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Програма по відновленню миру і діалогу для внутрішньо переміщених жінок «Голос
жінки має силу 2018» - спільний проект громадської організації «Фундація прав людини»
(місто Київ) та партнерських організацій з Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької,
Луганської, Сумської, Харківської та Чернівецької областей. Громадська ініціатива
фінансується Інститутом міжнародних культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.
Метою проекту є посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в онлайн
правозахисті і блогерстві задля запобігання конфліктів та ведення мирних переговорів, а
також посилення участі жінок у вирішенні конфліктів на місцевому рівні шляхом об'єднання
лідерів в єдину блог платформу.
Ключове завдання проекту: підготовка групи блогерів, які мають високу мотивацію
реагувати на різноманітні суспільно-політичні процеси, які мають суспільний резонанс на
місцевому або національному рівнях, шляхом висвітлення своєї позиції в форматі блогу
(відео, аудіо чи текст).
Офіційна сторінка програми в мережі Facebook
https:// www.facebook.com/groups/women.voices.count/
Про авторів-упорядників посібника «Онлайн платформи для вашего блога»:
Ірина Ткаченко – доцент кафедри журналістики, видавничої справи та редагування,
кандидат філологічних наук Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, директорка ГО «Агенція сталого розвитку
«Хмарочос», співзасновниця Мережі освітніх кемпів «Чистий простір», координаторка
Урбаністичної платформи «Мости до міста» (м. Кропивницький)
Наталія Фенько – доцент кафедри журналістики, видавничої справи та редагування,
кандидат філологічних наук Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, медіакритик (м. Кропивницький)
Євген Фомін – громадський діяч, керівник громадської організації «Фундація прав людини»
з 2001 року, магістр міжнародного права (Riga Graduate School of Law. Latvia), засновник
громадського центру «Mama Cares», автор проектів «Голос жінки має силу», «НАТО радіо
марафон», «Women Work Well», «e-Solutions», “Little Berta”, Менторська програма
«commUNITY» тощо

РОЗДІЛ 1. ПЛАТФОРМА BLOGGER:
ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЦІКАВИХ ІДЕЙ
Найпростіша і найдоступніша платформа для створення блогів – Blogger,
безкоштовний додаток Google (Блог на Blogspot).
Створити блог дуже просто (покроковий відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?time_continue=270&v=V1OnaDCymls).
Зупинимося на ключових кроках:
Оберіть мову спілкування (в правому верхньому куті або на нижньому
меню).
Натисніть
на
кнопку «Створити
сторінку «Створити акаунт Google».

блог» .

Ви

перейдете

на

Заповніть поля, запропонованої вам форми: при заповненні вкажіть свою
власну активну електронну адресу. Відразу запишіть свій логін та пароль у
блокнот, щоб ви завжди могли його знайти.
Виконайте перевірку словом. Вкажіть що ви згодні з умовами надання
послуг,
поставивши
прапорець
(галочку)
та
натисніть
на
стрілку «Продовжити».
Примітка. Бажано прочитати умови надання послуг.
На вашу електронну скриньку, яку ви вказали при заповненні форми, має
прийти лист.
Для активізації вашого акаунта та підтвердження вашої електронної
адреси
клацніть
на
надісланому
в
листі
гіперпосиланні.
Ваш особистий акаунт створено і підтверджено.
Примітка. Якщо ви вже маєте акаунт Google (електронну пошту на gmail,
yahoo) у службах Gmail, Групи Google (Yahoo) або Orkut, клацніть по
посиланню «спочатку ввійдіть до нього».
Основні переваги платформи Blogger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

простота у використанні
унікальний зовнішній вигляд сайту, доступність цікавих сучасних дизайнів
безкоштовний домен на blogspot
можна створити кілька блогів одночасно
непотрібні знання щодо програмування (але якщо ви знаєте, то це піде на
користь блогу)
швидка індексація Google
можливість монетизації
створити блог можна за 15 хвилин
адаптивність під різні пристрої
можливість працювати командно над блогом
можливість інтегрувати свої макети
консультаційна підтримка від розробників
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Етапи створення та налаштування
На сторінці назвіть Ваш блог заповніть поля, запропонованої вам форми.
Крок 1. Введіть назву. Назвіть ваш блог.
Примітка. Ви потім зможете змінити назву свого блогу.
Крок 2. Введіть адресу блогу.
Коли ви введете Адресу блогу (латиницею), натисніть на посилання і
перевірте доступність адреси. Якщо така назва блогу вже існує (створена
іншими), змініть назву. Проте важливо, щоб назва була пов’язана з темою,
змістом блогу.
УВАГА! Обов’язково відразу занотуйте в записник адресу блога, який ви
створили. Тепер цю адресу ви можете надіслати вашим друзям, іншим людям з
якими збираєтесь співпрацювати.
Крок 3. Натисніть на стрілку «продовжити».
Крок 4. Задайте макет. Щоб були видимі потрібні вам блоки, потрібно
налаштувати віджети – додати їх у свій блог через налаштування.
Для оформлення блогу виберіть шаблон (макет) із запропонованих макетів
(його можна буде потім змінити) та натисніть Продовжити.
У разі правильного виконання дій, система видасть повідомлення про
успішне створення блогу. Для того, щоб додати свій перший допис до блогу
слід вибрати кнопку Початок ведення блогів.
Далі ви можете продовжити роботу щодо публікації дописів (вибрати
кнопку «Початок введення блогів») або завершити сеанс роботи (вибрати
посилання Вийти).

