери і соціальних мереж. 
 

Створення і еволюції соціальних 

мереж, світова карта поширення 

соціальних мереж, українська 

ситуація.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

підготовка до 

творчого 

завдання  

10 годин 

До 1 

листопада 

Тиж.7 

1 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Виникнення та розвиток 

блогосфери і соціальних мереж. 

 

Практич

не 

 1. Big Media vs. Blogs – inbound sources 

// Tehcnorati [Елекронний документ ] 

/ Режим доступу: 

http://www.sifry.com/alerts/images/Slid

e6.png  

2. Carvin A. Timeline: The life of the blog 

// NPR. – 2007. – 24 Dec. 

[Електронний ресурс] / Режим 

доступу: 

http://www.npr.org/templates/story/stor

y.php?storyId=17421022 

3. Волнухин  А.  Украинская  

блоґосфера  //  BlogCampCEE,  Киев.  

–  2008.  [Електронний документ] 

Режим доступу: 

http://download.yandex.ru/company/Ya

ndex_Research_Ukrainian_blogs.pdf 

4. Грег Холл. 5 вещей, которые должен 

знать каждый, кто хочет заняться 

блоггингом. [Електронний 

документ]/Режим доступу: 

http://www.redactor.in.ua/internet/329.h

tml  

5. Пуговський М. Чим українська 

блоґосфера відрізняється від світової 

// Блогобіг. – 2006. – 3 Лип. 

[Електронний ресурс] / Режим 

доступу: 

ідготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17421022
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17421022
http://download.yandex.ru/company/Yandex_Research_Ukrainian_blogs.pdf
http://download.yandex.ru/company/Yandex_Research_Ukrainian_blogs.pdf
http://www.redactor.in.ua/internet/329.html
http://www.redactor.in.ua/internet/329.html


http://replay.web.archive.org/20080907

210549/http:/blogobig.com/blogs/what_

the 

_difference_between_ukrainian_and_gl

obal_blogosphere.html 

6. Саваневський Максим. Скільки 

блогів в Україні або про якість 

досліджень Яндекса // Watcher. – 

2008. – 26 Жовт. [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: 

http://watcher.com.ua/2008/10/26/skilky

-blohiv-v-ukrayini-abo-pro-yakist-

doslidzhen-yandeksa/ 

7. O'Connor Rory. Friends, Followers and 

the Future: How Social Media are 

Changing Politics, Threatening Big 

Brands, and Killing Traditional Media. 

– 2012.  

8. Дейвід Кіркпатрік. Ефект Facebook. – 

Київ, Темпора, 2012. 

9. Інтернет-журналістика: навч. посіб. 

Б.В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. 

– 244 с.  

10.  Кастельс Мануель. Інтернет-

галактика. Міркування щодо 

Інтернету, бізнесу і суспільства. Пер. 

з англ. — К.: «Видавництво 

«Ваклер», 2007. — 304 с. 

11.  Назарук Тарас. All the News That’s 

Fit to Post. [Електронний документ] / 

Режим доступу: 

http://www.mediakrytyka.info/onlayn-

zhurnalistyka/all-the-news-thats-fit-to-

post.html 

12. Николай В. Кононов. Код Дурова. 

Реальная история «ВКонтакте» и её 

создателя. – Москва, «Манн, Иванов 

http://replay.web.archive.org/20080907210549/http:/blogobig.com/blogs/what_the%20_difference_between_ukrainian_and_global_blogosphere.html
http://replay.web.archive.org/20080907210549/http:/blogobig.com/blogs/what_the%20_difference_between_ukrainian_and_global_blogosphere.html
http://replay.web.archive.org/20080907210549/http:/blogobig.com/blogs/what_the%20_difference_between_ukrainian_and_global_blogosphere.html
http://replay.web.archive.org/20080907210549/http:/blogobig.com/blogs/what_the%20_difference_between_ukrainian_and_global_blogosphere.html
http://replay.web.archive.org/20080907210549/http:/blogobig.com/blogs/what_the%20_difference_between_ukrainian_and_global_blogosphere.html
http://watcher.com.ua/2008/10/26/skilky-blohiv-v-ukrayini-abo-pro-yakist-doslidzhen-yandeksa/
http://watcher.com.ua/2008/10/26/skilky-blohiv-v-ukrayini-abo-pro-yakist-doslidzhen-yandeksa/
http://watcher.com.ua/2008/10/26/skilky-blohiv-v-ukrayini-abo-pro-yakist-doslidzhen-yandeksa/
http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/all-the-news-thats-fit-to-post.html
http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/all-the-news-thats-fit-to-post.html
http://www.mediakrytyka.info/onlayn-zhurnalistyka/all-the-news-thats-fit-to-post.html


и Фербер», 2012. 

