


 



 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Характеристика дисципліни за формою 

навчання 

Денна заочна 

Основи виробництва медіапродукту: 

Виробництво інтернет-контенту 

Вид дисципліни  обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, 

навчання та оцінювання 

 

українська українська 

Загальний обсяг 

кредитів/годин 

 

60 60 

курс 5 5 

Семестр  9 9 

Кількість змістових 

модулів з розподілом: 

2 2 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, у тому 

числі: 

  

аудиторних 16 8 

Модульні контрольні 4  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 40 52 

Форма семестрового 

контролю 

залік залік 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу «Основи виробництва медіапродукту: Виробництво інтернет-

контенту» – ознайомити студентів з теоретичними засадами та основними 

технологіями виробництва інтернет-контенту. 

Завдання курсу: 

 сформувати у студентів техніки інтерпретації понять «медіапродукт»,  

«контент» («інтернет-контент», «цифровий контент», «мультимедійний 

контент») та визначення їх сутнісних характеристик в контексті медіа 

середовища як відкритої системи; 

 ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами 

формування та просування на медіа ринку актуального інтернет-контенту; 

 виробити у студентів технологічні навички формування та просування в 

 медіа середовищі (монетизації) актуального інтернет-контенту. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

За підсумками вивчення дисципліни студенти будуть знати: 

 сутності, різновидах та основних засадах виробництва медіа продукту;  

 теоретико-методологічних засадах виробництва різних видів інтернет- 

 контенту; 

 технологічних аспектах формування унікального / неунікального 

інтернет- контенту; 

 економічних та психологічних аспектах просування актуального 

інтернет-контенту; 

будуть вміти: 

 ідентифікувати інтернет-контент за його сутнісними характеристиками; 

 формувати інтернет-контент; 

 реалізовувати стратегії монетизації інтернет-контенту; 

 прогнозувати тенденції розвитку інтернет-контенту. 

Компетентності, яких набувають студенти, згідно із освітньо-

професійною програмою: загальні (ЗК1 - Здатність до комплексно розв’язання 

проблем, ЗК3- Здатність до креативності, ЗК8 - Здатність до задоволення 

потреб споживачів, ЗК9 - Здатність до комунікацій), фахові (ФК2 - Здатність 

знаходитись у контексті подій, ФК3 - Здатність до планування медіапроцесу, 

ФК5 - Здатність до виокремлення новини (факту), ФК6 - Здатність подавати 

інформацію у відповідній журналістській формі, ФК8- Здатність працювати у 

команді, ФК9 - Виступати у ролі журналіста-підприємця (розуміти економічні 

основи професії, ринкові можливості тощо), ФК10 - Сприяти оновленню 

професії). 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

4.1. Тематичний план для денної форми навчання 

 

 

 

 

Назви теоретичних розділів 

Кількість годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади інтернет-контенту 

Тема 1.  Поняття інтернет-контенту. 

Візуальність як феномен сучасного медіа 

середовища 

12 2     10 

Тема 2.  Трансформація сучасної медіа 
аудиторії. 

2   2    

Тема 3. Варіативність запитів на контент в 

контексті теорії поколінь 

12   2   10 

Тема 4. Види інтернет-контенту. 2   2    

Тема 5. Системні характеристики унікального 
та неунікального інтернет-контенту  

2 
 

 2    

Модульна контрольна робота 1 2       

Разом 32 2  8   20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

Технології виробництва та просування інтернет-контенту 

Тема 7. Управління інтернет-контентом.  

Технології створення мультимедійного 
контенту 

12 2     10 

Тема 8.  Технології генерації візуального 

контенту. 

2   2    

Тема 9. Технології просування / продажу 

інтернет-контенту 

12   2   10 

Модульна контрольна робота 2 2       

Разом 28 2  4   20 

Разом за навчальним планом 60 4  12   40 
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4.2. Тематичний план для заочної форми навчання 

 

 

 

 

Назви теоретичних розділів 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади інтернет-контенту 

Тема 1 Поняття інтернет-контенту. 

Візуальність як феномен сучасного медіа 
середовища 

12 2     10 

Тема 2 Трансформація сучасної медіа 

аудиторії. 

       

Тема 3 Варіативність запитів на контент в 

контексті теорії 

поколінь 

10      10 

Тема 4 Види інтернет-контенту.        