Інтерфейс редактора Blogger
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Створення допису
Перше повідомлення має містити інформацію про призначення вашого
блогу (за бажанням можете розмістити інформацію про себе).
Крок 1. Щоб розмістити в блозі нове повідомлення, необхідно перейти на
вкладку Новий допис.
Крок 2. У вікні вбудованого редактора, що відкрилося, слід ввести
заголовок допису.
Крок 3. В текстовому полі під заголовком напишіть своє невелике
повідомлення. Для оформлення тексту використовуйте інструменти, зображені
відповідними піктограмами на панелі інструментів над текстовим полем (Для
відокремлення ліду допису використовуйте піктограму розірваної сторінки, це
автоматичне створення опції «Читати далі»).

Крок 4. Впишіть Мітки для цієї публікації. Мітки, при введенні,
розділяються комами. При публікації повідомлення в ньому будуть
перераховані мітки. Натискуючи будь-яку з них, ви перейдете до сторінки, що
містить лише повідомлення з вказаною міткою.
Примітка. Використання міток/тегів можна застосувати для створення
постійних рубрик, з а якими читач легко орієнтуватиметься у змісті. Відтак
кількість тегів тоді має бути чітко визначеною. У певному розумінні це
рубрикація блогу.
Крок 5. Натисніть на кнопку «Опублікувати допис».
З’явиться
напис «Допис вашого блога успішно опубліковано». Далі ви можете:
переглянути блог (у новому вікні), редагувати публікацію – внести зміни в
допис, який ви щойно створили, додати нову публікацію – опублікувати нове
повідомлення. Обираємо переглянути блог, в режимі перегляду блог
відкривається в новому вікні/вкладці.
Платформа має багато додаткових опцій, як-от: відкладені дописи, дописи
«заднім числом», можливість інтегрувати свій макет сайту, додавати тематичні
сторінки та робити сторінки з зовнішнім посиланням (тут вдалий приклад
зовнішнє посилання зробити на проектна Tilda), а також над блогом можна
працювати в команді – ви, як адміністратор, можете надати право авторства
своїм однодумцям та дописувачам, статистика відвідуваності блогу тощо.
Використані джерела:
Blogger. – Режим доступу: https://www.blogger.com/about/
Відеопосібники. – Режим доступу: https://www.youtube.com/user/BloggerHelp/videos
Кейс
Жизнь вусаня. Кулинарный
http://www.zhizn-vkusnaja.com.ua/

блог

Галины

Артеменко.

–

Режим

доступу:
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РОЗДІЛ 2. БЛОГ-ПЛАТФОРМА MEDIUM:
СПІЛЬНОТА ОГЛЯДАЧІВ, БЛОГЕРІВ ТА ЖУРНАЛІСТІВ
«Ласкаво просимо до середовища, де слова мають значення»
#MEDIUM
MEDIUM – це швидка і проста у використанні блог-платформа від
творців Blogger та Twitter. Інтернет-маркетологам і блогерам-початківцям варто
звернути на неї особливу увагу. Створена Еваном Вільямсом та Стоуном Бізом
у 2012 році, платформа набуває неабиякої популярності.
В інтерв’ю газеті «The New York Times» Еван Вільямс так пояснював
філософію «Medium»: з одного боку вони ставили за мету вийти за рамки
обмежень у кількості знаків, характерних для Twitter, а з іншого боку шукали
вирішення проблеми засміченості мережі недостовірною та низькопрофесійною інформацією. Однак такий підхід не обов’язково означає
спрямованість на дуже довгі матеріали; на це натякає сама назва, що
перегукується із гаслом платформи «not to long, not too short, just medium» («не
надто довго, не надто коротко, середньо»).
Особливістю Medium є зорієнтованість на поширення публікацій не серед
кола друзів, а на ширший загал. За словами одного співзасновників «Medium»,
Біза Стоуна, платформа є спробою еволюційного стрибка у видавничій справі,
оскільки «Medium» задає високу планку якості матеріалів, але публікує як
професійних, так і маловідомих авторів.
MEDIUM – це безкоштовна платформа для публікації нотаток чи заміток,
тематичних статтей, які ви можете доповнювати фото. Платформа дозволяє
робити привабливе форматування та акцентацію тексту. Жартома платформу
називають публікатором.
Структура та функціонал, філософія платформи дійсно робить Medium
спільнотою, а не просто рядом окремих сайтів. Користувачі можуть створювати
підписки на окремі рубрики, тегувати свої матеріли, які потраплятимуть в ту чи
іншу рубрику. Платформа англомовна, і це можна сприймати як можливість
розширити свою читацьку аудиторію та поглибити свої знання англійської
мови.
Особливості платформи MEDIUM
MEDIUM не називає те, що ти пишете, статтями чи контентом.
Він називає їх історіями. MEDIUM чекає ваших історій.

