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1.  Коротка анотація до курсу 

В даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Найчастіше процеси інформатизації сучасного 

суспільства зводяться до процесів вдосконалення та масового поширення існуючих інформаційно-комунікаційних технологій, які 

активно застосовуються для забезпечення взаємодії виробника та споживача (або надавача послуг та їх користувача). Програму 

https://www.facebook.com/tatiana.verbitskaya.9


навчальної дисципліни «Адміністрування сайтів та блогів» розроблено з урахуванням сучасних тенденцій в умовах формування нових 

соціальноекономічних відносин у суспільстві, на основі системного погляду на сучасні тенденції електронної комерції. За таких умов 

вдале адміністрування сайті та блогів є засобом інформування, створення зацікавленості, формування лояльності до компанії, 

продукту, послуги тощо. Знання інструментів блоггінгу та вміння підбирати влучний контент для сайтів є обов’язковим для сучасного 

управлінця будь-якої сфери діяльності. Змістовно програма спрямована на здобуття слухачами та студентами знань у галузі 

адміністрування сайту чи блогу та координації їх роботи, а також формування уявлення про основні тенденції щодо контенту, дизайну 

сайтів та блогів, способів та інструментів просування тощо. 

 

2.  Мета та цілі курсу 

Мета – формування системи навичок та вмінь щодо ефективного адміністрування сайтів та блогів в сучасних умовах 

господарювання, а також накопичення у студентів досвіду та практики створення ефективних систем взаємодії між клієнтами та 

партнерами, використовуючи сучасні методи Інтернет маркетингу та основи психології комунікативної діяльності в Інтернет просторі. 

Цілями курсу є: 

- вивчення основних принципів функціонування сайтів та блогів; 

- ознайомлення студентів з головними сервісами мережі Інтернет, що можуть бути успішно застосовані в діяльності 

підприємства; 

- набуття студентами практичних навичок користування основними сервісами Інтернету для їх застосування у складі 
інформаційної системи підприємства; 

- набуття студентами практичних навичок створення сайтів та блогів; 

- розвиток технічної культури; 

- розвиток аналітичного мислення;  

- розвиток наукових навичок, логічного та алгоритмічного мислення. 

3.  Формат курсу - Очний (offline)  

4.  Результати навчання  

У результаті вивчення матеріалу, студенти повинні набути професійних компетенцій та 

знати: 

- принципи створення сучасних інформаційних систем, що базуються на інтернет-технологіях; 

- основні поняття і теоретичні підходи до адміністрування сайтів та блогів; 

- основи інформаційного та технічного адміністрування сайтів; 



- сучасні технології подачі інформації за допомогою мультимедії; 

- сутність, особливості та технології управління контентом;  

- етапи наповнення змісту веб-сайту та блогу; 

- основи копірайтингу;  

- як проходить подальша підтримка та розкрутка сайту (блогу); 

- феномен інтернет-блогінгу з точки зору психології спілкування; 

- систему управління блогом; 

- критерії оцінки ефективності роботи сайту та блогу. 
вміти: 

- розробляти ефективну стратегію використання можливостей мережі Інтернет в практичній діяльності підприємства будь-
якої галузі; 

- грамотно формулювати цілі та задачі сайту (блогу) 

- планувати основні етапи створення сайту та коректно організовувати роботу в даному напрямку; 

- наповнювати сайт (блог) актуальною інформацією в правильно поданому вигляді; 

- здійснювати попередню підготовку текстових та графічних матеріалів для використання на сайті; 

- вдало обирати систему управління контентом; 

- користуватися можливостями дизайну сайту і створення грамотної навігації по сайту;  

- створювати блог і його розвивати; 

- писати текти, які «чіпляють»; 

- впливати на аудиторію, використовуючи візуальні та текстові інструменти; 

- оцінювати ефективність роботи сайту ( блогу). 
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 



 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції  28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  28 

самостійна робота  64 

 

6. Ознаки курсу: 

Рік викладання семестр спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний\ 

вибірковий 

2020 7 073 «Менеджмент» 4 Вибірковий 

2020 7 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

4 Вибірковий 

 

 

 

7. Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Адміністрування сайтів та блогів» значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанував матеріалом таких дисциплін як: інформаційні системи та технології, психологія управління.    



8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачами з приводу проведення занять 

та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 

викладачами та підготовки (друку) рефератів та підсумкових робіт. 