Тема 5 Системні характеристики унікального 

та неунікального інтернет-контенту 

       

Разом 22 2     20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Технології виробництва та просування інтернет-контенту 

Тема 7. Управління інтернет-контентом.  

Технології створення мультимедійного 

контенту 

14   2   12 

Тема 8.  Технології генерації візуального 

контенту 

12   2   10 

Тема 9 Технології просування / продажу 
інтернет-контенту 

12   2   10 

Разом 38   6   32 

Разом за навчальним планом 60 2  6   52 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади інтернет-контенту 

Лекція 1. Поняття інтернет-контенту (2 год.). 

Структурні характеристики медіа середовища як відкритої системи. 

Поняття інтернет-контенту. Синонімічний ряд поняття інтернет-контенту. 

Сутнісні риси інтернет-контенту. 

Література основна: 1, 3.  

Література додаткова: 2, 3, 6, 8. 

 

Практичне заняття 2. Види інтернет-контенту (2 год.). 

Види інтернет-контенту. Інтерактивність як принцип генерації сучасного 

інтернет-контенту. Феномен «атомізації» контенту у сучасній  журналістиці. 

Домінанта відео та розважального контенту. 

Література основна: 1, 3.  

Література додаткова: 5, 7, 8  

 

Практичне заняття 3 Варіативність запитів на контент в контексті 

теорії поколінь(2 год.). 

Поняття «інтерактивність» та його сутнісні риси. Феномен «споживання 

інформації» («інформаційний фастфуд»). Явище «читач / користувач як 

співавтор» у сучасному медіа середовищі ЗМІ.  

Література основна: 1, 3., 5 

Література додаткова: 12, 15, 17 

 

Практичне заняття 4 Види інтернет-контенту. (2 год.). 

Покоління Х, Y, Z: специфіка запитів на контент. Феномен 

мультизадачної аудиторії. Контент-серфінг. Феномен нестачі / надлишку 

контенту. Нові види контенту: твіт-контент, розподілений контент, контент 

віртуальної реальності. 

Література основна: 1, 4.  

Література додаткова: 20, 31, 32, 40. 

 

Практичне заняття 5 Системні характеристики унікального та 

неунікального інтернет-контенту(2 год.). 

1. Поняття якісного та унікального / неунікального інтернет-контенту. 

2. Функції неунікального інтернет-контенту. 

3. Специфіка генерації унікального / неунікального інтернет-контенту. 

SEO-оптимізація. 

Література основна: 1, 4.  
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Література додаткова: 12, 17, 19, 21, 22.23   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Технології виробництва та просування інтернет-контенту 

 

Тема 6. Управління інтернет-контентом. Технології створення 

мультимедійного контенту (2 год.). 

1. Поняття мультимедійного контенту. 

2. Технології створення мультимедійного контенту. 

3. Сфери поширення мультимедійного контенту. 

Література основна: 1, 2, 5.  

Література додаткова: 15. 18, 22. 26,28. 

 

Практичне заняття  7.  Технології генерації візуального контенту. (2 

год.). 

1. Поняття візуального контенту та його види. 

2. Технології створення візуального контенту. 

3. Специфіка створення інфографіки / інтерактивнї інфографіки. 

Література основна: 1, 4.  

Література додаткова: 14, 21, 16, 19 , 31 

 

Практичне заняття 8 Технології просування / продажу інтернет-

контенту (2 год.). . 

1. Технології просування та поширення залучаючого контенту. 

2. Роль залучаючого контенту у соціальних мережах. 

3. Технології просування / продажу інтернет-контенту 

Література основна: 1, 4, 5  

Література додаткова: 11, 15, 16, 39 , 39. 41, 44 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних 

занять 

1 4 4 2 2 

Робота на практичному 

занятті 

10 4 40 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Разом:   80  58 

Максимальна кількість 

балів 

138 

Розрахунок коефіцієнта 138:100=1,38 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади інтернет-контенту 

Тема 1 Поняття інтернет-контенту. Візуальність як феномен 

сучасного медіа середовища 

Завдання 1: Проаналізувати актуальні тренди сучасного медіа 
середовища. Визначити технологічні чинники трансформації інтернет-

контенту. З’ясувати соціокультурні та економічні чинники змін в інтернет-

контенті. 