На відміну від Blogger-платформи, публікації сортуються за темами, а не
авторами.
Дописи можна оцінювати так, як на Reddit, а контент може бути долученим
до конкретної теми, так як у Tumblr.
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Після того, як матеріал опубліковано, його можуть рекомендувати чи
поширити інші користувачі за зразком Twitter.
Програмна платформа забезпечує повний WYSIWYG-користувацький
інтерфейс для писання онлайн на основі одного шаблону із великою кількістю
вільного простору та простими можливостями візуально та естетично
привабливого форматування тексту, виділення цитат, розміщення фото/відеоматеріалів.
* WYSIWYG – акронім від What You See Is What You Get (англ. що бачиш, те й
отримуєш). Застосовується до комп’ютерних програм, які надають можливість
користувачу бачити щось дуже подібне до кінцевого результату під час
створення документів або зображень. Наприклад, користувач може бачити на
екрані, як виглядатиме документ, видрукований на папері або відображений у вебоглядачі.

На платформі використовується система рекомендацій, яка нагадує опцію
«подобається» у Facebook і являє собою систему тегів. Вони розподіляють
матеріали на різні категорії, що дає можливість користувачам орієнтуватись у
публікаціях та знаходити цікаві матеріали.
У Medium система кількості «уподобань», характерна для соціальних
мереж, замінена на систему оцінки кількості часу, який витрачається на
читання матеріалу користувачами. Замість концентрації на візитах або
переглядах, Medium намагається враховувати коефіцієнт прочитання матеріалів
та вказує час, за який користувач може прочитати публікацію.

Публікації зберігаються на хості, як газета чи журнал.
Закладена можливість працювати над матеріалами спільно із іншими
авторами, робити особисті помітки на полях, а також зберігати чернетки.
Користувач може визначати основне зображення, яке буде виникати при
перепублікації матеріалу в соціальних мережах, задавати ключові слова або
скорочувати великі веб-адреси публікацій, що написані латинським шрифтом.
Можна також визначати час, коли матеріали мають бути оприлюднені.
MEDIUM дає підказки початківцям, які допомагають швидше освоїти
процес створення публікації.
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Користувач може стати підписником певного автора (журналіста,
науковця, блогера, письменника тощо) або публікації. Від кількості підписок
залежатиме різноманітність користувацької стрічки на головній сторінці.
Головна сторінка відображає останні та найбільш популярні статті авторів та
публікацій, на які підписаний користувач
Medium підтримує сторонні ресурси, такі як: YouTube, Vimeo, Twitter,
Vine, Kickstarter, SoundCloud, Instagram, Rd.io, Github gists.
Інтерфейс стартової сторінки MEDIUM (https://medium.com/)

Тематичний рубрикатор MEDIUM

Home
Technology
Culture
Entrepreneurship

Creativity
Self
Politics
Media

Productivity
Design
Popular
More

Цікавинки платформи MEDIUM
Унікальна особливість Medium – заголовки. SEO-заголовок мало
поширений на Medium в порівнянні з іншими блогами. В зв’язку з тим, що
контент шукається користувачами всередині мережі, важливо вигадати
заголовок, який знайде інтерес у читача.
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Через це 100 найкращих публікацій на Medium відрізняється великою
різноманітністю і специфікою заголовків: заголовки-поради; заголовки з
повними пропозиціями; дуже короткі заголовки; дуже довгі заголовки.
До особливих «фішок» зараховуємо незвичайний формат sеries та stories.

