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АНОТАЦІЯ

У випускній роботі досліджується технічний і творчий аспект
створення Інтернет-видання. Охарактеризовано особливості Інтернет-видань
у системі засобів масової комунікації. Досліджено процес становлення та
тенденції розвитку мережевих ЗМІ в Україні та світі. Розглянуто новітні
технології створення Інтернет-ЗМІ, а саме системи управління контентом.
Здійснено аналіз сучасного ринку вітчизняних онлайн-видань. Застосовано
творчий підхід і оригінальні рішення у створенні Інтернет-видання.
Реалізовано творчі рішення створення сайту за допомогою технології CMS
WordPress.

Ключові слова: система управління контентом, інтернет-видання,
медіаконтент, інтернет-платформа, техніка, творчість

The final work examines the technical and creative aspect of creating of
online medium. The characteristics of Internet publications in the system of mass
communication are characterized. The process of formation and development
trends of online media in Ukraine and the world is investigated. We consider the
latest technology to create online media, namely content management systems. The
analysis of the modern market of domestic online publications is carried out.
Creativity and original solutions are used to create an online publication.
Implemented creative solutions for creating a website using CMS WordPress
technology.

Keywords: content management system, online medium, media content,
internet platform, technology, creativity




