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Завдання № 1
КЛЮЧОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ:
ЩО НАЙВАЖЛИВІШЕ В МЕДІА?
Короткий опис
Зміст завдання в тому, щоб знайти свою тему за допомогою гри в слова та навчитися формулювати ключове
повідомлення в різних медіаформатах
Вимоги
 Спочатку прочитайте інструкцію, щоб не робити усе декілька разів
 Проведіть індивідуальний брейнстормінг методом 16-ти слів (опис методу див. нижче), щоб знайти відповідь
на питання «Що найважливіше в медіа?»***. Ця відповідь вам знадобиться для виконання підсумкового
творчого завдання з курсу
 Створіть текстове повідомлення із визначеним словом, яке б починалось так: «Я вважаю, що найважливіше у
медіа — СЛОВО»
 Доповніть текстове повідомлення візуальним образом (це може бути авторське фото, колаж, малюнок тощо)
*** Рекомендації: намагайтеся визначення найважливішого в медіа повʼязати з темою
магістерського проєкту, над яким ви працюєте
Метод 16-ти слів
Цей метод спирається на тест Карла-Густава Юнга, який допомагав психотерапевту визначити, що саме
хвилює людину. У даному випадку ми не працюємо із особистими проблемами: ми пропонуємо трохи
погратися в слова, щоб визволити вашу найяскравішу ідею зі стереотипних рамок буденної свідомості
та знайти таку відповідь, що буде цікава саме вам. Незважаючи на те, що інструкція може здатися довгою, ця
вправа займе у вас не більше 10 хвилин.
Пропонуємо вам послідовно виконати такі дії:
 Запишіть вверху аркуша ключове запитання: «Що найважливіше в медіа (з огляду на тему магістерського
проєкту, над яким я працюю)?»
 Доберіть і запишіть під питанням У СТОВПЧИК 16 слів (тільки іменників), що першими прийдуть вам в голову
у звʼязку з цим питанням
 Поєднайте слова першого стовпчика у пари, до кожної пари доберіть слово, що їх обʼєднує за змістом, і
запишіть їх поруч у СТОВПЧИК. Нові слова також обʼєднайте в пари і запишіть до кожної пари
ще по слову, яке їх обʼєднує за змістом. Продовжуйте, поки не залишиться ОДНЕ слово.
Воно й визначить тему ключового повідомлення
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Метод 16-ти слів

Якщо ви все зробили вірно, то вийде картинка на кшталт такої:

.

Завантажте результати в Google Form за посиланням: https://forms.gle/KjcGEUTu5NPaf8CQ7
Оцінювання
Max 8 балів
Дедлайн
 15.09.2021 – денна форма навчання
 10.10.2021 – заочна форма навчання

Завдання № 2
АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОДІЇ
В ЦИФРОВИХ МЕДІА
Короткий опис
Проаналізувати культурну публічну подію, що відбувалася у 2020 / 2021 рр. у Харкові та мала резонанс в медіа
Вимоги
 Обрати за власними вподобаннями культурну публічну подію
 Заповнити анкету в Google Forms за посиланням: https://forms.gle/cP8t4uFuzRRVS6L16
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
 15.10.2021 – денна форма навчання
 25.10.2021 – заочна форма навчання
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Завдання № 3
ІВЕНТ-ПРОЄКТ,
ЩО ПІДКОРИТЬ СВІТ

Короткий опис
Представити розробку івент-проєкту
на основі сформульованого в Завданні № 1
ключового повідомлення
Вимоги
 Визначте певну суспільну проблему і сформулюйте ціннісну пропозицію для певної цільової аудиторії
 Знайдіть ідею івент-проєкту
 Підготуйте мультимедійну презентацію івент-проєкту, надавши відповіді на 5 питань (не більше 5 слайдів):
1) Якою є назва івенту та його ідея?
2) Визначте цільові аудиторії івенту (бенефіціари, стейкхолдери)
3) Якою є мета івенту і яку суспільну потребу він задовольняє?
4) Які елементи івенту вплинуть на досягнення поставленої мети?
5) Визначте індикатори ефективності: кількісні та якісні, які покажуть, що цей івент стане публічною подію
Оцінювання
Max 12 балів
Дедлайн
 15.11.2021 – денна форма навчання
 20.11.2021 – заочна форма навчання
Контрольна
робота
МЕДІАКВЕСТ
Короткий опис
Ознайомитися з цифровою платформою створення онлайн-квестів і пройти медіаквест, що включає
інтерактивні контрольні питання за матеріалами курсу. Проходження медіаквесту відбуватиметься відповідно
до карантинних умов. Посилання буде надано за 2 дні до проходження медіаквесту
Оцінювання
Max 10 балів
Дедлайн
 30.09.2021 – денна форма навчання
 10.10.2021 – заочна форма навчання
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Підсумкове
творче завдання
МЕДІАВИСЛОВЛЮВАННЯ
В ЦИФРОВОМУ СВІТІ

Короткий опис
Зробити презентацію івент-проєкту
за Завданнями № 1 та № 3 під час екзамену
Вимоги
Презентація має включати короткий опис етапів роботи над ключовим повідомленням
(не більше 3 слайдів) за таким планом:





Тема і короткий текст ключового повідомлення
Візуальний образ, яким ви доповнили своє ключове повідомлення (див. Завдання № 1)
Короткий опис івент-проєкту (див. Завдання № 3)
Висновок-коментар (одне речення), як ви винайшли рішення для івент-формату цього ключового повідомлення

Оцінювання
Max 15 балів
Дедлайн
Завантаження чернетки презентації в електронний архів документації катедри на гугл-диску (з можливістю
подальшого доопрацювання):
 08.12.2021 – денна форма навчання
 10.01.2022 – заочна форма навчання
Екзаменаційні презентації відбуватимуться за розкладом зимової сесії та будуть оцінюватися під час екзамену

Натхнення та успіхів!
Івент-менеджерка
Олена ЗІНЕНКО
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