13.  Порядок денний соцмереж 

формують традиційні ЗМІ // 

Медіаграмотність. – 2011. – 15 Лют.   

[Електронний   ресурс]   /   Режим   

доступу: 

http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/mater

ial/1643 

14.  Почепцов Георгій. Від Facebook’у і 

гламуру до Wikileaks: 

медіакомунікації. – К, Спадщина, 

2012. – 464 с.  

15.  Саваневський Максим. Чи стануть 

українські соціальні мережі 

серйозним бізнесом. [Електронний 

документ]/Режим доступу: 

http://forbes.ua/ua/opinions/1369177-

chi-stanut-ukrayinski-socialni-merezhi-

serjoznim-biznesom 

Тиж.8 

8 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

 

Тема 2. Журналіст в соціальних 

мережах: особливості роботи, 

відповідальність. 
 

Відмінності у діяльності та 

відповідальності блогера і журналіста. 

Особливості роботи журналіста в 

соціальних мережах, межі юридичної 

відповідальності журналіста і блогера 

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.8 

8 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Журналіст в соціальних 

мережах: особливості роботи, 

відповідальність. 

 

Практич

не 

 1. Rosen J. Bloggers vs. Journalists is 

Over // PressThink. Ghost of 

Democracy in the media machine. – 

2005. – 21 Jan. [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: 

http://archive.pressthink.org/2005/01/21

/berk_essy.html 

2. Кіпіані В. Як поєднати блогерство і 

професійну журналістику. – 2010. – 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/1643
http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/1643
http://forbes.ua/ua/opinions/1369177-chi-stanut-ukrayinski-socialni-merezhi-serjoznim-biznesom
http://forbes.ua/ua/opinions/1369177-chi-stanut-ukrayinski-socialni-merezhi-serjoznim-biznesom
http://forbes.ua/ua/opinions/1369177-chi-stanut-ukrayinski-socialni-merezhi-serjoznim-biznesom
http://archive.pressthink.org/2005/01/21/berk_essy.html
http://archive.pressthink.org/2005/01/21/berk_essy.html


10 Сер. [Електронний документ] / 

Режим доступу: 

http://video.telekritika.ua/show/mastercl

ass/154 

3. Колумніст і публіцист // 

Мультимедійний посібник «Новітні 

media»  [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: 

http://test3.vintage.com.ua/index.php?o

ption=com_content&task=view&id=19

&Itemid=39 

4.  Рачинський  С.  Чого  саме  

журналісти  можуть  навчитися  у  

блогерів. Постскриптум  //  

Відеотека.  –  2010.  –  23  Лис.  

[Електронний  документ]  /Режим 

доступу: 

http://video.telekritika.ua/show/mastercl

ass/230 

5.  Рачинський  С.  Чого  саме  

журналісти  можуть  навчитися  у  

блогерів. Частина 1 // Відеотека. – 

2010. – 23 Лис. [Електронний 

документ] / Режим доступу: 

http://video.telekritika.ua/show/mastercl

ass/228 

6.  Рачинський  С.  Чого  саме  

журналісти  можуть  навчитися  у  

блогерів. Частина 2 // Відеотека. – 

2010. – 23 Лис. [Електронний 

документ] / Режим доступу: 

http://video.telekritika.ua/show/mastercl

ass/229 

7. Gillmor D. Mediactive [Електронний 

документ] / Режим доступу: 

http://mediactive.com/wp-

content/uploads/2010/12/mediactive_gil

http://video.telekritika.ua/show/masterclass/154
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/154
http://test3.vintage.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39
http://test3.vintage.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39
http://test3.vintage.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=39
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/230
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/230
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/228
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/228
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/229
http://video.telekritika.ua/show/masterclass/229
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf


lmor.pdf 

8.  Почепцов Георгій. Від Facebook’у і 

гламуру до Wikileaks: 

медіакомунікації. – К, Спадщина, 

2012. – 464 с.  