9. Політики курсу  

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів 

відповідної поваги і дотримання правових норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього 

соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими 

студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог 

держави, роботодавців, суспільства. 

10. Схема курсу  

Тиж. / 

дата / 

год.- 

  

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 
самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

/ Формат** 

**F2F 

(face2face), 

online 

Матеріали Література.***  

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

 Термін 

виконання 

Тиж. 1 / 

2 акад. год 

Тема 1: Поняття, 

структура та різновиди 

сайтів. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3 

Додаткова: 1, 2, 7, 

9 

Висловити думку 

щодо необхідності 

вивчення дисципліни 

2 бали  



1. Поняття веб-сайт та 

веб-сторінка. 

2. Історія виникнення 

сайтів.  

3. Завдання й цілі 

сучасного веб-сайту.  

4. Типологія веб-сайтів.  

для менеджера; 

обговорення 

лекційних питань 

2 год. 

Тиж. 2 / 

2 акад. год 

Тема 2. Створення сайту. 

1. Інформаційна модель 

сайту.  

2. Структура веб-сайтів, її 

типи.  

3. Характеристика, 

недоліки та переваги у 

проектуванні стандартної, 

каскадної, «хмарочосу» та 

«павутиння» структур веб-

сайту.  

4. Етапи створення сайту.  

5. Способи створення 

сайтів.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3. 

Додаткова: 1, 2, 4, 

7, 9 

Обговорення 

алгоритмів створення 

сайтів 

2 год. 

2 бали  

Тиж. 3 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Веб-дизайн сайту. 

Формування власного 

стилю. 

1. Сутність та основи веб-

дизайну.  

2. Етапи розробки 

дизайну сайту. 

3. Інструменти та 

технології веб-дизайну 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3, 

Додаткова: 3, 7 

Збір вихідних даних 

для майбутнього 

проекту (сайт 

кафедри); 

аналіз сайтів-аналогів 

в мережі  

2 год. 

3 бали 

за 

обгрун-

товну 

аналі-

тику; 

2 бали 

 



Тиж. 4 / 

2 акад. год. 

Тема 3. Веб-дизайн сайту. 

Формування власного 

стилю. 

1. Художня частина веб-

дизайну.  

2. Формування власного 

стилю сайту.  

3. Логотип, бренд-бук 

компанії.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 3, 

Додаткова: 3, 7 

Есе на тему: «Веб-

сайт, як частина 

фірмового стилю 

компанії» 

2 год. 

7 балів  

Тиж 5 / 

2 акад. год. 

Тема 4. Мультимедіа у веб-

дизайні 

1.  Сутність мультимедії 

та історія її виникнення. 

2. Класифікація та 

мережеві можливості 

мультимедіа 

3. Застосування 

мультимедійних систем 

4. Мультимедіа у веб-

дизайні: сучасні технології 

подачі інформації. 

5. Засоби створення 

мультимедійних 

технологій. 

6. Формати векторної 

графіки  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 5, 

Додаткова: 1, 3, 6, 

8 

Обговорення 

наступних питань:  

1. Найуживаніші 

мультимедійні 

формати сьогодення 

2. Типові помилки 

у використанні 

мультимедіа  

2 год. 

2 бали  



Тиж. 6 / 

2 акад. год. 

Тема 5. Феномен інтернет-

блогінгу 

1. Сутність понять 

«блог», «блогер»  та 

«блогосфера». 

2. Історія виникнення та 

розвитку блогінга. 

3. Рзіновиди блогів. 

4. Особливості розвитку 

блогосфери в Україні. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8, 

Додаткова: 5, 10 

Дискусія на теми: 

«Блогер – це 

професія?»; «Сучасна 

блогосфера».  

2 год. 

2 бали  

Тиж. 7 / 

2 акад. год. 

Тема 6. Створення блогу і 

його розвиток 

1. Основи створення 

блогу. 

2. Алгоритм створення 

блогу. 

3. Система керування 

блогом. 

4. Формування контенту 

блогу (про що писати). 

5. Приклади блогів 

інтернет-магазинів 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 8 

Додаткова: 5, 10 

Розгляд та аналіз 

блогів інтернет-

магазинів;  

рубіжне тестування 

2 год. 

3 бали за 

грунтов-

ну аналі-

тику; 

15 балів 

за тест 

 

Тиж. 8 / 

2 акад. год. 

