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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Блоґінг»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
другого (магістерського) рівня
спеціальності 061 – «Журналістика»
освітньо-професійної програми «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із
феноменом блоґінгу та особливостями журналістської діяльності в добу нових медіа;
розкриття специфіки про місце блоґінгу у системі сучасних засобів масової комунікації.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: розкриття специфіки блоґінгу в культурі
нових медіа, формування уявлення про феномен авторства у блоґосфері; опанування
знаннями про специфіку блоґінгу в українському медіапросторі.
1.3. Кількість кредитів: 3 кредити
1.4. Загальна кількість годин: 90 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
1-й
1-й
Лекції
16 год.
4 год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
4 год.
Лабораторні заняття
0 год.
0 год.
Самостійна робота
58 год.
82 год.
Індивідуальні завдання
0 год.
1.6. Заплановані результати навчання: знайомство з основними принципами і
прийомами блоґінгу в контексті сучасних комункаційних технологій, оволодіння
навичками роботи журналіста в блоґосфері; розробка і реалізація індивідуальних
авторських інтернет-проектів, а саме створення та ведення власних блоґів на різних
платформах.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Блоґінг в культурі нових медіа
Тема 1. Блоґінг і культура нових медіа: спектр ключових понять
Поняття «блоґ», «блоґер», «блоґінг», «блоґосфера»: етимологія та дефініції. Визначення
поняття «Нові медіа». Глобалізація і нові медіа. Нові медіа як інструмент соціальних змін.
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Національна безпека. Інтерактивність і нові медіа. Індустрія нових медіа. Нові медіа як
союз інтерактивних комунікаційних технологій і цифрових способів доставки інформації,
в якому головним посередником є мережа Інтернет. Блоґінг і феномен нових медіа.
Тема 2. Культура Веб 2.0, трансмедійний сторітелінг і блоґосфера
Ключові поняття і принципи культури Веб 2.0. Блоґосфера як складова культури Веб 2.0.
Мінливі образи Інтернету в 1990-ті–2000-ні рр.: утопії, страхи, очікування, пов'язані з
цифровими технологіями. Реалізація принципів культури Веб 2.0 у блоґерських проектах.
Веб як платформа; синдикація, «mash-up»; призначені для користувача сервіси і
призначений для користувача контент; фольксономія; «Longtail»; принцип «мудрості
мас». Користувач нових медіа як новий тип споживача медійної інформації. Вплив
культури web 2.0 на освіту. Блоґінг як платформа трансмедійного сторітелінгу. Поняття
трансмедійного сторітелінгу (Transmedia Storytelling). Просування історії через історію:
трансмедійні проекти для блоґосфери, ТБ та соціальних мереж. Місце блоґосфери в
культурі Веб 2.0.
Тема 3. Блоґінг і специфіка комунікації в цифрових медіа
Блоґ як культурна форма. Блоґ як засіб комунікації. Соціальні, культурні і політичні
наслідки популярності мережевих щоденників. Риси комунікації у віртуальному
середовищі: ділове і неформальне спілкування. Політична комунікація; розваги, гра,
творчість. Електронна комерція. Особливості вербальних і візуальних текстів в Інтернеті.
Проблема культурного перекладу тексту на мову цифрових медіа. Нові медіа та
мережевий принцип соціальної організації. Наддержавний характер мереж. Проблематика
локальних структур, що самоорганізуються. Віртуальні співтовариства як нова форма
соціальності. Феномен соціальних мереж в культурі 2000-х рр. Правила поведінки блоґера
та інформаційна безпека в цифрових медіа.
Розділ 2. Авторство у блоґосфері
Тема 1. Феномен авторства і блоґотворчість
Творчість у блоґосфері. Соціальне значення блоґінгу, його зв’язок з вирішенням актуальних
проблем суспільства. Соціальне явище авторства в блоґосфері. Авторське право у
блоґосфері. Блоґотворчість. Творчість як створення об’єктивно та суб’єктивно нового.
Аналіз творчості у блоґосфері з точки зору особистісного та людського факторів.
