
ПРОГРАМА ІСПИТУ  

з навчальної дисципліни «Теорія і практика новітніх медій:  

Планування діяльності конвергентних редакцій. Виробництво та просування 

телепроектів. Виробництво та просування радіопроектів» 
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Підрозділ Факультет журналістики 

Кафедра Кафедра журналістики та нових медіа 

Курс  1 рік навчання в магістратурі (5 курс) 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма 061.00.01 Журналістика 

Форма проведення Комплексний іспит з курсу «Теорія і практика 

новітніх медій» проводиться у формі тестування на 

платформі ЕНК у дистанційному форматі, що 

передбачає виконання підсумкового контролю з 

навчальних блоків «Планування діяльності 

конвергентних редакцій», «Виробництво та 

просування телепроектів», «Виробництво та 

просування радіо проектів» у вигляді онлайн-

тестування на платформі ЕНК.  

Онлайн-тестування передбачає виконання 

студентом(-кою) 40 тестових завдань – по 13-14 

завдань з кожного навчального блоку. Тести 

розміщені в рубриці «Семестровий контроль» в 

діяльності «Комплексний іспит: Планування 

діяльності конвергентних редакцій. Виробництво та 

просування телепроектів. Виробництво та просування 

радіопроектів» на ЕНК «Теорія і практика новітніх 

медіа (5 курс, ЖУР, денна)» за покликанням:  

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=747929 

Можливість відповіді активізується під час проведення 

іспиту відповідно до графіку атестаційного тижня. 

Студенту надається дві спроби відповіді та 

зараховується кращий результат.  
  

Тривалість проведення: 2 академічні години  

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів (40 тестів): 1 тестове питання = 1 бал 

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 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=747929


24-20 – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання 

Перелік допоміжних 

ресурсів 

Комп’ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет,  

підключення до платформи Hangouts Meet  

Приклад тестових завдань: 1.  Діяльність конвергентної редакції вимагає: 

а) зміни професійної компетенції редакторів  

б) появи редакторів із новими функціональними 

обов’язками 

в) вміння готувати матеріал так, щоб його одночасно 

можна було оприлюднити у друкованому виданні, теле- 

чи радіопрограмі, мережевому ресурсі 

г) зміщення уваги з готового видавничого продукту на 

контент, який може змінюватися залежно від потреб 

комунікаційного засобу, за допомогою якого читач цей 

контент отримує 

д) глибокої моноплатформної спеціалізації журналіста  

 

2. Що називається рейтингом телевізійної програми? 

а) відсоток аудиторії, яка дивилася телепрограму, по 

відношенню до усіх потенційних глядачів;  

б) відсоток аудиторії, яка дивилася телепрограму, по 

відношенню до глядачів, які в цей час увімкнули 

телевізор; 

в) індекс, який позначає відношення рейтингу за цільовою 

аудиторією до рейтингу за базовою аудиторією. 

 

3. Що таке «верстка інформаційних випусків» на 

радіо:  

а) редакційна летючка 

б) підготовка інтерв’ю для випуску «Новин» 

в) порядок подання інформаційних повідомлень  від 

найважливішого і найскладнішого до менш важливого і 

найпростішого.  
 

Орієнтовний перелік 

питань: 

Перелік питань з блоку  

«Теорія і практика новітніх медій: 

Планування діяльності конвергентних редакцій» 

1. Редакція як модель організації журналістськї 

діяльності. Структура, особливості, новітні 

тенденції. 

2. Редакційні системи, їх види та особливості. 

3. Моделі редакцій: традиційні та новітні. 

Трансформації журналістських компетентностей.  

4. Вплив новітніх комунікаційних технологій на 

комунікаційні системи та поява нових 



можливостей журналістської діяльності. Пояснити 

на прикладах новітніх медіа. 

5. Дати визначення поняттям «редакція інтернет-

видання», «конвергентна редакція», «крос-медійна 

редакція», «автономна редакція». 

6. Пояснити, що є спільне та відмінне в діяльності 

мультимедійної та конвергентної редакцій. Навести 

приклади. 

7. Схарактеризувати поняття «віртуальна реальність» 

і «медіа-технології». 

8. Схарактеризувати поняття «типологія веб-видань» 

і «типологія сайтів». 

9. Пояснити, що включає в себе поняття 

«менеджмент веб-проектів» та яку діяльність 

передбачає. 

10. Проаналізувати особливості жанрів інтернет-

журналістики. 

11. Схарактеризувати особливості робочого місця 

інтернет-журналіста та основні вимоги до 

обладнання робочого місця інтернет-журналіста. 

12. Дати визначення поняттю інтернет-журналістики, 

її специфіки та характерних рис. 

13. Інформаційне суспільство: поняття та 

характеристика. 

14. Дати визначення поняттю: власна публікація як 

джерело інформації. 

15. Дати визначення мультимедійної журналістики, 

роль і місце в ЗМІ, характер функціонування. 

16. Схарактеризувати психологічні особливості веб-

комунікації. 