 

Тиж.9 

15 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Просування в блогах. 
 

Особливості функціонування 

блогосфери на Заході і в Україні, 

особливості просування в блогосфері. 

Як зробити блог цікавим і корисним, 

як верифікувати інформацію. 

Відповідальність блогера за 

опубліковане – юридична, соціальна і 

моральна.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.9 

15 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Просування в блогах. 
 

Практич

не 

 1. Arthur  C.  What  is  the  1%  rule  //  

Guardian.co.uk.  –  2006.  –  20  Jul. 

[Електронний ресурс] /Режим

 доступу: 

http://www.guardian.co.uk/technology/2

006/jul/20/guardianweeklytechnologyse

ction2 

2. Blood R. Weblogs: a history and 

perspective // Rebecca’s pocket. – 2000. 

– 7 Sep. [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: 

http://www.rebeccablood.net/essays/we

blog_history.html 

3. Дмитро Снопченко. Безпека в 

соціальних мережах – етика 

поведінки в інтернеті. [Електронний 

документ]/Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/2

4993 

4. Книга о том, как стать Великим 

Блоггером. [Електронний 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf
http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2
http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2
http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2
http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
http://osvita.mediasapiens.ua/material/24993
http://osvita.mediasapiens.ua/material/24993


документ]/Режим доступу: 

http://www.redactor.in.ua/internet/330.h

tml 

5. Новые средства информации, старые 

средства информации. [Електронний 

документ]/ Режим доступу: 

http://www.redactor.in.ua/internet/324.h

tml 

Тиж.10 

22 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Основи SMM. 
 

Просування блога: у національній 

блогосфері, в інтернеті, у пошукових 

сервісах. Використання соціальних 

мереж для ведення і просування 

проекту. Створення та підтримання 

спільноти лояльних читачів – 

надзавдання просування в 

соцмережах. SMM з «людським 

обличчям».  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.10 

22 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Основи SMM. 
 

Практич

не 

 1. Gillmor D. Mediactive [Електронний 

документ] / Режим доступу: 

http://mediactive.com/wp-

content/uploads/2010/12/mediactive_gil

lmor.pdf 

2. O'Connor Rory. Friends, Followers and 

the Future: How Social Media are 

Changing Politics, Threatening Big 

Brands, and Killing Traditional Media. 

– 2012.  

3. Weintraub Marty, Litwinka Lauren. The 

Complete Social Media Community  

Manager’s Guide. Essential Tools and 

Tactics for Business Success. – 2013. 

4. The Social Media Industries. Edited by 

Alan B. Albarran. – 2013. 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://www.redactor.in.ua/internet/330.html
http://www.redactor.in.ua/internet/330.html
http://www.redactor.in.ua/internet/324.html
http://www.redactor.in.ua/internet/324.html
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf


Тиж.11 

29 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

модуль 3. Формати контенту для 

нових медій, соціальні комунікації в 

інтернеті. 

 

Тема 1. Контент для вебу та його 

формати. 
 

Візуалізація даних, інфографіка та 

відео. Тексти, заголовки та стилістика. 

Потокові медіа та Інтернет -

телебачення. Процес створення новин 

в Інтернеті. RSS-рідери, пошук в 

Інтернеті. Робота з джерелами 

інформації та їх перевірка. Он-лайн -

інструменти в роботі редакції. 

Специфіка роботи з гарячими 

новинами.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.11 

29 

листопад

а 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Контент для вебу та його 

формати. 
 

Практич

не 

 1. Крейґ Р. Інтернет-журналістика : 

робота журналіста і редактора у 

нових ЗМІ / Ричард Крейґ ; [пер. з 

англ. А. Іщенка]. – К. : Вид. дім 

“Києво-Могилянська академія”, 2007. 

– 324 с. 

2. Мелещенко О. К. Інтернет-технології 

в сучасній журналістиці: моделі та 

практика : навч. посіб. / 

О. К. Мелещенко. – К. : КиМУ, 2005. 

– 385 с.  

3. Потятиник Б. В. Інтернет-

журналістика : навч. посіб. / Борис 

Володимирович Потятиник. − Львів : 

ПАІС, 2010. − 246 с. 

