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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНТЕРНЕТ-

ЖУРНАЛІСТИКА» 

 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Спеціальність 061 

«Журналістика»  
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теоретичні та практичні основи інтернет-журналістики, специфіка 

створення контенту для мережі, парадокси веб-журналістики; 

створення ефективних тестів для онлайн-ЗМІ; додана вартість 

контенту в інтернет-журналістиці; роз’яснення проблем 

авторського права, копіпасту, плагіату в інтернет-журналістиці; 

особливості  редагування в інтернет-журналістиці. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що є підґрунтям становлення фахівця у галузі журналістики. 

Вивчення даної дисципліни передбачає ознайомлення з історією 

мережі й становлення онлайнової журналістики, формування 

творчого теоретичного мислення, опанування студентами основ 

організації роботи мережевого журналіста, практичними 

навичками підготовки контенту для інтернет-ЗМІ та розроблення 

концепції власного мережевого ЗМІ. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- розуміти особливості доданої вартості в інтернет-

журналістиці (надшвидкість, гіпертекстуальність, 

мультимедійність, інтерактивність); 

- застосовувати на практиці знання щодо створення контенту 

для мережевих ЗМІ з врахуванням специфіки різних жанрів 

та стилів інтернет-журналістики; 

- аналізувати специфіку створення концепцій онлайн-медіа та 

онлайн-аудиторії; 

- розуміти особливості роботи редактора новинної стрічки; 

- розуміти особливості блогосфери. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

- здатність створювати ефективні заголовки, працювати із 

підзаголовками, резюме, анотаціями, врізками;  

- грамотно писати матеріали в різних жанрах, працювати з 

різними типами джерел; 

- шукати ідеї для мережевих матеріалів; 

- розробляти концепції онлайн-медіа. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Становлення та розвиток інтернет-медіа у світі 



та в Україні. Поняття про інтернет-журналістику. Особливості 

інтернет-журналістики. Додана вартість: надшвидкість, 

гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність. Жанри в 

інтернет-журналістиці. Техніка підготовки контенту. Створення 

ефективних заголовків. Основна новина. Соціальні мережі та 

месенджери в роботі журналіста. Створення інтернет-проекту. 

Етика в Мережі. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, диспути, ділові ігри, мозкова 

атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти з дисциплін «Основи журналістики», «Жанри 

журналістики». 

Пореквізити Знання з інтернет-журналістики можуть бути використані при 

написанні кваліфікаційної роботи з дисциплін 

«Комунікативістика». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

Стівенс Мітчел. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет: 

пер. з англ.  – Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська 

академія", 2008. – 408 с.: іл. 

Крейг Ричард. Інтернет- журналістика: робота журналіста і 

редактора у нових ЗМІ: пер. з англ.  – Київ: Видавничий дім 

"Києво-Могилянська академія", 2007. – 324 с.: іл. 

Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика: учебное 

пособие.  – Москва: Юнити, 2005. – 384 с.– (Медиаобразование) 

Кихтан В. В.  

Информационные технологии в журналистике/ Коханова Л. А., 

ред.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 156 с.– (Высшее 

образование) 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія, яка оснащена сучасною комп’ютерною 

технікою та обладнанням для проведення лекційних і практичних 

занять. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра журналістики 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ПІБ: Васьківська Олена Євгеніївна 

Посада: доцент кафедри 

Вчений ступінь: к.пед.наук 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_zgurnalistiki/prof-

sklad/ 

Тел.: 093-403-85-25 

E-mail: olena_vaskivska@ukr.net  

Робоче місце: 1.142 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  
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