Тема 7. Інтернет-

маркетинг та його 

інструменти 

1. Передумови 

виникнення та розвитку 

інтернет-маркетингу. 

2. Поняття інтернет-

маркетингу.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2, 6. 

Додаткова: 1, 2 

Есе на тему: «Вплив 

інтернет-маркетингу 

на бізнес» 

2 год. 

7 балів за 

есе 

 

 



3. Основні елементи 

комплексу інтернет-

маркетингу (Теорія 4P) 

Тиж. 9 / 

2 акад. год. 

Тема 7. Інтернет-

маркетинг та його 

інструменти 

1. Інструменти інтернет-

маркетингу 

2. Комплексний інтернет-

маркетинг 

3. Розробка комплексної 

маркетингової стратегії. 

 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2, 6, 7 

Додаткова: 2 

Порівняння та 

доцільність 

використання таких 

інструментів 

інтернет-маркетингу, 

як SMM, SEO-

оптимізація, 

контекстна реклама, 

банерна реклама, е-

mail маркетинг, SMS-

маркетинг, ведення 

блогу,  відео-

маркетинг, 

ремаркетинг і 

ретаргетинг, event 

marketing  

2 год. 

3 бали  

Тиж. 10 / 

2 акад. год. 

Тема 8. Он-лайн контент: 

поняття та особливості 

використання. 

1. Поняття контенту та 

його значення в рамках 

сайту 

2. Класифікація on-line 

контенту. 

3. Використання on-line 

контенту. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2. 

Додаткова: 4 

Розгляд параметрів 

аналізу текстів на 

сайті (на прикладі 

відомих сайтів) 

2 год. 

3 бали  



4. Концепції та методи 

аналізу он-лайн контенту 

Тиж. 11 / 

2 акад. год. 

Тема 9. Система 

управління контентом 

1. Сутність та основи 

Content Managment System.  

2. Види CMS. 

3. Платформи CMS 

(коробочні, самописні та 

SaaS). 

4. Критерії вибору CMS. 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 4, 

Додаткова: 4 

Порівняння типів  

CMS та виділення 

особливостей 

кожного (лендінги; 

сайти-візитки; 

корпоративні сайти; 

блоги; інтернет-

магазини)  

2 год. 

2 бали   

Тиж. 12 / 

2 акад. год. 

Тема 10. Адміністрування 

сайтів 

1. Поняття 

адміністрування сайту.  

2. Інформаційне 

адміністрування сайту.  

3. Технічне 

адміністрування сайту.  

4. Стандартний пакет 

адміністрування.  

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 2. 

Додаткова: 1 

Дискусія на тему: 

«Хто такий 

адміністратор сайту і 

які в нього 

повноваження» 

2 год. 

2 бали 

 

 

Тиж. 13 / 

2 акад. год. 

Тема 11. Розкрутка сайту 

(блогу) та їх просування 

1. Необхідність розкрутки 

сайтів та блогів. 

2. Розкрутка блогу: 

головні принципи та 

поради 

3. Оптимізація сайту 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 Базова: 1, 

Додаткова: 1, 2 

Обговорення 

алгоритмів та 

способів розкрутки 

(просування) сайтів 

та блогів 

2 год. 

2 бали  



4. Етапи розкрутки і 

просування сайту 

Тиж. 14 / 

2 акад. год. 

Тема 12. Ефективність 

сайтів та блогів. 

1. Оцінка успішності 

сайту 

2. Оцінка ключових 

показників ефективності на 

основі КРІ 

3. Аудит веб-сайту 

4. Критерії оцінювання 

блогів 

Лекція / 

F2F (face2face) 

 

 

 Базова: 1, 

Додаткова: 1, 10 

Рубіжне тестування 

2 год. 

15 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою радою, протокол № 2 від 

30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

Розподіл балів здійснюється наступним чином: 

- участь у дискусіях – 2 бали; 

- аналітичні завдання – 3 бали; 

- написання есе – 7 балів; 

- рубіжне завдання – 15 балів; 

- індивідуальні завдання – 7 балів 

Залік 

Вимоги до письмової 

роботи 

Есе до 350 слів на запропоновану тему. Оформлюється у довільній формі. Оцінюється якість та 

оригінальність наведених студентом аргументів. Головна мета есе – це самостійне викладення студентом на 

підставі опрацьованого матеріалу теми, проблеми, питання. 