Серед порад, які рекомендують практики щодо дієвого використання
платформи Medium, ми обрали такі:
• Робіть репост свого контенту на Medium
• Додавайте посилання на свій блог чи сайт, сторінку в соцмережах
• Створіть публікацію для свого бренда (Collection of posts from those who
make Buffer, https://medium.com/buffer-posts)
• Випробовуйте візуальний контент
• Відстежуйте відвідуваність свого сайту чи блогу за допомогою
інструменту UTM-мітки Google
• Робіть огляди найцікавіших статей, перекладайте та адаптуйте їх під
потреби своєї цільової аудиторії
Medium дійсно унікальний соціальний інструмент, який простий у
користуванні. Для блогерів-початківців, журналістів, науковців, письменників,
громадських активісті та загалом для будь-якої людини, яка прагне ділитися
своїм досвідом чи відчуває потребу писати, платформа стане незамінним
помічником.
Використані джерела:
Платформа MEDIUM. – Режим доступу: https://medium.com/
Промо платформи MEDIUM. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qpG11vFqglA
Как использовать Medium: полное руководство для маркетологов. – Режим доступу:
https://goo.gl/4Qj5mR
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РОЗДІЛ 3. TILDA PUBLISHING:
РЕВОЛЮЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МЕДІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Tilda – модульний конструктор, який дозволяє за короткий час
створювати портфоліо, лендінги, лонгіди, спецпроекти, інтерактивні історії,
блоги тощо. Все залежить від вашої уяви і потреб.
Tilda – це платформа, яка допомагає створювати та публікувати контенторієнтовані проекти: інтерактивні статті, лонгіди, фотоісторії, лендінги,
портфоліо та невеликі сайти.
Мультимедійні історії – такий термін часто вживають на означення тих
проектів, які допомагає створювати Tilda.
Tilda має багато переваг, які доступні у версії Free та якою можуть вільно
користуватися учасниці проекту «I am Media».
Зокрема:
• використання домену третього рівня (наприклад, malavyska.tilda.ws)
• велика бібліотека патернів (так, є цікаві недоступні опції, шаблони,
але якщо ви маєте змогу оплатити хоча б версію Personal, то вони
для вас стануть доступними)
• навчальна та консультаційна підтримка

Оскільки у цій версії є обмеженні по обсягу продукту (1 сайт на 50
сторінок, 50 мегабайт), то доцільним є використовувати платформу, якщо ви
плануєте реалізувати медійний проект чи блог, кількість дописів в якому не
буде перевищувати 50 сторінок-блогозаписів, відповідно потрібно слідкувати за
об’ємом матеріалів. Тому в такій конфігурації Tilda ідеальна для онлайнпроектів, для лендінгів подій чи звітів, портфоліо, лукбуків, історій, які стануть
доповненням вашого фейсбук-профілю чи повноцінного блогу на платформі
Blooger.
Отож з’ясуємо, як за допомогою платформи Tilda створити професійну
мультимедійний проект у жанрі лонгріду. Звернімося до успішних кейсів та
дієвих практик.
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Мультимедійний сторітеллінг чи мультимедійна журналістика
Ми узагальнили досвід найцікавіших медійних проектів, які
створювалися на платформі Tilda, зокрема Студії «PEREDOVA», яка
спеціалізується на виробництві мультимедійного різножанрового контенту.
Зокрема такі визначення мультимедійної історії та мультимедійного
лонгріду дають журналісти студії.
Мультимедійна історія – це матеріал, при створенні якого
використовуються різноманітні медійні інструменти. Від суто
журналістських прийомів до глибшого художнього осмислення.
Мультимедійна історія може включати в себе текст, фото,
відео, аудіо, а також різноманітні графічні елементи
(інфографіка, ілюстрації).
«Зараз часто можна почути, що за мультимедійною журналістикою
майбутнє. Але в Україні подібний формат тільки починає розвиватися та
стверджуватися. Про перспективи мультимедійних матеріалів, журналістську
освіту та проект «Локомотив Європа», – наголошує режисер Андрій
Приймаченко, співзасновник студії «Peredova».
Мультимедійний лонгрід – велика за обсягом історія, яка
містить декілька тематичних відео, аудіо, текст-репортаж,
ілюстрації та підбірки фото. Підходить для того, аби глибше
та детальніше познайомити аудиторію з організацією,
брендом, місцем, людиною. Або ж з історичними чи
культурними аспектами тієї чи іншої епохи. Більшою мірою
присутнє авторське “я”, ніж у коротких форматах. За
допомогою мультимедійного лонгріду можна дослідити та
пов’язати між собою різні явища та факти, скласти повнішу
картину й дати читачам/глядачам чіткіше уявлення. До
прикладу, історія «Локомотив Європа».
Мультимедійне дослідження «Локомотив Європа» було також
презентовано у Чернівцях в медіа-центрі «Belle Vue». Автори виокремили 5
уроків для міста та презентували їх перед аудиторію. Далі презентація проекту
відбулася в рамках Фестивалю живої історії у Києві.
У 2017 році Digital News Report від Reuters Institute for the study
of Journalism зазначили, що наразі аудиторією краще
сприймається відео у поєднанні з текстом, аніж ці елементи
окремо один від одного. Саме тому такий формат, як
мультимедійна історія, наразі стає все більш затребуваним у
світі медіа.
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10 етапів створення мультимедійної історії
(за досвідом створення мультимедійного проекту «Локомотив «Європа»,
поради режисера Андрія Приймаченка)
Етап 1. Пошук теми, ідеї та фокусу
Ми дізналися, що у 1866 році у Чернівцях з’явилося пряме залізничне
сполучення між Віднем і Чернівцями. Нас це здивувало, і ми вирішили, що
самі спробуємо проїхатися цим маршрутом, а потім про нього розповімо. І
хоча цього сполучення насправді не існує, за допомогою мультимедійної
історії ми вирішили його відтворити і дослідити, як воно вплинуло на
міста. Почали мандрівку із Чернівців.

