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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Інтернет-журналістика з практикумом» 

 

Курс 4 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітня програма: Журналістика  

Форма проведення  Тестування (передбачається 40 питань)              

в системі MOODLE 

Тривалість проведення:  2 години 

Максимальна кількість 

балів:   
40 балів 

40 тестових завдань – 1 бал за 1 питання.  

Перелік допоміжних 

матеріалів  

Комп’ютери, платформа Moodle 

Критерії оцінювання 40-38 – відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

37-35 – достатньо високий рівень знань (умінь) 

у межах обов'язкового матеріалу без суттєвих 

грубих помилок 

34-30 – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

29-25 – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

24-20 – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання  

 

Орієнтовні екзаменаційні тестові завдання  

 з дисципліни «Інтернет-журналістика з практикумом» 

1) Базова структура лендінгу містить: 

А)  заголовок; 

Б)  заклик до дії; 

В) інфографіку; 

Г) лід-форму. 

 

2) Жанр, що дозволяє послідовно і логічно подати тематично 

організований масив інформації у структурованому вигляді, 



застосовуючи різноманітні форми візуальної комунікації, технологічні 

прийоми представлення мультимедійного контенту та психологічні 

методи впливу для утримання уваги читача та сприяння легшому 

засвоєнню ним побаченого: 

А) лонгрід; 

Б) блог; 

В) нарис; 

Г) аналітична стаття. 

 

3) Власником веб-сторінки згідно закону України «Про авторське 

право і суміжні права» є  

А) особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для 

розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує 

електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки; 

Б) власник веб-сайту; 

В) фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір, викладений на веб-

сторінці; 

Г) постачальник послуг хостингу - особа, яка надає власникам веб-сайтів 

послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі 

Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет. 

 

4) За допомогою платформи WIX користувачі мають можливість: 

А) зареєструватися у низці соціальних мереж; 

Б) придбати підручники з теорії журналістики; 

В) створити хостинг;  

Г) створити свої веб-сайти з нуля. 

 

Орієнтовний перелік тем до семестрового контролю 

з дисципліни «Інтернет-журналістика з практикумом» 

 

1. Веб-технології журналістики. 

2. Властивості веб-публікацій. 

3. Становлення інтернет-журналістики в Україні. 

4. Освоєння мережевих технологій традиційною пресою. 

5. Типологія веб-видань. 

6. Досвід типологічної характеристики сайтів радіостанцій. 

7. Жанрова специфіка логнгріду. 

8. Класифікація веб-видань. 

9. Специфіка інтернет-журналістики.  

10. Жанри в традиційній інтернет-журналістиці. 

11. Блог як медійний дигитальний жанр. 

12. Риси та переваги інтернет-ЗМІ порівняно з традиційними. 



13. Визначення та класифікація гіпертексту. 

14. Адаптація текстів для пошукових систем. SEO-копірайтинг. 

15. Соціальні мережі як інструментарій журналіста. 

16. Різновиди та специфіка соціальних медіа. 

17. Основи авторського права. 

18. Авторське право в Інтернеті. 

19. Законодавство України про ЗМІ та публікації в Інтернеті. 

20. Цифра і слово. HTML - мова розмітки гіпертексту. 

21. Мультимедійні засоби: визначення і проблеми. 

22. Використання мультимедійних засобів в інтернет-журналістиці. 

23. Веб-редакційна система. Редакційна система епохи інтернету. 

24. Критика інтернет-ЗМІ. 

25. Інфографіка як графічне візуальне подання інформації. 

26. Специфіка менеджменту веб-проектів. 

27. Системи керування сайтом. 

28. Система керування сайтами WordPress. 

29. Розробка ленгдінгу на платформі ukoz. 

30. Створення сайту на платформі WIX. 

31. Організація домашньої сторінки. 

32. Види домашніх сторінок: презентацій на домашня сторінка, 

інформаційна домашня сторінка. 

33. Конструктори створення сайтів. 

34. Створення меню сайту. 

35. Додавання віджетів на сторінку сайту. 

36. Створення різних типів лендінгів. 

37. Дизайн сайту. Юзабіліті сайту.  

38. Інтерфейс користувача. Шляхи і навігація. 

39. Конфлікти в мережі. Проблеми етичного характеру в інтернеті. 

40. Громадянський журналізм та інтернет.  
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