Взаємозв’язок особистості та діяльності у блоґосфері. Розвиток особистості блоґера. Блоґер,
його характерні риси. Експертна думка автора. Блоґінг як спосіб професійного, соціального,
громадянського, політичного розвитку людини. Відмінності між професійною
журналістикою та блоґінгом. Презентація блоґерських ідей власного творчого розвитку.
Створення акаунту та написання тексту на https://enigma.ua/. Просвітництво як джерело
творчості. Просвітницька функція блоґінгу. Д/з: 1. Написати просвітницький текст за
обраною тематикою і розташувати його на одній з блоґ-платформ.
Тема 2. Робота з інформацією в блоґінгу
Поняття джерела інформації. Достовірна та недостовірна інформація в блоґосфері.
Відкриті джерела. Компетентні джерела. Конфіденційна інформація. Документ як джерело
інформації. Документ у вузькому та широкому сенсі. Людина як джерело інформації.
Об’єктивність та суб’єктивність інформаційного джерела. Межі компетентності.
Предметно-речове середовище як джерело інформації. Межі компетенції автора. Людина
як інформаційне джерело в блоґінгу. Як розрізнити авторитетні джерела? Експерт. Метод
експертного опитування. Межі компетенції експерта. Використання соціальних мереж та
блоґерських платформ для збору інформації. Збір, аналіз інформації та робота з
документами в блоґінгу. Збір інформації у відкритих реєстрах та Інтернеті.
Спостереження як метод збору інформації. Люди як джерело інформації. Інтерв’ю як
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джерело інформації. Перевірка та верифікація інформації. Методи роботи з інформацією:
аналіз, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогізування, моделювання, висновки.
Правила безпеки. Цифрова безпека. Д/з. За темою власного проекту зробити підбірку
задокументованих висловлювань людей в блоґах, статтях, інтерв'ю, об'єднати у власному
тексті та оформити цитування, написати текст (або записати відео) за обраною тематикою
з використанням різних типів документів і розташувати його на одній з блоґ-платформ.
Тема 3. Журналістські розслідувальські проекти в блоґосфері
Характеристика та ознаки журналістського розслідування. Специфіка розслідувальських
проектів у блоґосфері. Тематика розслідувань. Гіпотеза розслідування. Кабінетне та
польове розслідування. Онлайн-розслідування. Труднощі, перешкоджання і ризики в
розслідуваннях. Етика журналістського розслідування. Взаємодія команд з розслідування
з традиційною журналістикою та блоґосферою. Написання ексклюзивного матеріалу як
вступу до спеціальної статті; перетворення його у нову форму (наприклад, текст у ТВрепортаж, ютуб-блоґ тощо). Систематизація даних в журналістському розслідуванні.
Хронологія розслідування. Реконструкція подій. Викривлення фактів та надання неточної
інформації в розслідуванні. Фактчекінг: перевірка інформації. Сторітелінг розслідування.
Розробка та презентація блоґерських проектів адаптації спеціальної журналістики для
широкої цільової аудиторії. Д/з: Написати текст для широкої аудиторії на основі
розслідування чи іншої форми оприлюдненої спеціальної журналістської роботи і
розташувати його на одній з блоґ-платформ.
Тема 4. Блоґінг в українській медіасфері
Блоґінг і блоґосфера як складові українського інформаційного середовища. Особливості
медіаринку України, необхідність його реформування. Блоґінг в контексті українських
ЗМК. Порушення свободи слова та етичних правил у практиці сучасних українських ЗМК.
Професійні норми як складова соціальних норм. Зв’язок між етикою та безпекою. Блоґінг
як втілення свободи слова. Специфіка українських блоґерських проектів. Громадянська
позиція автора в блоґосфері. «Блоґер-громадянин»: характеристика громадянської позиції
авторів української блоґосфери. Формування етичного кодексу блоґера. Написання тексту,
в якому містяться етичні проблеми досліджуваної сфери. Д/з: Розробити презентацію
власних блоґерських проектів «Ми – блоґери!».
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і
тем
усього

