
БЛОГІНГ І ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА 

Мета курсу – принципи створення та просування блогу, первинні 

навички створення сценаріїв, правила написання публіцистичних жанрів, 

освоєння програм для відеомонтажу, планування знімального процесу, 

специфіка громадянської журналістики. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Блогінг та громадянсьтка 

журналістика» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 

«Створення та просування власного медіапродукту», «Публіцистика», 

«Сучасний медіатекст», «Журналістські жанри», «Мультимедійний 

контент» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: професійне володіння комп’ютерною та 

інформаційною культурою; усвідомлення цінності суб’єктивної 

професійної позиції в інформаційному просторі; володіння принципами 

професійної та наукової етики; здатність і вміння працювати в галузі 

сучасних інформаційних технологій; мати навички застосування 

програмних засобів, володіти вмінням створювати бази даних в Інтернет-

середовищі; здатність самостійно аналізувати, визначати, обґрунтовувати 

та відстоювати свою позицію в питаннях інформаційної політики та різних 

соціально-комунікаційних процесах.  

 

Програмні результати навчання: 

знати: спеціалізовані концепції, набуті у процесі навчання, 

структуру професійної діяльності, тактики та стратегії спілкування, закони 

та способи комунікаційної поведінки, закони та способи міжособистісної 

взаємодії, свої соціальні та громадські права та обов’язки. 

вміти: розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності, зрозуміло і недвозначно доносити власні 

висновки, знання та пояснення, що їх обґрунтовують, ефективно 

формувати інформаційну та комунікаційну стратегії у професійній 

діяльності, встановлювати міжособистісні зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків. 

володіти: методологією порівняння для проблематизації і 

вдосконалення соціальної інформатики, методикою проводити підготовку, 

розробку та реалізацію проєктів прикладних досліджень соціально-

комунікаційної спрямованості. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Специфіка журналістських блогів. Теоретична основа блогінгу. 

Види блогів. Структурні та технічні характеристики журналістського 

блогу. Киритерії типологізації блогу. Основні функції блогів. Відмінності 

блогів від традиційних ЗМІ. Жанрова специфіка блогів. Поліжанровість 

блогів. Жанри в інтернет-щоденниках. Посилення авторського начала. 

Журналістика думки в блогосфері. Відмінності вітчизняної блогосфери від 



зарубіжної. Комунікативні закони Інтернет середовища, психологічні 

особливості спілкування в Інтернеті. Комунікативні стилі. Етичний кодекс 

журналіста. Права та обов’язки блогера. Законодавче регулювання 

інтернет-журналістики.  Авторське право. 

Створення та просування блогу у соціальних мережах. Facebook – 

основна платформа для лідерів думки. Оформлення, контент та 

просування. У Instagram. Основи просування Twitter. Створення Telegram-

каналу та його просування. Основи персонального брендингу: вибір 

сфери, теми, позиціонування. Вибір теми, заголовку та ілюстрацій для 

публікацій. Майстерність написання заголовків. Аудит соціальних мереж. 

Особливості ведення корпоративного блогу в Інтернет-мережі. Блог 

публічної особи. Особливості створення політичного блогу. Управління 

репутацією в Інтернеті. Монетизація блогу. Принципи організації 

рекламних компаній в соціальних мережах. Оцінка ефективності блогу. 

Системи моніторингу та аналітики медіасфери. Технічні основи робота в 

соціальних мережах. Розробка та оцінка ефективності digital-стратегії. 

Таймменеджмент при роботі в соціальних медіа. Основи управління 

проектами. Основи маркетингу. Специфіка проведення відеотрансляцій. 

Монтаж відео. Огляд програм для відеомонтажу. Методика створення та 

просування каналу на YouTube 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг –90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – 

самостійна та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит.  
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