17.  Схарактеризувати сторінку доступу до даних 

(Web-сторінка) і її основні компоненти. 

18. Проектування сайту: принципи побудови системи 

навігації. Карта сайту. 

19. Тенденції розвитку ЗМІ. Схарактеризувати. 

Пояснити на прикладах. 

20. Що одначають процеси дигіталізації в ЗМІ як 

фактори глобалізації. 

21. Дати визначення та проаналізувати професійний 

образ мультимедійної журналістики. 

22. Гіпертекст і мультимедіа як основа сучасного 

новинного сюжету. Місце та роль в сучасному 

комунікаційному просторі. 

23. Дати визначення поняттю «сценарій мультимедіа». 

24. Дати визначення поняттю «комунікативні бар’єри 

нерозуміння». 

25. Проаналізувати роль слухання у спілкуванні. 

26. Проаналізувати природні і штучні мови в 

комунікаціях. 

27. Усна публічна комунікація. Ділове усне публічне 

мовлення. Схарактеризувати. 



28. Проаналізувати вплив латентних функцій медіа на 

суспільну свідомість та свідомість особистості. 

29. Проаналізувати використання складних тверджень 

із суперечностями між твердженнями медіа тексту. 

30.  Проаналізувати маніпулятивний потенціал 

телевізійних політичних ток-шоу. 

31. Зробити порівняльну характеристика основних 

технологій підсвідомого впливу на особистість. 

32.  Проаналізувати вплив засобів масової інформації 

на формування особистості «з заданими 

властивостями». 

33. Проаналізувати правила культури спілкування в 

інформаційному суспільстві та методи захисту від 

можливих негативних впливів у процесі масової 

комунікації. 

34. Проаналізувати сутність міжнародних актів з прав 

людини щодо свободи переконань та свободи 

одержувати і поширювати інформацію. 

35.  Дати визначення поняттю: Цифрові технології для 

новин. 

36. Дати визначення поняттю: Цифрова репутація 

автора блогу. 

37. Дати визначення поняттям: Виражальні засоби 

відео: авторська історія, художній образ, кадр, 

ракурс, мізансцена, монтаж, тощо. 

38. Схарактеризувати взаємозв’язок концепцій 

соціальних технологій і комунікаційних 

технологій.  

39. Позитиви і негативи використання соціальних 

мультимедійних платформ в інтернет-проектах. 

Схарактеризувати. 

40. Проаналізувати способи та етапи просування 

інформаційного інтернет-ресурсу в соцмережах. 

41. Проаналізувати основні етапи розробку StаrtUр. 

42. Проаналізувати етапи збору та аналізу інформації 

для запуску нового проекту. 

43. Дати визначення поняттю: Концепція Інтернет-

проекту.  

44. Дати визначення поняттю: Технічне завдання 

проекту.  

45. Проаналізувати причини трансформації класичних 

методів написання текстів в інтернет-журналістиці. 

  

Перелік питань з блоку  

«Теорія і практика новітніх медій: 

Виробництво та просування телепроектів» 

1. Розкажіть про сучасну культуру інновацій. 

Опишіть правила роботи Netflix, історію корпорації 

та її революційні новації. 

2. Дайте визначення телевізійного формату в 

сучасному виробництві. Опишіть шлях створення 

формату – від ідеї до реалізації. Поясніть, що таке 



«біблія» формату, пітчинг, авторські права, 

адаптація телевізійного формату. 

3. Назвіть основні складові концепції телевізійного 

формату. Поясніть вимоги до її розробки. 

4. Розкажіть, якими є елементи сучасних телевізійних 

форматів. 

5. Опишіть, якими є вимоги до назви телепроекту, як 

потрібно враховувати специфіку виробника та 

аудиторії продукту. Поясніть, як можна 

використати скандал і провокацію, що таке 

емоційний вплив назви.  

6. Проілюструйте, як можна використовувати для 

створення назв відео та текстові образи, різні 

частини мови. Продемонструйте важливість 

вербалізації назви. 

7. Опишіть групи та види сучасних телевізійних 

форматів. Назвіть базову термінологію 

класифікації форматів. Проілюструйте опис 

прикладами. 

8. Розкажіть, якими є завдання та методи сучасних 

маркетингових телевізійних досліджень. Поясніть, 

як відбувається позиціонування телевізійних 

каналів. 

9. Опишіть основні принципи роботи з телевізійною 

аудиторією. Розкажіть «правило трьох С». 

10. Поясніть, що називається цільовою аудиторією 

телевізійного каналу, як вона визначається та 

описується. 

11. Розкажіть, що є ядром цільової аудиторії каналу. 

12. Поясніть, що називають первинною цільовою 

аудиторією. Розкажіть, що є вторинною цільовою 

аудиторією. Проілюструйте різницю прикладами. 

13. Назвіть соціально-демографічні характеристики 

аудиторії. Наведіть приклад соціально-

демографічного опису аудиторії. 

14. Назвіть психографічні характеристики аудиторії. 

Наведіть приклад психографічного опису 

аудиторії. 

