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Курс 4 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми: Журналістика 

Форма проведення  Підсумкове оцінювання знань студентів з 

дисципліни здійснюється на екзамені 

Тривалість проведення:  1 година+20 хв 

Максимальна кількість балів:   40 балів (письмові відповіді на поставлені у білеті 

питання) 

Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та 

задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, але його 

знання мають загальний характер; має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може 



аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням 

прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 

допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань: 1. Веб-технології журналістики. 

2. Властивості веб-публікацій. 

3. Становлення Інтренет-журналістики в 

Україні. 

4. Освоєння мережевих технологій традиційною 

пресою. 

5. Типологія веб-видань. 

6. Досвід типологічної характеристики сайтів 

радіостанцій. 

7. Типологія сайтів. 

8. Класифікація веб-видань. 

9. Жанри в традиційній Інтернет-журналістиці. 

10. Визначення гіпертексту. 

11. Класифікація гіпертексту. 

12. Своєрідність архітектури гіпертексту. Вузли. 

Зв’язки.  

13. Інтерфейс користувача. Шляхи і навігація. 

14. Основи авторського права. 

15. Авторське право в Інтернеті. 



16. Законодавство України про ЗМІ та публікації 

в Інтернеті. 

17. Цифра і слово. HTML – мова розмітки 

гіпертексту.  

18. Інтернет як глобальний діалог та полілог. 

19. Мультимедійні засоби: визначення і 

проблеми. 

20. Використання мультимедійних засобів в 

Інтернет-журналістиці. 

21. Редакційні системи. Газетна редакційна 

система: функції і структура. 

22. Редакційні системи. Журнальна редакційна 

система: функції і структура. 

23. Редакційні системи. Книжна редакційна 

система: функції і структура. 

24. Редакційні системи. Редакційна система 

електронних ЗМІ (радіо і телебачення): функції і 

структура. 

25. Веб-редакційна система. Редакційна система 

епохи Інтернет.  

26. Специфіка менеджментів веб-проектів. 

27. Типи структур сайтів: пласка структура 

(зіркова чи повнозв’язкова), лінейна структура 

(послідовна), древовидна структура, комбінована 

структура. 

28. Організація домашньої сторінки. 

29. Види домашніх сторінок: презентаційна 

домашня сторінка, інформаційна домашня сторінка. 

30. Системи керування сайтом. 

31. Система голосування PollDaddy. 

32. . Система презентацій Prezi. 

33. Створення меню. 

34. Додавання віджетів на сторінку. 

35. Відеофрейми. 

36. Створення різних типів опитувань. 

37. Дизайн презентації. 

38. Компоновка презентації. 

39. Експорт презентації. 

40. Конфлікти в мережі. Проблеми етичного 

характеру в Інтернеті. 
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