


 

 

 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЦИФРОВА ЖУРНАЛІСТИКА» 

 
Розділ 1. Технології цифрових медіа 

Керівник курсу Наталія КОБЗАР 

1. Поняття «цифрова журналістика» та її специфіка. Різниця між цифровою і традиційною 
журналістикою. Різновиди матеріалів у цифровій журналістиці, засоби та принципи 
їхньої побудови. 

2. Тексти в епоху месенджерів. Принципи побудови текстів у цифровій журналістиці. 
3. Вибір теми, робота з аудиторією, пошук свого читача у цифровій журналістиці. 

Метрики як основні засоби оцінювання ефективності роботи у цифровій журналістиці.  
4. Пошук джерел інформації, специфіка роботи з різними джерелами інформації, методи 

оброблення інформації у цифровій журналістиці. 
5. Тренди цифрової журналістики. Основні засоби візуалізації у матеріалах. 
6. Загальний огляд інструментарію цифрової журналістики.  
7. Інтерактивність у цифровій журналістиці. Взаємовплив і взаємозв’язок цифрової 

журналістики та соціальних мереж. Інтерактивні інструменти у цифровій журналістиці. 
8. Фейки в епоху нових медіа. Вплив фейків на формування суспільної думки.  Фактчекінг 

як основний засіб боротьби із фейками. 
9. Поняття та теорії інформаційного суспільства. 
10. Інформаційна безпека. Етичні стандарти у цифрових медіа. Засоби монетизації у 

цифрових медіа. 
11. Соціальні мережі як джерело для пошуку нової та поширення готової інформації.  

Методи пошуку інформації у соцмережах, засоби її перевірки. 
12. Цифрові медіа та цифрова освіта. Причини впливу цифрових медіа на свідомість, 

засоби уникнення цього. 
13. Феномен блогерства. Відмінності між блогерством та журналістикою. 
14. Особливості медіаринку України. Етика та безпека у роботі журналістів. 
15. Журналістське розслідування як жанр і метод у цифровій журналістиці. 
16. Поняття лонгріду. Принципи і засоби створення лонгрідів. 
17. Феномен пояснювальної журналістики.  
18.  Інструменти роботи у цифровій журналістиці. Фото, відео, інфографіка, картки, 

опитування, тести, карти тощо. 
19. Медіа громад. Соціальне партнерство у медіа громад. Активізм і медіа. 
20. Специфіка цифрового медіаконтенту в залежності від платформи та аудиторії. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 
Розділ 2. Конвергентна журналістика 

Керівник курсу Євген МАСЛОВ 

1. Процеси медіаконвергенції: pro et contra.  
2. Понятійний апарат конвергентної журналістики.  
3. Онлайн-журналістика, конвергентна журналістика, інтернет-журналістика, 

мультимедійна журналістика, кросмедійна журналістика, мережева журналістика, 
діджитал-журналістика. 

4. Поняття медіаконвергенції та конвергентного ньюзруму. 
5. Аудіовізуальні можливості цифрової журналістики. 
6. Професійна ідентифікація та статус журналіста конвергентного ньюзруму. 
7. Хайп VS стандарти у цифровой журналістиці. 
8. Взаємини «журналіст – суспільство», «журналіст – аудиторія» та «журналіст – колеги» 

у роботі конвергентного ньюзруму. 
9. Кодифікація професійних норм і самоврегулювання професійного співтовариства у 

конвергентній журналістиці. 
10. Інформаційна мода та медіасподівання. 
11. Візуалізація як тренд у сучасних конвергентних медіа. 
12. Рольові орієнтації журналіста та їхній вплив на жанр журналістського твору у роботі 

конвергентного ньюзруму. 
13. Творчий процес, автор, творча група, редактор, продюсер у конвергентній редакції. 
14. Креативні інновації та soft skills в цифровій журналістиці. 
15. Конвергентна журналістика і критичне мислення. 
16.  Конвергентна журналістика в добу «постправди»: верифікація, інтерпретація, 

маніпуляція, фальсифікація. 
17. Фактчекінг та робота з джерелами в конвергентній журналістиці. 
18. Тренди цифрової журналістики 2020. 
19. Специфіка роботи он-лайн і офф-лайн із джерелами інформації. 
20. Конфлікт інтересів та проблема «джинси». 
21. Професійні фільтри, об'єктивність та суб’єктивність та загальні стандарти 

журналістики. 
 