Етап 2. Бюджет
Бюджет нашого дослідження – 3 тисячі євро. Жодна українська редакція
не може забезпечити таке фінансування, тому потрібні партнери. Ґранти
на втілення культурних проектів можна отримати від Британської ради,
Польського інституту, Австрійського бюро кооперацій, Французького
інституту.

Етап 3. Підтеми і герої
Ми планували відвідати шість міст. Читали багато книг і шукали фокус,
який би звузив загальну тему. Наприклад, у Чернівцях фокусом став
германський дух, – ми спілкувалися із німецькомовними людьми. В ІваноФранківську фокус був літературний, зокрема йшлося про Станіславський
феномен. У Львові розповідали про галицьку активність, а Відень показали
як місто зустрічей.

Етап 4. Логістика і техніка
Для роботи над мультимедійною історією вам знадобиться ноутбук,
диктофон, петличка, штатив, фотоапарати: один для фото, інший – для
відео.

Етап 5. Інтерв’ю героїв, зйомка відео
Перебуваючи на локації, відзніміть щонайбільше матеріалу, щоби мати
чим ілюструвати інтерв’ю.
Наша мультимедійна історія – дослідження на основі інтерв’ю. Коли ви
приїжджаєте до нового міста, одразу треба думати, де відбуватимуться
зйомки. Вам пощастить, якщо хтось із ваших героїв працює в офісі. А
якщо ні, то знімати, швидше за все, доведеться в кафе. На локацію ми
приходили завчасно. Спочатку за день до зйомок, щоб поглянути на місце,
а в день інтерв’ю – на півгодини раніше. Насамперед попросіть офіціантів
вимкнути музику, бо звук у відео дуже важливий. Так само важливо
подбати про світло. Коли ви приходите в заклад, потрібно обрати таке
місце для зйомки, щоби позаду героя лишався простір.
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Етап 6. Фото та інтерактив
Фотографії надають історії візуальної привабливості. Важливо обробити
їх усі в одному стилі.

Етап 7. Текст
У мультимедійних історіях мета тексту, з одного боку, – поінформувати,
а з іншого – не знудити. Завжди потрібно уявляти, як виглядатиме
зверстаний текст. Важливо лишити простір для відео і фото. Щоб легше
орієнтуватись, можна писати текст маленькими абзацами.
Не потрібно описувати візуальні моменти, – їх відображають фото і
відео. У тексті можна передати враження про людину чи місто,
наприклад, але не архітектуру.

Етап 8. Створення відео
Дуже важливо структурувати логіку вашого матеріалу […] У
мультимедійній історії текст і відео мають доповнювати одне одного.
Звук і музика – це ті елементи, які привносять у відео художність.

Етап 9. Верстка
Перш ніж переносити історію у верстку, потрібно сформувати схему в
документі. Наше дослідження ми оформлювали в процесі роботи, але
перед цим варто переглянути всі приклади, щоб мати уявлення про стилі.
Потрібно зважати на обсяг та порції тексту. Необхідно давати глядачу
перепочити, змінити активність. Не варто, однак, робити замаленькі
абзаци. Якщо ви використовуєте один якийсь елемент у версті, то
повторіть його ще раз.

