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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ  
 
Навчальна дисципліна  

Блоґінг 
 
Курс 

БЛОҐІНГ І ГРОМАДЯНСЬКА  
ЖУРНАЛІСТИКА 
 
Викладачка 

                   Катерина ЯРЕСЬКО 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ  
ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ    

для студентів  
денної форми навчання  
 
Короткий опис  

 
Виконати серію поточних завдань, спрямованих на розробку авторського блоґ-проєкту або громадянського 
журналістського проєкту 
 

Вимоги 
 

Поточні завдання виконуються у вигляді коротких презентацій (3–4 слайди) для демонстрації та обговорення 
на занятті 
 

Теми занять та опис серії поточних завдань 
 

 Тема заняття Завдання Оцінка Дедлайн 

1 Громадянська 
журналістика   

Знайти приклади  громадянських журналістських 
проєктів або прояви громадянськості в блоґосфері, 
охарактеризувати громадянську позицію автора 

2 бали 17.02.2022 

2 Блоґінг Хто з блоґерів є авторитетом для мене? 3 бали 24.02.2022 

3 Просвітництво в 
громадянській 
журналістиці та блоґінгу 

Вчити – це цікаво. Знайти приклади просвітницьких 
текстів блоґерів і громадянських журналістів 

3 бали 03.03.2022 

4 Робота з інформацією в 
громадянській 
журналістиці та блоґінгу 

Зробити підбірку прикладів текстів громадянських 
журналістів, побудованих на інформаційних 
джерелах – документах і цитатах 

3 бали 10.03.2022 

5 Спеціальна журналістика. 
Журналістські 
розслідування 

Презентувати будь-який тематичний проєкт у галузі 
громадянської журналістики  

3 бали 17.03.2022 

6 Data-журналістика в 
громадянських 
журналістських проєктах 
та блоґінгу 

Презентувати приклади Data-журналістики, 
проаналізувати використані інформаційні джерела, 
методи роботи з нформацією, способи презентації 
результатів (інфографіка, таблиці, графи, діаграми 
тощо)  

3 бали 24.03.2022 

7 Медіа громад Презентувати проєкт, який можна віднести до медіа 
громад (за територіальною, інституціональною чи 
професійною ознакою) 

3 бали 31.03.2022 

 Усього  20 балів  

 
 

https://mediatopos.org/teachers/#YaRESKO
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Контрольна робота  
 
КОНЦЕПЦІЯ  
БЛОҐ-ПРОЄКТУ    

Обґрунтування  
та опис концепт-ідеї  
авторського блоґу 

 

 
 
Короткий опис  

 
Самостійно розробити концепцію авторського блоґ-проєкту за результатами засвоєння курсу «Блоґінг і 
громадянська журналістика»:  

 
 Обґрунтувати ідею авторського проєкту  
 Зробити короткий опис концепції проєкту 
 Сформулювати етичні основи проєкту 
 Записати перший текст (відео) для авторського блоґу, в якому презентувати концепцію проєкту, розкрити його 

тематику, торкнутися етичних проблем досліджуваної сфери 
 
Вимоги 
 

 Обсяг тексту: до 2-х сторінок 
 У роботі необхідно надати посилання на блоґ або файл з блоґом  

 
Приклади блоґів  
 

Роботи магістрів минулих років: 

 
https://enigma.ua/articles/moy_sto_pervyy_ne_professionalnyy_vybor 
https://enigma.ua/articles/miy_pershiy_profesiyniy_vibir_1 
https://enigma.ua/articles/moy_pervyy_professionalnyy_vybor_1 
https://enigma.ua/articles/miy_pershiy_profesiyniy_vibir_abo_pro_tortiki_skladni_stosunki_i_chomu_ya_ne_lyublyu_koli_
mene_pitayut_kim_ya_khochu_buti 
https://enigma.ua/articles/miy_pershiy_profesiyniy_vibir 
https://enigma.ua/articles/moy_pervyy_professionalnyy_vybor 
https://enigma.ua/articles/miy_pershiy_profesiyniy_vibir_4 

 
Оцінювання 
 

Мах 10 балів  
 

Дедлайн 
  

 10.03.2022 – денна форма навчання 
 16.03.2022 – заочна форма навчання 
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Підсумкове  
творче завдання  
 
АВТОРСЬКИЙ  
БЛОҐ-ПРОЄКТ 

Розробка,  
презентація та захист  

 

Короткий опис 
 

 Створити авторський блоґ-проєкт (або громадянський журналістський проєкт)  
 Представити блоґ-проєкт у вигляді презентації для захисту  
 Зробити виступ з усною доповіддю, що представляє розроблений авторський блоґ-проєкт, під час заліку 

 
Вимоги  

 
 Авторський блоґ має бути цілісним концептуальним проєктом 
 Блоґ має відображати особистий погляд автора(ки) на питання, що піднімаються в проєкті 
 Обсяг блоґу: мінімум 5 записів 
 У презентації необхідно відобразити ідею проєкту, концепцію, мету, основні засоби, технологію роботи, 

навчальні результати (що нового опанував автор(ка) під час роботи над проєктом) 
 Регламент усної доповіді під час заліку: до 3 хвилин  

 
Запропоновані завдання для власного блоґу 

 
1. Текст (відео), в якому розкрито тематику проєкту та етичні проблеми досліджуваної сфери 

(виконується в рамках контрольної роботи)  

2. Звернення до певної цільової авдиторії (на вибір – українське суспільство, мешканці міста, села, 
вулиці, дома, колектив  університету, студенти вашої групи тощо) з будь-якої громадянської проблеми 

3. Авторський текст або відео за обраною темою  

4. Просвітницький текст (відео) за обраною темою  

5. Текст (відео) на основі використання документів або задокументованих  висловлювань людей в 
блоґах, статтях, інтерв'ю, соціальних мережах (необхідно відобразити ці документи у власному блозі, 
оформити цитування, посилання, додати документи) 

6. Текст (відео) для широкої аудиторії на основі розслідування чи іншої форми оприлюдненої 
спеціальної журналістської роботи. Це може бути презентація окремого матеріалу чи проєкту в цілому, 
українською мовою для внутрішньої аудиторії чи мовою ЄС – для іншої країни  

7. Текст (відео) на основі даних за темою власного проєкту, знайдених у відкритих джерелах  

8. Текст (відео) на тему активізації громади для вирішення власних проблем 

 
Студенти мають право обрати для виконання інші завдання за умови погодження з викладачкою  
 

Оцінювання 
  

 Мах 20 балів – денна форма навчання 
 Мах 40 балів (20 балів у семестрі + 20 балів за презентацію та захист на заліку) – заочна форма навчання 

 
Дедлайн 
  

 10.04.2022 – денна форма навчання 
 13.04.2022 – заочна форма навчання 

 
Натхнення та успіхів!  
 
Блоґерка 
Катерина ЯРЕСЬКО 
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