Розділ 3. Історія та теорія цифрових медіа 
Керівник курсу Ігор СОЛОМАДІН 

1. Поняття інформаційного суспільства. Теорії інформаційного суспільства. 
2. Інформаційне суспільство та культура Веб 2.0. 
3. Ключові поняття і принципи культури Веб 2.0, їхня реалізація. 
4. Комунікативні стратегії розвитку цифрових медіа. 
5. Особливості вербальних і візуальних текстів в Інтернеті. 
6. Прос'юмеризм у розумінні Елвіна Тоффлера та у медіаспоживанні. 
7. Користувач цифрових медіа як новий тип споживача медійної інформації. 
8. Поведінкові та когнітивні риси медіапрос'юмерів. 
9. Мережеве суспільство: сутність, структура та внутрішня логіка. Мережеві спільноти та 

мережева культура. 
10. Риси комунікації у віртуальному середовищі: ділове і неформальне спілкування. 
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11. Обсяг, зміст і межі поняття «нові медіа». 
12. Глобалізація і цифрові медіа. Цифрові медіа як інструмент соціальних змін. 
13. Модуси інтернет-ЗМК: інтертекстуальність, мультимедійність, гіперактивність. 
14. Особливості вербальних і візуальних текстів в Інтернеті. 
15. Основні особливості трансмедіа. 
16. Трансмедійний сторітелінг і принципи його побудови. 
17. Медіаустановки, що породжують жанр мок'юментарі. 
18. Специфіка жанру мок'юментарі. 
19. Цифрові медіа та виклики сучасної освіти. Вплив культури Web 2.0 на трансформації в 

сучасній освіті.  
20. Медіаосвіта: критичне мислення та аналіз медіатекстів. 
 
 

 

Розділ 4. Блоґінг і громадянська журналістика 
Керівник курсу Катерина ЯРЕСЬКО 

1. Соціальне значення блоґінгу, його зв’язок із вирішенням актуальних проблем 
суспільства. 

2. Соціальне значення громадянської журналістики, її зв’язок із вирішенням актуальних 
проблем суспільства. 

3. Громадянська журналістика та блоґінг як фактор демократизації суспільства. 
4. Авторське право у блоґосфері. 
5. Блоґінг як спосіб професійного, соціального, громадянського, політичного розвитку 

людини. 
6. Робота з інформацією: збір, аналіз інформації та робота з документами в блоґінгу та 

громадянській журналістиці. 
7. Спільне та відмінності між професійною журналістикою, громадянською 

журналістикою, блоґінгом. 
8. Правила безпеки в роботі блоґера та громадянського журналіста. 
9. Етичні основи громадянської журналістики та блоґінгу. 
10. Тематичні проєкти в блоґосфері. 
11. Розслідувальські проєкти в громадянській журналістиці в Україні. 
12. Колаборація блоґосфери та проєктів спеціальної журналістики. 
13. Блоґінг і громадянська журналістика як складові українського інформаційного 

середовища. 
14. Блоґінг і громадянська журналістика як втілення свободи слова. 
15. Data-журналістика. 
16. Громадянська позиція автора в блоґосфері. 
17. «Блоґер-громадянин»: характеристика громадянської позиції авторів української 

блоґосфери. 
18. Взаємодія традиційних ЗМІ з блоґерами та громадянськими журналістами. 
19. Специфіка українських проєктів громадянської журналістики. 
20. Медіа громад. 
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