Етап 10. Презентація
Фінансовим партнерам цікавий не лише продукт, але і його презентація.
Ви маєте бути готовими презентувати свою мультимедійну історію.
Презентації бувають кількох типів: іноді їх ініціюють фінансові партнери,
іноді самі автори проекту, – тоді, якщо презентація відбувається в
іншому місті, можна звернутися по допомогу до місцевих активістів, чиї
послуги, втім, не завжди є безоплатними.
Подеколи ті, кому сподобався ваш проект, можуть запросити вас його
презентувати. Це ефективний спосіб, оскільки можна налагоджувати нові
контакти і отримувати відгуки про проект.
Ми робили «Локомотив Європу» не через гроші, а тому що нам було цікаво.
Розуміли, що для нас одна презентація важливіша, аніж перегляди чи
лайки у соцмережах. Насправді, щоби створити мультимедійну історію,
не потрібна супердорога техніка, а лише ідея, яка надихне.
****************************
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Подорожувати досліджуючи, а результати дослідження перетворити на
цікавий контент – дієвий підхід для тревелогера чи блогера, якому доводиться
часто мандрувати чи переїжджати. Історій людей, які через війну змушені були
стати вимушеними переселенцями в своїй країні, – теж непростий,
драматичний, але потрібний для українського і світового медійного простору
сюжет.
Проект «Локомотив «Європа» та його історія створення може
наштовхнути на цікаві теми і фокуси для авторських проектів: а за допомогою
платформи Tilda їх можна «заверстати», навіть спробувати знайти
фінансування на створення, наприклад, серії мультимедійних історій, і
найголовніше – поширювати, презентувати, обговорювати в різноманітних
локальних громадах.
Команда Студії «Peredova» підготувала ще декілька мультимедійних
історій на замовлення Transparency International Ukraine.
Побачити інші історії можна за посиланням: http://media.dozorro.org/
#madeontilda: рівнятися на кращі практики
Розділ #madeontilda допоможе краще зрозуміти, як працює окремий
функціонал платформи Tilda, які можливі варіанти верстки тексту, зображень
та відео, які краще шрифтові рішення застосувати, а також знайти натхнення.
У статті «Поширені помилки веб-сторінки. Прості поради по верстці та
оформленню, які допоможуть створити гарну сторінку сайту» (Частые ошибки
дизайна веб-страницы. Простые советы по верстке и оформлению, которые
помогут создать красивую страницу сайта. – Режим доступу:
http://tilda.education/design-mistakes) розробники платформи Tilda пояснюють,
як уникати типових помилок.
Також в нагоді стане стаття «Як робити гарні статті на Tilda» («Как
делать
красивые
статьи
на
Тильде».
–
Режим
доступу:
http://tilda.education/articles-how-to-make-articles-on-tilda).
ПОРАДИ
 Текст має легко читатися (використовуйте ширину тексту 8
колонок, а не 10 або 12)
 Діліть текст на смислові абзаци та робіть відбивку,
використовуйте вертикальні відступи – текст має дихати
 Типографіка: робіть текст візуально цікавим
 Обираємо шрифти, які не відволікають від змісту
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 Добре читаються шрифти без засічок PT Sans, Arial, Futura, Open
Sans. Із шрифтів з засічками в суцільному тексті гарно
поєднуються PT Serif, Times New Roman, Baltika чи Charter
 Акцидентні шрифти не підходять для набору основного тексту,
але їх можна використовувати для заголовків
 На Tilda в налаштуваннях сайту можна вибрати поєднання
шрифтів із декількох готових варіантів
 Не зловживайте з версткою, дотримуйтеся уніфікації та
стильової єдності
 Візуальний контент: додаємо фотографії, відео та ілюстрації за
принципами доцільності
 Випрацьовуйте свій стиль подачі контенту
 Обкладинка – перше знайомство читача з вашим проектом
 Якщо стаття входить в серію або це внутрішня сторінка проекту,
можна зробити висоту обкладинки 50 або 75%. Так акцентується
увага на ієрархію сторінок
 Послідовність в тексті: заголовок, підзаголовок, лід
 Навігація: має бути зрозумілою і легкою
ЧЕКЛІСТ ПО ВЕРСТЦІ СТАТТІ
Щоб швидко перевірити готовність матеріалу до публікації:
 переконайтеся, що основний текст добре читається, верстка
повинна бути максимально простою
 перевірте відступи в статті; критерії: відступи однакові, між
текстом достатньо повітря, немає прилипання чи злиття один до
одного смислових блоків
 застосуйте типограф до всіх блоків тексту в статті, він замінить
неправильні лапки і тире, а також перенесе «висячі» займенники
на новий рядок
 зробіть верстку цікавою: не бійтеся застосовувати контрасти в
типографіці, використовуйте графічні елементи і гарні
зображення
 намагайтеся, щоб експерименти не привели до хаосу, слідкуйте
за кількістю стилів в типографіці, дизайн не повинен переважати
над читабельністю інформації
 продумайте дизайн обкладинки, найголовніше – щоб текст
добре читався і не конфліктував з зображенням
 створіть навігацію по статті: якщо вона довга, додайте якірні
посилання
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Як працювати з візуальним сценарієм мультимедійного проекту

Модель візуального сценарію 1.
Зображення з офіційного сайту Tilda
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Модель візуального сценарію 2.
Зображення з офіційного сайту Tilda