1

2

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с. р.
л п лаб інд
c
c
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12

с.
р.
13

Розділ 1. Блоґінг в культурі нових медіа
Разом за
розділом 1

46

8

8

–

–

30

46

2

2

–

–

42

Розділ 2. Авторство у блоґосфері
Разом за
розділом 2

44

8

8

–

–

28

44

2

2

–

–

40

Усього годин

90

16 16

0

0

58

90

4

4

0

0

82
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4. Теми семінарських і практичних занять
№
з/п

1
2
3
4

1
2
3
4

Назва теми

Кількість
годин
(денна
форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

Розділ 1. Блоґінг в культурі нових медіа

8

2

Визначення поняття «нові медіа»
Блоґінг і блоґосфера як складові культури нових
медіа
Блоґінг як платформа трансмедійного сторітелінгу

2
2

2
–

2

–

Реалізація принципів культури Веб 2.0
у блоґерських проектах

2

–

Розділ 2. Авторство у блоґосфері

8

2

Авторське право і творчість у блоґосфері
Формування етичного кодексу блоґера
Громадянська позиція автора в блоґосфері.
Проведення журналістського розслідування у
блоґосфері

2
2
2
2

2
–
–
–

Разом

16

4

Кількість
годин
(денна форма
навчання)

Кількість
годин
(заочна
форма
навчання)

30

42

28

40

58

82

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

1

Види, зміст самостійної роботи

Розділ 1. Блоґінг в культурі нових медіа
Створити три блоги на теми, заявлені в програмі
курсу, та розмістити їх на одній з блоґ-платформ

2

Розділ 2. Авторство у блоґосфері
Розробка і презентація авторського блоґерського
проекту
Разом
6. Індивідуальні завдання

За дисципліною «Блоґінг» індивідуальні завдання не передбачені.
7. Методи контролю
Поточний контроль: усні опитування на заняттях за контрольними програмними
питаннями поточної та попередніх тем; мікроконтрольні роботи, які проводяться на
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початку заняття; оцінювання ступеню активності студентів та якості їх відповідей на
заняттях; тестові завдання.
Контроль виконання самостійних робіт: перевірка виконання творчих завдань (усна
доповідь, есе, індивідуальні та колективні мультимедійні презентації).
Контрольна робота з розділу 1 «Блоґінг в культурі нових медіа».
Підсумковий контроль (екзамен): перевірка рівня засвоєння студентами
теоретичного та практичного навчального матеріалу в цілому; вміння студента
використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Т 1–3

Т 1–4

15

30

Контрольна робота,
передбачена
навчальним планом

Разом

Екзамен

Сума

15

60

40

100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90–100

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно
9. Рекомендована література
Основна література

Розділ 1. Блоґінг в культурі нових медіа
1. Айзексон В. Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову
революцію. Київ : Наш Формат, 2017. 488 с.
2. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. Москва :
Аспект-пресс, 2005. 176 с.
3. Дебрэ Р. Введение в медиологию / пер. с фр. Москва : Праксис, 2010. 368 с.
4. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация / пер. с англ. Благовещенск ;
Москва : ГУ-ВШЭ, 2000. 608 c.
5. Иванов Д. В. Виртуализация общества : версия 2.0. Санкт-Петербург :
Петербургское Востоковедение, 2002. 217 с.

8

6. Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и
обществе / пер. с англ. Екатеринбург : У-Фактория, 2004. 328 с.
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України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. 260 с.
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5. Соловьяненко Д. В. Ключевые принципы веб
http://dspace.nbuv.gov.ua/
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звернення:
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