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Розділ 1 

БЛОГОСФЕРА В КУЛЬТУРІ ВЕБ 2.0 
 
Викладач 

Ігор СОЛОМАДІН  
      

1. Інформаційне суспільство та культура Веб 2.0. Поняття інформаційного суспільства. Теорії інформаційного 
суспільства. 

2. Ключові поняття і принципи культури Веб 2.0, їхня реалізація. 

3. Обсяг, зміст і межі поняття «цифові медіа». Глобалізація і цифрові медіа. Цифрові медіа як інструмент 
соціальних змін. Комунікативні стратегії розвитку цифрових медіа. 

4. Особливості вербальних і візуальних текстів в Інтернеті. 

5. Прос'юмеризм у розумінні Елвіна Тоффлера та у медіаспоживанні. 

6. Користувач цифрових медіа як новий тип споживача медійної інформації. Поведінкові та когнітивні риси 
медіапрос'юмерів. 

7. Мережеве суспільство: сутність, структура та внутрішня логіка. Мережеві спільноти та мережева культура. 

8. Риси комунікації у віртуальному середовищі: ділове і неформальне спілкування. 

9. Модуси інтернет-ЗМК: інтертекстуальність, мультимедійність, гіперактивність. 

10. Основні особливості трансмедіа. Трансмедійний сторітелінг і принципи його побудови. 

11. Медіаустановки, що породжують жанр мок'юментарі. Специфіка жанру мок'юментарі. 

12. Цифрові медіа та виклики сучасної освіти. Вплив культури Web 2.0 на трансформації в сучасній освіті. 
Медіаосвіта: критичне мислення та аналіз медіатекстів.  

 

Розділ 2 

БЛОҐІНГ І ГРОМАДЯНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА  
 
Викладачка 

Катерина ЯРЕСЬКО  
 

13.    Соціальне значення блоґінгу і громадянської журналістики, їхній зв’язок із вирішенням актуальних проблем 
суспільства. Громадянська журналістика та блоґінг як фактори демократизації суспільства. 

14.    Спільне та відмінності між професійною журналістикою, громадянською журналістикою, блоґінгом. Взаємодія 
традиційних ЗМІ з блоґерами та громадянськими журналістами. 

15.    Авторське право і громадянська позиція автора в блоґосфері. «Блоґер-громадянин»: характеристика 
громадянської позиції авторів української блоґосфери.  

16.    Робота з інформацією: збір, аналіз інформації та робота з документами в блоґінгу та громадянській журналістиці. 

17.    Правила безпеки в роботі блоґера та громадянського журналіста. 

18.    Етичні основи громадянської журналістики та блоґінгу. Блоґінг як спосіб професійного, соціального, 
громадянського, політичного розвитку людини. 

19.    Тематичні проєкти в блоґосфері. 8.  Колаборація блоґосфери та проєктів спеціальної журналістики. 

20.    Блоґінг і громадянська журналістика як складові українського інформаційного середовища. 

21.    Блоґінг і громадянська журналістика як втілення свободи слова. 

22.    Data-журналістика. 

23.    Розслідувальські проєкти в громадянській журналістиці в Україні. Специфіка українських проєктів  
громадянської журналістики. 

24.    Медіа громад. 

  

https://mediatopos.org/masterstudies/disciplines/#Bloging
https://mediatopos.org/teachers/#SOLOMAD%D0%86N
https://mediatopos.org/teachers/#YaRESKO