15. Поясніть основну ідею методики needscope. 

16. Назвіть та опишіть основні сегменти телевізійної 

аудиторії. Проілюструйте визначення сегментів 

прикладами позиціонування українських 

телевізійних каналів. 

17. Поясніть, що таке персональне телебачення та 

комунікація Р2Р. Розкажіть про метод Міхала 

Козинського та значення Big Data. 

18. Розкажіть, як описується мотивація глядацької 

аудиторії. Опишіть критерії для телевізійного 

продукту. 

19. Поясніть причини виникнення телевізійних 

вимірювань. 



20. Дайте визначення телевізійного рейтингу. Поясніть 

на прикладах. 

21. Опишіть, що в телебаченні називається share. 

Проілюструйте прикладами. 

22.  Дайте визначення Affinity Index та поясніть, для 

чого він використовується.  

23. Розкажіть, як сьогодні відбувається конкуренція 

телепроектів в сучасному телевізійному ефірі. 

Опишіть, як удосконалюють сучасні системи 

телевізійних вимірювань. 

24. Поясніть значення програмної сітки телеканалу. 

Розкажіть, з урахуванням яких критеріїв 

наповнюється телевізійний ефір. Поясніть, що таке 

хронометраж телевізійного продукту та його 

періодичність. 

25. Назвіть базові прийоми програмування. Поясніть, 

що таке «групування», «підвіс», «підпирання», 

«згладжування». 

26. Опишіть, що називається контр-програмуванням. 

Поясніть, як відбувається перетікання аудиторії та 

важливість безшовного переходу. 

27. Розкажіть, що таке «візуальний референс» 

телевізійного проекту. Проілюструйте свою 

відповідь прикладами. 

28. Поясніть, з чого складаються дизайн та 

оформлення телевізійних проектів. 

29. Опишіть важливість використання нових 

технологічних можливостей. Розкажіть, що в 

телебаченні називають «доповненою реальністю». 

30. Назвіть сучасні способи просування телевізійних 

проектів. 

31. Опишіть, що таке повний цикл телевізійного 

виробництва. 

32. Назвіть основні професії, безпосередньо задіяні у 

створенні телепрограми. 

33. Розкажіть, як визначається популярність 

телевізійних форматів. Назвіть приклади найбільш 

популярних телеформатів світу. 

34. Опишіть популярні сучасні форматні тренди. 

Проілюструйте свою відповідь прикладами. 

35. Розкажіть про правовий захист телеформатів в 

Україні та світі. Опишіть найбільш відомі 

вітчизняні кейси захисту телевізійних форматів. 

36. Назвіть основні прийоми, важливі для захисту 

телевізійного формату. Розкажіть, як можна 

подбати про захист авторських прав на етапі 

розробки, створення та реалізації формату. 

37. Поясніть, якими є вимоги до телеведучих,  як 

елементів телеформату. Наведіть приклади 

проектів, в яких ведучий є форматоутворюючим 

елементом. 

 



Перелік питань з блоку  

«Теорія і практика новітніх медій: 

Виробництво та просування радіопроектів» 

1. Окреслити роль і місце радіомовлення в сучасному 

суспільстві. 

2. Назвати виражальні засоби радіожурналістики. 

3. Охарактеризувати жанри радіожурналістики. 

4. Назвати творчі та технологічні інструменти 

виробництва аудіоконтенту для медіа. 

5. Назвати формати радіомовлення. 

6. Проаналізувати типи і види 

радіопрограм/радіопроєктів. 

7. Назвати особливості сучасних радіопроєктів. 

8. Розкрити значення креативу у радіопроєкті, його 

значення. 

9. Проаналізувати маркетингову політику сучасного 

мас-медіа.  

10. Назвати основні етапи творчого процесу зі 

створення радіопроєкту. 

11. Проаналізувати особливості розробки концепції 

радіопроєкту.  

12. Назвати складові індивідуального стилю автора 

радіопроєкту.  

13. Охарактеризувати майстерність радіожурналіста. 

14. Проаналізувати правила роботи з мікрофоном, 

диктофоном, програми автоматизації ефіру. 

15. Охарактеризувати способи врахування інтересів 

потенційної цільової аудиторії. 

16. Окреслити специфіку стартового маркетингового 

аналізу медіаринку.  

17. Назвати правила оформлення супровідних 

документів радіопроєкту. 

18. Проаналізувати особливості планування, розподілу 

ролей та обов’язків між членами команди 

радіопроєкту. 

19. Назвати   особливості 

розробки                маркетингової стратегії 

просування власного радіопроєкту. 

20. Назвати особливості розробки промо-плану 

радіопроєкту.  

21. Дати характеристику основних промо-методів. 

22. Розкрити поняття цільової аудиторії. 

23. Назвати правили взаємодії з цільовою аудиторією. 

Проаналізувати ефективность просування 

радіопроєкту. 

 

Затверджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа,  

протокол №_ від «__» _____ __. 

 

Екзаменатори: ________________  

_______________________,  __________________ 



 

Завідувач кафедри ________________  

 

 