4. Гол Дж. Онлайнова журналістика / 

Джим Гол. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с. 

5. Дуцик Д. Виклики цифрової 

журналістики [Електронний ресурс] / 

Діана Дуцик. – Режим доступу: 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/avtor/3559


http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/mater

ial/4077 

6. Мистецтво візуалізації даних – 

Альберто Каїро. – Школа 

журналістики УКУ. 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/3790

/ 
 

Тиж.12 

6 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Монетизація в нових медіях. 
 

Типізація сайтів новин. Принципи 

ефективної роботи редакції. Як 

прив’язати користувача до вашого 

сайту? Бізнес-моделі для видань. Он-

лайн реклама та її види. Нестандартна 

реклама. Вебаналітика: аналіз джерел 

та трафіку сайтів. Правильне 

визначення і трактування  даних 

систем аналітики.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.12 

6 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 2. Монетизація в нових медіях. 

 

Практич

не 

 1. Альтернативные источними трафика 

для вашего сайта [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.html-

templates.info/view_blog.php?id=11 

2. Час монетизувати аматорське відео? 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/2

1247 

3. Марина Дорош. Медіаконвергенція 

по-українські [Електронний ресурс]. 

– режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/1

6991 

4. Павло Педенко. Монетизація 

соціальних акаунтів зараз дає 

найбільше прибутків [Електронний 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/4077
http://osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/4077
http://journalism.ucu.edu.ua/video/3790/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/3790/
http://www.html-templates.info/view_blog.php?id=11
http://www.html-templates.info/view_blog.php?id=11
http://osvita.mediasapiens.ua/material/21247
http://osvita.mediasapiens.ua/material/21247
http://osvita.mediasapiens.ua/material/16991
http://osvita.mediasapiens.ua/material/16991


ресурс]. – Режим доступу: 

http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/

1488-

pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih

_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributk

iv_17.05.2013 

5. Тимофій Володін. Рекламна втеча 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.telekritika.ua/daidzhest/200

9-02-14/43806 

6. Бабакова Тамара. Як монетизувати 

онлайн-медіа в час змін. – Школа 

журналістики УКУ, 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/4146

/ 

Тиж.13 

13 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Соціальні комунікації в 

інтернеті. 
 

Питання функціонування і 

особивостей соціальних комунікацій в 

Інтернет -середовищі розглянуто на 

прикладі резонансних зрушень в 

суспільстві (Арабська весна, протести 

в США, Білорусі, Росії, події 

Євромайдану тощо).  
 

 

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж.13 

13 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Соціальні комунікації в 

інтернеті. 
 

Обговорення ролі соціальних мереж в 

соціально-політичних конфліктах, 

впливу інтернету на соціальні процеси 

та політичну історію.  

 

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

підготовка до 

творчого 

завдання  

10 годин 

До 13 

грудня 

http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/1488-pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributkiv_17.05.2013
http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/1488-pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributkiv_17.05.2013
http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/1488-pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributkiv_17.05.2013
http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/1488-pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributkiv_17.05.2013
http://video.telekritika.ua/show/lektsiyi/1488-pavlo_pedenko_monetizatsiia_sotsialnih_akauntiv_zaraz_dae_naijbilshe_pributkiv_17.05.2013
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2009-02-14/43806
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2009-02-14/43806
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4146/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4146/


Тиж.14 

20 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Соціальні комунікації в 

інтернеті. 

 

Практич

не 

 1. Рашкофф Дуглас. Медиавирус. – М., 

2003. – 368 с. 

2. Гуменюк Наталія. Майдан Тахрір. У 

пошуках втраченої революції. – К., 

2015., 320 с.  