Сутність
роботи
над
розробкою
візуального сценарію для блогового чи
медійного проекту полягає в предметному
конструюванні моделі майбутньої структури.
Це полегшить роботу під час верстки. І
дозволить спланувати змістове наповнення та
пропрацювати часовий об’єм виконання над
проектом.
Покрокова інструкція, як на платформі Tilda у free-версії створити
проект з блоговою структурою
1. Розробка ідеї проекту, концепції та візуального сценарію.
2. Після реєстрації на tilda.cc обираємо тарифний план Free
3. Налаштовуємо свій проект (Назва, опис – 1-2 речення, субдомен, який
буде головним для всього проекту, бейджик)
4. У бібліотеці шаблонів обираємо першу сторінку, яка виконуватиме роль
«тіла» проекту і називатиметься Головною сторінкою, з якої читач
переходитиме на всі структурно-змістові компоненти/сторінки проекту:
це макет під назвою Photography blog (Блог фотографа). Цей макет має
автоматичну структуру внутрішніх структурних сторінок, створення
яких у версії Free неможливе.
5. Налаштовуємо Головну сторінку, для якої ми обрали макет Photography
blog (Блог фотографа) – для цього необхідно зайти в «Мої сайти – Мій
проект – Налаштування», обрати зліва на вертикальній панелі рубрику
Головна сторінка і у списку запропонованих сторінок обрати макет з
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блоговою структурою Photography blog (Блог фотографа). Головна
сторінка матиме графічну позначку будиночка.
6. Здійснити всі налаштування.

7. Редагування структури блогу далі відбувається в цьому макеті, через
Контент, в якому можна зробити будь-яку сторінку з блогозаписами
активною або ж навпаки: неактивною, доки ви продовжуєте її
створення. До публікації і оновлення блогу ніхто не бачитиме його
зміст.

8. Наступний крок – додавання сторінок під блогозаписи. Бажано обрати
оптимальний макет із бібліотеки шаблонів (залежить від ідеї, мети та
цільової аудиторій блогу), наприклад – Розповідь чи Проста стаття, який
буде виконувати роль типового макету. Ви його зможете змінювати,
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додавати чи модифікувати блоки, проте важливо витримувати
уніфікацію та стильову єдність, аби ваший проект був читабельним,
впізнаваним і стильним.
9. Кожну сторінку блогу потрібно налаштовувати (назва, субдомен – він
матиме
вигляд
головного
субдомену+підназва:
http://malavyska.tilda.ws/http://malavyska.tilda.ws/kryla; опис, бейджик –
титульне фото, яке з’являтиметься під час поширення).
10. Видимими сторінки стають тільки тоді, коли ви їх активуєте через
головну сторінку через «контент»: можна скористатися опцією
«опублікувати всі сторінки» або публікувати кожну сторінку
персонально, обов’язково після відкриття сторінки чи всього блогу за
згенерованим посланням оновлювати браузер.
Рекомендуємо ознайомитися з відеоуроками на сайті http://tilda.education/,
у яких вичерпно пояснюються всі технічні кроки по створенню лонгрідів,
сайтів, блогів, лендінгів тощо.
Також під просвітницькі проекти, для створення зручного сайту з анонсами
подій (використовуючи макет Photography blog (Блог фотографа) можна
скористатися безкоштовним курсом по створенню лендінгів за посиланням
http://tilda.education/landing-page-course.

Використані джерела:
Як створити блог на Tilda – дивіться відеогід за посиланням. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=RkL7Sc9O5tw
Студія «Peredova». – Режим доступу: http://www.peredova.com/
Що таке «мультимедійна історія». – Режим доступу:
http://www.peredova.com/base/multimedia/
Локомотив «Європа». – Режим доступу: http://www.peredova.com/portfolio/lokomotyv-europa/
«Чернівці – це один із головних козирів України...». – Режим доступу:
http://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chernivci-ce-odyn-iz-golovnyh-kozyriv-ukrayiny
Як робити гарні статті на Tilda («Как делать красивые статьи на Тильде». – Режим доступу:
http://tilda.education/articles-how-to-make-articles-on-tilda
Поширені помилки веб-сторінки. Прості поради по верстці та оформленюю, які допоможуть
створити гарну сторінку сайту» (Частые ошибки дизайна веб-страницы. Простые советы
по верстке и оформлению, которые помогут создать красивую страницу сайта. – Режим
доступу: http://tilda.education/design-mistakes
Візуальна ієрархія сайту (Визуальная иерархия сайта. Как выделить главное и организовать
контент, используя инструменты дизайна: цвет, контраст, типографику, расстояния). –
Режим доступу: http://tilda.education/articles-visual-hierarchy
Вебінари платформи Tilda. – Режим доступу: http://webinars.tilda.cc/ru
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Додаток 1. Додаткові платформи для створення блогів
Описані нижче платформи можуть стати як майданчиками для створення блогів
(уважно читайте про особливості їх використання), так і джерелами для натхнення,
пошуку ідей, створення оглядів, навчання.
Atavist / https://atavist.com/