Завдання 2: Сформулювати роль візуальності у формуванні 
соціокультурної ідентичності сучасної людини та її презентації / самопрзентації 

у світі. Проаналізувати сучасну візуальну продукцію з точки зору «людини 

слуху» та «людини зору». Визначити специфіку візуалізації оффлайн та онлайн 
реальності 

Тема 3 Варіативність запитів на контент в контексті теорії поколінь 

Завдання: Проаналізувати сутнісні риси «покоління X». Змоделювати 

процес сприйняття інтернет-контенту середньостатистичним представником 
«покоління X». Проаналізувати сутнісні риси «покоління Y». Змоделювати 

процес генерації та сприйняття інтернет-контенту середньостатистичним 

представником «покоління Y». Проаналізувати сутнісні риси «покоління Z». 

Змоделювати процес генерації та сприйняття інформації середньостатистичним 
представником «покоління Z». 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

Технології виробництва та просування інтернет-контенту 

Тема 6. Управління інтернет-контентом.  Технології створення 

мультимедійного контенту  

Завдання1: Створити унікальний контент для соціальної мережі Facebook 
з медіаосвіти. Створити власний унікальний контент на тему 

«Медіаграмотність» для українського медіа середовища. Запропонувати 

неунікальний контент для просування ідеї медіаграмотності населення в 
українському медіа середовищі. 

Завдання 2: Проаналізувати рівень ефективності управління 

корпоративним контентом веб-порталу Київського університету імені Бориса 

Грінченка. Сформулювати пропозиції щодо вдосконалення управління 
корпоративним контентом веб-порталу Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

 

Тема 8 Технології просування / продажу інтернет-контенту 

Завдання: Створити журналістський мультимедійний контент для 

інформаційного агентства (формату Укрінформу). На підставі хмарних 

технологій створити мультимедійний контент з тематики інформаційної 
безпеки. На конкретних прикладах проаналізувати особливості створення 

мультимедійного контенту для музеїв. 
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6.3 Критерії оцінювання самостійної роботи 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи виробництва  

медіапродукту: Виробництво інтернет-контенту» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи  

оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
Перевірка самостійно виконаних завдань здійснюється на контрольній 

модульній роботі.  

Критерії оцінювання відповіді: 

 відповідність змісту; 

 повнота і ґрунтовність викладу; 

 доказовість і логічність викладу; 

 термінологічна коректність; 

 здатність до обґрунтування висновків; 

 володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді. 

6.4. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1.Надайте визначення поняття «медіапродукт» та охарактеризуйте його сутнісні 
риси. 

2. Надайте визначення поняття «контент» та охарактеризуйте його сутнісні 

риси. 
3. Проінтерпретуйте інтернет-контент як індикатор культурної мобільності в 

різних культурних середовищах та мовних ареалах. 

4. Класифікуйте медіапродукт за видами. 

5. Класифікуйте інтернет-контент за видами. 
6. Охарактеризуйте варіативність запитів на контент в контексті теорії 

поколінь. 

7. Охарактеризуйте феномен мультизадачної аудиторії. 
8. Охарактеризуйте феномен «споживання інформації» («інформаційний 

фастфуд»). 

9. Охарактеризуйте явище нестачі /надлишку контенту. 

10. Визначте основні риси унікального контенту. 
11. Визначте основні риси неунікального контенту. 

12. Надайте визначення поняття «якісний контент» та охарактеризуйте його 

сутнісні риси. 
13. Охарактеризуйте візуальність як домінанту сучасного медіа середовища. 

14. Проінтерпретуйте розвиток розважального контенту в контексті ігрової 

природи медіа. 

15. Надайте визначення поняття «мультимедійний контент» та охарактеризуйте 
його сутнісні риси. 

16. Визначте основні характеристики мультимедіа. 

17. Охарактеризуйте створення мультимедійного контенту як особливий вид 
діяльності в медіа середовищі. 

18. Охарактеризуйте специфіку використання мультимедійного контенту в 

сучасному культурному середовищі. 
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19. Охарактеризуйте тенденції розвитку світового ринку цифрового контенту. 
20. Охарактеризуйте екосистему цифрового контенту. 

21. Охарактеризуйте способи та особливості споживання цифрового контенту. 