3. Саваневський Максим. Покоління 

заголовків. – Школа журналістики 

УКУ. 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/4618

/ 

4. Морозов Евгений. Интернет – это то, 

чего боялся Оруэлл? 

http://www.ted.com/talks/evgeny_moro

zov_is_the_internet_what_orwell_feare

d?language=ru 

5. Морозов Евгений. Как Кремль 

контролирует интернет. 

http://web.archive.org/web/2011010818

0213/http://www.inosmi.ru/politic/2011

0106/165433292.html 

6. Интернет и демократия: Евгений 

Морозов о кибер-утопии и iPod 

либерализме. 

http://theoryandpractice.ru/posts/6967-

internet-i-demokratiya-evgeniy-

morozov-o-kiberutopii-i-ipod-

liberalizme 

7. Як соціальні комунікації створюють і 

утримують соціальні системи 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/1

0045 

8. Интернет-революции уже не в 

отдельно взятой стране [Електронний 

ресурс] . - Режим 

доступу:http://www.vedomosti.ru/blogs

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/4618/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4618/
http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared?language=ru
http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared?language=ru
http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared?language=ru
http://web.archive.org/web/20110108180213/http:/www.inosmi.ru/politic/20110106/165433292.html
http://web.archive.org/web/20110108180213/http:/www.inosmi.ru/politic/20110106/165433292.html
http://web.archive.org/web/20110108180213/http:/www.inosmi.ru/politic/20110106/165433292.html
http://theoryandpractice.ru/posts/6967-internet-i-demokratiya-evgeniy-morozov-o-kiberutopii-i-ipod-liberalizme
http://theoryandpractice.ru/posts/6967-internet-i-demokratiya-evgeniy-morozov-o-kiberutopii-i-ipod-liberalizme
http://theoryandpractice.ru/posts/6967-internet-i-demokratiya-evgeniy-morozov-o-kiberutopii-i-ipod-liberalizme
http://theoryandpractice.ru/posts/6967-internet-i-demokratiya-evgeniy-morozov-o-kiberutopii-i-ipod-liberalizme
http://osvita.mediasapiens.ua/material/10045
http://osvita.mediasapiens.ua/material/10045
http://www.vedomosti.ru/blogs/mmirnyj/1365


/mmirnyj/1365 

9. Фрида, Г. : Facebook, Твиттер и 

протесты 2011 года [Електронний 

ресурс]. -  // Режим доступу: 

http://inosmi.ru/social/20111216/18045

7396.html 

10. Сергій Пішковцій. Акції протесту 

підприємців взяли на озброєння 

соціальні медіа [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://watcher.com.ua/2010/11/22/aktsiy

i-protestu-pidpryyemtsiv-vzyaly-na-

ozbroyennya-sotsialni-media/ 

 

Тиж. 14 

20 грудня 

2 акад. 

год. 

 

Тема 3. Соціальні комунікації в 

інтернеті. 
 

 

Практич

не 

 Та ж, що і вище Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

Тиж.15 

27 грудня 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Цифрова стратегія для ЗМІ. 
 

Концепція другого екрану: як 

соціальні медіа впливають на 

телебачення. BigData: чому і що 

потрібно знати про свого користувача. 

Етапи реалізації цифрової стратегії. 

Пошук, сегментація та оцінка 

аудиторії.  

Лекція   Опрацювання 

літератури 

2 години 

 

Тиж. 15 

27 грудня 

2 акад. 

год. 

 

Тема 4. Цифрова стратегія для ЗМІ. 
 

Практич

не 

 1. Марченко Юрій. Як перепробувати 

все і випускати медіа без грошей. – 

Школа журналістики УКУ. 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/4550

/ 

2. Тимченко Галина. Якісне онлайн-

видання . 

Підготовка до 

практичного 

завданнями 

2 години 

 

http://www.vedomosti.ru/blogs/mmirnyj/1365
http://inosmi.ru/social/20111216/180457396.html
http://inosmi.ru/social/20111216/180457396.html
http://watcher.com.ua/2010/11/22/aktsiyi-protestu-pidpryyemtsiv-vzyaly-na-ozbroyennya-sotsialni-media/
http://watcher.com.ua/2010/11/22/aktsiyi-protestu-pidpryyemtsiv-vzyaly-na-ozbroyennya-sotsialni-media/
http://watcher.com.ua/2010/11/22/aktsiyi-protestu-pidpryyemtsiv-vzyaly-na-ozbroyennya-sotsialni-media/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4550/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4550/


http://journalism.ucu.edu.ua/video/4501

/ 

3. Big data: The next frontier for 

innovation, competition, and 

productivity. [Електронний ресурс] . – 

Режим доступу: 

http://www.mckinsey.com/insights/busi

ness_technology/big_data_the_next_fro

ntier_for_innovation 

  

10. Система оцінювання та вимоги 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни “Нові медіа та комунікативні технології”, відбувається за наступними 

категоріями: 

1. поточний контроль: відвідування лекцій, активність у обговореннях — 30 балів (30 % (50% активність, 50% відвідування)) 

2. виконання творчого завдання наприкінці кожного модулю — 10 + 10 + 20 = 40 балів (40%) 

3. іспит — 10 балів за тести + 20 за відкриті питання = 30 балів (30 %) 

Студент може виконати додаткові завдання якості відпрацювання пропущених лекційних і практичних занять та у разі, якщо студент бажає 

покращити свою успішність. 