Сервіс не надто вибагливий і не дає всього функціоналу попередніх варіантів.
Утім, якщо дуже потрібно зверстати довгий текст і вкрай не хочеться за це платити,
то вам сюди. Хоча без підписки нас обмежують в інструментах, а готовий проект
брендують логотипом сервісу.
Макет публікації в Atavist має вигляд аркуша чистого паперу, де можна писати
текст і перебивати його різноманітним візуальним контентом.
Робота в цьому сервісі відрізняється від тих, про які йдеться в посібнику.
Наприклад, для створення шапки лонгріду є окрема сіра кнопка вгорі. Для того щоб
побачити можливі варіанти шапок, тисніть Title design – Browse title designs. У цьому
ж верхньому схованому меню ви можете вибрати й тип навігації, тему (їх усього
три).
Під синьою кнопкою з плюсом ховаються блоки. Їх кілька й без варіативних
комбінацій, як у Tilda. Тільки найнеобхідніші додатки – фото, слайдшоу, відео, текст
на фото, звук, код тощо. Кожен блок також налаштовується у виїзному меню над ним.
Atavist заснував окремий проект – The Atavist Magazine, де публікуються
серединні форми текстів – тобто матеріали на межі між звичайними статтями
в журналах та великою прозою.
Atavist Magazine вісім разів було номіновано на премію National Magazine
Awards, а 2015 року він здобув нагороду в категорії Feature Writing за лонгрід «Любов
і загибель», вперше нагороду було присуджено за матеріал, що мав лише цифрову
форму.
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ReadyMag / https://readymag.com/

У більшості онлайн-інструментів лонгрід – це лише один зі сценаріїв
використання. ReadyMag нам пропонує шаблони мікросайту, презентації чи
фотоісторії. Система блоків допомагає опанувати інструмент доволі швидко. Це свого
часу зрозуміла Al Jazeera, яка використала сервіс для проекту Cities і Всесвітній фонд
дикої природи для Action Magazine. А в Україні ReadyMag додало до свого арсеналу
інструментів «Дзеркало тижня».
Пробна версія сервісу дає змогу створювати проекти безлімітно (беззаперечний
плюс), але вони будуть брендовані, кількість сторінок матиме обмеження до 10, не всі
функції працюватимуть (наприклад, не можна ембедити код).
Задарма ми отримуємо ще й «особистий кабінет», де розміщуватимуться всі
створені лонгріди. Натискаємо Create і вибираємо або свій шаблон, або ті, що
пропонує ReadyMag (серед яких є Longread).
ShortHand / https://shorthand.com/

Це платформа для великих гравців. Ним користуються The Telegraph, The
Guardian і навіть BBC.
Нещодавно ShortHand увійшов у шортліст фіналістів нагороди Online Journalism
Awards за технічні інновації в сервісах цифрової журналістики.
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Задоволення не з дешевих (один проект може коштувати близько тисячі доларів).
Окрім того, ShortHand не дає публікувати навіть пробну версію. Якщо ви все-таки
відчуваєте в собі силу стати в один ряд із потужними світовими медіа, то зберігайте
спокій і починайте робити лонгрід.
Одразу в нас є демоверсія, у якій можна переглянути структуру адмінки. Також є
змога потренуватися створювати сторінки.
Ліворуч – уже знайомі модулі, які використовують для побудови матеріалів.
Функціонал подібний до Tilda, проте ShortHand одразу прив’язується до вашого
сайту. Наприклад, у вікні шерингу соціальних мереж вам потрібно ввести адресу
сторінки вашого видання.
Tumblr https://www.tumblr.com/

Tumblr (за вимогою авторів пишеться як tumblr.) — сервіс мікроблогів, що
дозволяє користувачам викладати текстові повідомлення, зображення, відеоролики,
посилання, цитати та аудіозаписи у їх тамбллог (англ. tumblelog), короткоформатний
блог (англ. short-form blog). Користувач може стежити за блогами інших
користувачів, після чого їх повідомлення будуть з'являтися на його приладовій
панелі. Більшість функцій доступні користувачу у «стрічці», де можна зробити запис
а також бачити записи блогів від інших користувачів. Станом на 21 лютого 2014 року
Тамблер налічує більш ніж 172,4 мільйона блогів.
Використані джерела:
Сам собі лонгрід, або Як зверстати довгі тексти в онлайн-сервісах. – Режим
доступу:http://www.osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/sam_sobi_longrid_abo_yak_zv
erstati_dovgi_teksti_v_onlaynservisakh/
Онлайн-сервіси для створення мультимедійного та інтерактивного контенту. – Режим
доступу: http://dalekihory.tilda.ws/
25 сервисов, которые помогут создать мультимедийный лонгрид. – Режим доступу:
http://bestapp.menu/25-servisov-kotorye-pomogut-sozdat-longrid/
Платформа Atavist — як безкоштовно створити мультимедійний лонгрід // Media Sapiens. –
Режим доступу :
http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/platforma_atavist_yak_bezkoshtovno_stvoriti_
multimediyniy_longrid/
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