22. Охарактеризуйте способи доставки цифрового контенту. 

23. Надайте визначення поняття «користувач» та охарактеризуйте його сутнісні 
риси. 

24. Охарактеризуйте принципи структурування контенту. 

25. Надайте визначення поняття «гіпертекст» та охарактеризуйте його сутнісні 

риси. 
26. Надайте визначення поняття «інтерактивність» та охарактеризуйте його 

сутнісні риси. 

27. Надайте визначення поняття «інфографіка» та охарактеризуйте його 
сутнісні риси. 

28. Охарактеризуйте специфіку мобільного контенту. 

31. Охарактеризуйте особливості відеоконтенту. 

32. Визначте та охарактеризуйте види контенту для веб-сайту. 
33. Надайте визначення поняття «корпоративний контент» та охарактеризуйте 

його сутнісні риси. 

34. Охарактеризуйте види та типи контенту в соціальних мережах. 
35. Охарактеризуйте специфіку контенту як засобу просування веб-сайту. 

36. Охарактеризуйте тенденції розвитку контент-маркетингу. 

37. Охарактеризуйте феномен мультизадачної аудиторії. 

38. Охарактеризуйте надлишок / нестачу контенту як актуальний тренд 
сучасного мас-медійного простору. 

39. Охарактеризуйте феномен «атомізації» контенту у сучасному медіа 

середовищі. 
40. Надайте визначення поняття «залучаючий контент» та охарактеризуйте його 

сутнісні риси. 

41. Охарактеризуйте технології створення та поширення залучаючого контенту. 

42. Визначте роль залучаючого контенту у соціальних мережах. 
43. Охарактеризуйте моделі монетизації мультимедійного контенту. 

44. Охарактеризуйте можливості збільшення попиту на мережний 

мультимедійний контент. 
45. Охарактеризуйте явище спонсорського контенту. 

46. Охарактеризуйте системи управління контентом. 

47. Охарактеризуйте світовий досвід фільтрації та бокування небажаного 

контенту. 
48. Охарактеризуйте специфіку управління корпоративним контентом та 

контентом колективного користування. 

49. Охарактеризуйте актуальні стратегії монетизації контенту. 

50. Охарактеризуйте платформи монетизації контенту. 
51. Охарактеризуйте міжнародний досвід монетизації інтернет-контенту. 

52. Визначити сутнісні риси контенту для блогів та соціальних мереж. 

53. Визначити сутнісні риси контенту для інтернет-маркетингу. 
54. Охарактеризуйте нові види контенту (твіт-контент, контент віртуальної 

реальності). 
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6.6. Шкала відповідності оцінок                             

 

Оцінка Кількість балів  

відмінно 100-90 

дуже добре 82-89 

добре 75-81 

задовільно 69-74 

достатньо 60-68 

незадовільно 0-59 

 

 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 

Разом: 60 год., з них: лекційні – 4 год., семінарські – 12 год.,  модульний 

контроль – 4 год., самостійна робота – 40 год.  

Тиждень 

 

І 

 

ІІ ІІІ  ІV V 

Модулі 

Змістовий модуль І 

Теоретико-методологічні та соціокультурні засади 

інтернет-контенту 

Змістовий модуль ІІ  

Технології 

виробництва та 

просування інтернет-

контенту 

Лекції 1 2 3 

Дати    

 

Теми 

лекцій 

Поняття інтернет-контенту. Візуальність як феномен 

сучасного медіа середовища -1 б. 

Управління інтернет-

контентом. Технології 

створення 

мультимедійного 

контенту -1 б. 
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Теми  

практичних 

занять 
 

Трансформація 

сучасної медіа 

аудиторії - 11 б 

. 

Варіативність 

запитів на 

контент в 

контексті 

теорії 

поколінь. – 11 

б. 

Види 

інтернет-

контенту.- 

11 б. 

Системні 

характеристики 

унікального та 

неунікального 

інтернет-

контенту. -11б. 

Технології 

генерації 

візуального 

контенту. -

11 б. 

 

Технології 

просування 

/ продажу 

інтернет-

контенту. – 

11 б. 

Самостійна 

робота 
(5 балів) 

. 
(5 балів) (5 балів) (5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота  2 (25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
залік 
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