 

Модуль 1.  

 

Тема: «Гейміфікаційна стратегія для інтернет-видання (на вибір студента)».   
 

Оформлення: Обсяг -  презентація, зроблена в програмі PPS.  
Термін здачі – відповідне аудиторне завдання.  
 Критерії оцінювання – максимальна оцінка – 10 балів 

 

Критерії оцінювання творчих завдань (10 балів) 

Задум – 1,5 

Дотримання методичних норм під час виконання завдання – 1,5 

Глибина та вичерпність опрацювання предмету, розкриття проблеми — 1,5 

Знання теорії – 1,5 

Оригінальність, творчий підхід - 4 

 

Модуль 2.  

 

http://journalism.ucu.edu.ua/video/4501/
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4501/
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation


Тема: «Виникнення соціальних мереж (на вибір студента)».   
 

Оформлення: Обсяг -  презентація, зроблена в програмі PPS.  
Термін здачі – відповідне аудиторне завдання.  
Критерії оцінювання – максимальна оцінка – 10 балів 

 

Критерії оцінювання творчих завдань (10 балів) 

Задум – 1,5 

Дотримання методичних норм під час виконання завдання – 1,5 

Глибина та вичерпність опрацювання предмету, розкриття проблеми — 1,5 

Знання теорії – 1,5 

Оригінальність, творчий підхід — 4 

 

Модуль 3. 

 

Тема: «Нові медіа та комунікативні стратегії соціально-політичних протестах (на вибір студента)».   
 

Оформлення: Обсяг -  презентація, зроблена в програмі PPS.  
Термін здачі – відповідне аудиторне завдання.  
Критерії оцінювання – максимальна оцінка — 20 балів 

 

Критерії оцінювання творчих завдань (10 балів) 

Задум – 3 

Дотримання методичних норм під час виконання завдання – 3 

Глибина та вичерпність опрацювання предмету, розкриття проблеми — 3 

Знання теорії – 3 

Оригінальність, творчий підхід — 8 

 

11. Рекомендована література

 

 104 слова про віртуальну свободу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/104_slova_pro_virtualnu_svobodu/ 

 47 ігрових механік: http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/ 

 Arthur  C.  What  is  the  1%  rule  //  Guardian.co.uk.  –  2006.  –  20  Jul. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2 

 Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/104_slova_pro_virtualnu_svobodu/
http://techcrunch.com/2010/08/25/scvngr-game-mechanics/
http://www.guardian.co.uk/technology/2006/jul/20/guardianweeklytechnologysection2
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation


 Big Media vs. Blogs – inbound sources // Tehcnorati [Елекронний документ ] / Режим доступу: http://www.sifry.com/alerts/images/Slide6.png  

 Blood R. Weblogs: a history and perspective // Rebecca’s pocket. – 2000. – 7 Sep. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html 

 Carvin A. Timeline: The life of the blog // NPR. – 2007. – 24 Dec. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17421022 

 Defining Earned, Owned And Paid Media: http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html 

 Gillmor D. Mediactive [Електронний документ] / Режим доступу: http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf 

  How Social Media Is Changing Paid, Earned & Owned Media: http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/ 

 O'Connor Rory. Friends, Followers and the Future: How Social Media are Changing Politics, Threatening Big Brands, and Killing Traditional Media. – 

2012.  

   Reddit Is Becoming an Imageboard: http://mashable.com/2013/03/20/reddit-is-becoming-an-imageboard-heres-proof/ 

 Rosen J. Bloggers vs. Journalists is Over // PressThink. Ghost of Democracy in the media machine. – 2005. – 21 Jan. [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: http://archive.pressthink.org/2005/01/21/berk_essy.html 

 Zhuravliova N. І ще трохи про українську блоґосферу // Блог Яндекс.Україна. – 2010. – 22 Лис. [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://clubs.ya.ru/yandex-ua/replies.xml?item_no=976
 

 Айзексон Волтер. Стів Джобс. – К., 2012. – 624 с. 
 