Індивідуальне завдання виконується у розмірі до 20 сторінок 

http://www.kntu.kr.ua/


Орієнтовна структура індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів: 
- вступ (зазначається тема, мета та завдання роботи); 

- теоретичне обґрунтування (виклад базових теоретичних положень, законів, принципів тощо, на основі 

яких виконується завдання); 

- основні результати роботи та їх обговорення (подаються статистичні або якісні результати роботи, 

схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо); 

- висновки; 

- список використаних джерел. 

Семінарські заняття - 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Присутність щонайменше на 50% лекцій.  

Для студентів, що навчаються за індивідуальним графіком – 2 індивідуальні роботи до рубіжних контролей. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Артамонова І.М. Блог-записи як жанр інтернет-комунікації / І.М. Артамонова, К.О. Пилипенко // Світ соціальних комунікацій. – 

2011. – Т. 1. – С. 16–18. 

2. Берко А. Ю. Системи електронної контент-комерції: моногр. / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник. — Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2009. — 612 с. 

3. Веб-дизайн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки 

України. — Л. : Магнолія 2006, 2010. — 519 с.  

4. Каталог CMS. CMS Magazine [Електроний ресурс]. – Режим доступу URL: http://www.cmsmagazine.ru/ catalogue. 

5. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособ. / А.В. Крапивенко. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. – 271 с. 

6. Литовченко І. Л. Інтернет-маркетинг. Навчальний посібник – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 332 с. 

7. Маркетинг-менеджмент. 11-е изд./Ф. Котлер. — СПб. : Питер, 2003 — 800 с.: ил. — (Серия «Теория и практика менеджмента»). 

8. Половинчак Ю. Особливості функціонування української блогосфери / Ю. Половинчак // Science and Education a New 

Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2015. – III (7). – Issue 42. – С. 99–102. 

 

Допоміжна 

1. Ашманов І.С. Просування сайту в пошукових системах / І.С. Ашманов, А.А. Іванов. – К.: Собор, 2010. – 340 с.  



2. Басюк Т.М. Принципи побудови системи аналізу та просування інтернет ресурсів / Т.М. Басюк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська 

політехніка”. – 2012.– № 784. – С.43-48. 

3. Давидова Е.В. Створення графіки для Web-сторінок / Е.В. Давидова // Інформатика та освіта. – 2001. – № 6. – C. 72–80. 

4. Захарова М. В., Горяйнова Е. В. Система управления контентом сайта (на примере сайта газеты «Зори» Северского района 

Краснодарского края) // Молодой ученый. – 2016. - №20. – С. 311-313. – [Электронный ресурс]. – URL 

https://moluch.ru/archive/124/34340/ 

5. Ипатьева В.А. История возникновения и этапы развития видеоблогинга в России // Студенческий: электрон. научн. журн. 2018. 

№ 13(33). - [Електронний ресурс].URL: https://sibac.info/journal/student/33/113475  

6. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен: учеб. пособие для вузов / А.И. Каптерев. – М.: Профиздат, 2002. – 

224 с.  

7. Корнієць О.М. Використання платформи WordPress для створення сайтів / О.М. Корнієць. – Чернігів : ЧОІППО імені К.Д. 

Ушинського, 2015. – 51 с 

8. Мирошниченко В. О. Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для 

спеціальності – Історія) [текст] навч. посіб. / за ред. Баханова К. О. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 296 с 

9. Популярные Web-приложения на Flash MX + CD / Чанг Т.К., Кларк Ш., Долецки Э.Е. и др. – М. : КУДИЦ-Образ, 2003. – 269 с. 

10. Чулкова О.Р. Видеоблог как новый инструмент информационной деятельности [Электронный ресурс] URL: https://interactive-

plus.ru/e-articles/292/Action292-116787.pdf 

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - Законодавство України. 

2. http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

3. http://buklib.net – Наукова бібліотека "Буковина".  

4. http://pidruchniki.ws – Українські підручники о-нлайн. 

5. https://ru.wix.com/ - платформа для створення безкоштовних сайтів 

6. www.google.com/business/how-it-works/website/ - платформа для створення безкоштовних сайтів 

 

 

 

Гарант освітньої програми    ________________________   Т. Тушевська  

Завідувач кафедри     ________________________   О. Левченко 


