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АНОТАЦІЯ

Тема: Редагування інтернет-видань: традиції та новаторство
Текст: сторінок 70, таблиць 0, рисунків 19, використано 50
літературних джерел.
Об’єкт дослідження – інтернет-видання.
Предмет дослідження – особливості редагування інтернет-видань.
У випускній роботі досліджуються особливості редагування інтернет-
видань і специфіка роботи редактора в інтернет-виданні. Здійснено аналіз
переваг і недоліків інтернет-видань, а також процесу універсалізації функцій
редактора в інтернет-виданні.
Охарактеризовано посадові обов’язки редактора інтернет-видання на прикладі 
вимог роботодавців до кандидата на відповідну посаду на двох 
найпопулярніших сайтах пошуку роботи work.ua і robota.ua.

Ключові слова: інтернет-видання, інтернет, редактор, редагування,
контент.

Тема: Редактирование интернет-изданий: традиции и новаторство
В выпускной работе исследуются особенности редактирования
интернет-изданий и специфика работы редактора в интернет-издании.
Осуществлен анализ преимуществ и недостатков интернет-изданий, а также
процесса универсализации функций редактора в интернет-издании.
Охарактеризованы должностные обязанности редактора интернет-издания на
примере требований работодателей к кандидату на соответственнуюдолжность 



на двух самых популярных сайтах поиска работы work.ua и
robota.ua.

 Ключевые слова: интернет-издание, интернет, редактор, редактирование, 
контент.

Theme: Online media editing: traditions and innovations
In the final work the features of online media editing and the specifics of
the editor`s job are examined. The analysis of advantages and disadvantages of
online publications, as well as the process of universalization of editor`s job, was
conducted. Editorial duties on an example of employers` requirements on the two
most popular job search sites work.ua and robota.ua are characterized.
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