 Александр Токарев. «Умный» трафик. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-12-01/42339 

 Альтернативные источними трафика для вашего сайта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.html-

templates.info/view_blog.php?id=11 

 Амзин А. 140 правил интернет-журналиста [Электронный ресурс] / Александр Амзин. – Режим доступа: http://kebati.ru/journ/140.php 

 Андрей Барбаш. Реклама может перейти в «паутину». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-11-

18/42051 

 Афанасьєва К. Правове врегулювання діяльності інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс] / Катерина Афанасьєва / Доступно з : 

http://www.mediakrytyka.info/drukovani/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-internet-zmi.html 

 Бабакова Тамара. Як монетизувати онлайн-медіа в час змін. – Школа журналістики УКУ, http://journalism.ucu.edu.ua/video/4146/
 

 Бернерс-Лі Тімоті. Заснування павутини: з чого починалася та до чого прийде всесвітня мережа. – К, 2007. – 224 с. 
 

 
Блюменталь Карен. Стів Джобс: людина, яка мислила по-іншому. – К, 2014. 

 

 Вірусний маркетинг – фікція? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_Rezultaty_doslidzhenna_dekilkoh 

 Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації / В. О. Волковинська // Молодий 

вчений. − 2015. − №2. − С. 46-50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://naukprostir.at.ua/publ/filosofija/socialna_filosofija/publichne_i_privatne_neobkhidnist_kordoniv_chi_kriza_interpretaciji/9-1-0-36 

  Волнухин  А.  Украинская  блоґосфера  //  BlogCampCEE,  Киев.  –  2008.  [Електронний документ] Режим доступу: 

http://download.yandex.ru/company/Yandex_Research_Ukrainian_blogs.pdf 

  Волнухин А. Очень коротко про украинскую блоґосферу и твиттер // Microsoft Blogtober Fest. – 2010. Електронний документ] / Режим 

доступу: http://download.yandex.ru/company/Yandex_UkrainianBlogosphere_10_2010_blo gfest.pdf  

http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17421022
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
http://mediactive.com/wp-content/uploads/2010/12/mediactive_gillmor.pdf
http://mashable.com/2011/06/23/paid-earned-owned-media/
http://mashable.com/2013/03/20/reddit-is-becoming-an-imageboard-heres-proof/
http://archive.pressthink.org/2005/01/21/berk_essy.html
http://clubs.ya.ru/yandex-ua/replies.xml?item_no=976
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-12-01/42339
http://www.html-templates.info/view_blog.php?id=11
http://www.html-templates.info/view_blog.php?id=11
http://kebati.ru/journ/140.php
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-11-18/42051
http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-11-18/42051
http://www.mediakrytyka.info/drukovani/pravove-vrehulyuvannya-diyalnosti-internet-zmi.html
http://journalism.ucu.edu.ua/video/4146/
http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/30722/Virusnyj_marketyng__fikcija_Rezultaty_doslidzhenna_dekilkoh
http://naukprostir.at.ua/publ/filosofija/socialna_filosofija/publichne_i_privatne_neobkhidnist_kordoniv_chi_kriza_interpretaciji/9-1-0-36
http://download.yandex.ru/company/Yandex_Research_Ukrainian_blogs.pdf


 
Гейтс Билл. Бизнес со скоростью мысли. – М., 2001. – 480 с.

 

 Гол Дж. Онлайнова журналістика / Джим Гол. – К. : К.І.С., 2005. – 344 с. 

 Гончаренко, Р. Россия 2.0, или почему интернет становится все опаснее для Кремля [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.dw.de/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-20-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F/a-15590552-1 

 Грег Холл. 5 вещей, которые должен знать каждый, кто хочет заняться блоггингом. [Електронний документ]/Режим доступу: 

http://www.redactor.in.ua/internet/329.html 

 Гуменюк Наталія. Майдан Тахрір. У пошуках втраченої революції. – К., 2015., 320 с.  

 Дейвід Кіркпатрік. Ефект Facebook. – Київ, Темпора, 2012. 
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