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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Редакторсько-видавничий фах (електронні 

видання)» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки студентів. 

Це важлива складова у підготовці студентiв зi спеціальності  061 – 

«Журналістика»  за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та 

редагування» освітнього ступеня «Бакалавр». Необхідність вивчення 

архітектури та функціонування CMS Wordpress визначається появою нових 

потреб щодо новітніх електронних видань. 

Навчальна дисципліна передбачає оволодіння відповідними практичними 

знаннями в галузі видавництва електронних видань, практичними навичками 

щодо використання CMS Wordpress, яка необхідна для створення, підтримки та 

розвитку блогу або сайту на його основі.  

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, в умовах усебічного розвитку 

інформаційних електронних видань, які вміють формувати газетне електронне 

видання на базі CMS Wordpress.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вироблення практичних 

навичок щодо інструментів створення блогу або сайту за допомогою CMS 

Wordpress, кваліфікованого використання, оцінювання якості розробки блогу, 

визначення моментів створення сторінок з опитуваннями, та сторінок з 

медіаресурсами.  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, порядок 

виконання, контрольні питання, список літератури.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: методику встановлення та настроювання CMS Wordpress, 

можливості плагінів і підтримки тем, правила встановлення, базові методи 

опрацювання  мультимедійного контента, правила миттєвої публікації; 

уміти: зареєструвати обліковий запис і блог на CMS Wordpress, 

використовувати безкоштовні плагіни, теми віджети, вибирати структуру, 

тематику сайту, формувати газетне електронне видання на CMS Wordpress. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути виконаний 

студентом власноруч на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) у 

текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одній стороні аркуша. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

− титульну сторінку; 

− тему лабораторної роботи; 

− мету роботи; 

− постановку та вихідні дані завдання; 

− порядок виконання роботи; 

− відповіді на контрольні питання. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Ознайомлення з CMS WordPress 

Мета: засвоєння базових навичок керуванням сайтом, створення записів. 

Робота з мітками, рубриками, зображенням. 

Короткі теоретичні відомості 

CMS WordPress – це система керуванням вмістом сайту (CMS) і 

платформа для створення інтернет-проекту або блогу для публікацій новин, 

фотографій, відеороликів тощо. 

Сфера застосування – ресурси новин та інтернет-магазини. Вбудована 

система тем і плагінів разом із вдалою архітектурою дозволяє конструювати 

майже будь-які проекти. 

Історія WordPress починається 2003 року, коли невелика компанія з 

розробки програмного забезпечення для ведення блогів b2/cafelog, заснована 
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Michel Valdrighi  2001 року, припинила свій розвиток і набула продовження у 

вигляді WordPress завдяки таким розробникам, як Matt Mullenweg і Mike Little. 

Спочатку WordPress розроблявся як гнучка платформа для керуванням 

блогом. 

Блог (англ. Blog, від web log – інтернет-журнал подій, інтернет-

щоденник) – веб-сайт, основний вміст якого – регулярне додавання записів, що 

містять текст, зображення або мультимедіа. 

Оскільки WordPress – це система керування вмістом сайту (CMS), то для 

цього надаються дуже широкі можливості керування дизайном, зовнішнім 

виглядом сайту зі зміною теми оформлення, кольору заливки, шрифтів і 

додавання зображень, а також легке керування контентом, підтримка взаємодії 

із соціальними мережами, система коментування в кінці кожної статті, 

можливості підписатися на розсилку новин поштою або новинну стрічку, легке 

запам’ятовування контактної інформації тощо. 

Контент (від англійського content – зміст) – це абсолютно будь-яке 

інформаційно значуще або змістовне наповнення інформаційного ресурсу або 

веб-сайту. Контентом називаються тексти, мультимедіа, графіка. Однак 

найчастіше контентом називають текстове наповнення веб-сайту. У HTML-

документі під контентом розуміють частину службової інформації в 

однойменному полі. У цьому полі розміщують опис-резюме певного інтернет-

ресурсу. Контент дуже важливий для пошукових машин. 

Порядок виконання роботи 

1. Активація облікового запису 

У разі створення проекту в Інтернеті, а не локально, для активації 

облікового запису особистого кабінету необхідно перейти за адресою 

ru.wordpress.com. Вибрати Создать сайт, у вікні заповнити графу: Адреса Е- 

mail, ім’я користувача, пароль, адреса блогу. Далі в колонці WordPress.com 

Початківець натиснути Создать блог.  

Після завершення активації облікового запису особистого кабінету 

необхідно перейти за посиланням в листі, надісланому на електронну адресу; 
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автоматично відбудеться перехід на сторінку входу. Потім потрібно ввести ім’я 

користувача і пароль.  

Після входу користувач заходить у консоль Администратора CMS 

WordPress. Консоль надає доступ до функцій керуванням сайтом.  

 

Рисунок 1.1  Вигляд консолі Администратора CMS WordPress 

 

У лівій колонці знаходяться основні настройки системи і панелі 

керування сайтом.  

За умовчанням у WordPress є два типи контенту: записи і сторінки. У 

панелі Записи розташовуються елементи керування записами, рубриками та 

мітками. 
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Рисунок 1.2  Вигляд панелі Записи CMS WordPress 

 

Панель Страницы також містить опції перегляду всіх сторінок і 

додавання нової сторінки. 

 

Рисунок 1.3  Вигляд панелі Страницы CMS WordPress 

 

Панель Внешний вид містить опції керування темами, керування 

відображення поточної теми, керуванням і створюванням меню сайту, 

керування віджетами і фоном 

 

Рисунок 1.4  Вигляд панелі Внешний вид CMS WordPress 

 

2. Створення запису 

У консолі необхідно вибрати пункт Записи > Добавить запись. У 

першому полі, що з’явилося вводимо заголовок статті. 

У наступному полі потрібно розмістити сам текст статті. Якщо текст 

статті був заздалегідь підготовлений і відбувається копіювання статті з 
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Microsoft Word, то необхідно переключитися в режим Текст, якщо з блокнота – 

Визуальный режим. 

 

 

Рисунок 1.5  Вигляд режиму Добавить запись CMS WordPress 

 

Справа розташовуються панелі Опубликовать, Формат, Рубрики, Метки, 

Миниатюра Записи. Для початку опублікуємо запис, натиснувши на кнопку 

Опубликовать. Для наочності створимо ще кілька записів. У цій вкладці є 

можливість додати зображення. Для цього вибираємо Добавить медиафайл. 

 

Рисунок 1.6  Вигляд діалогового вікна Добавить медиафайл CMS 

WordPress 

 

У діалоговому вікні натискаємо на Выберите файл, вибираємо збережену 

картинку, натискаємо ОК або Сохранить. Далі натискаємо на Загрузить файл. 

Відразу після публікації вибраний файл з’явиться в запису. 
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Для того щоб переглянути відображення всіх записів, необхідно перейти 

на головну сторінку сайту, вибравши Мой сайт > Просмотреть сайт. 

 

Рисунок 1.6  Вигляд вікна Просмотреть сайт CMS WordPress 

 

Щоб переглянути список усіх записів, необхідно перейти за посиланням 

Записи > Все записи. 

 

Рисунок 1.7  Вигляд вікна Все записи CMS WordPress 

 

Вкладка Опубликовать містить настройки публікації та відображення. 
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Рисунок 1.8  Вигляд вікна Опубликовать CMS WordPress 

 

Для відображення записів за часом їх публікації необхідно вибрати пункт 

Прилепить на главную страницу – у цьому випадку опублікований запис буде 

розміщений на головній сторінці першим. Інші пункти відповідають за 

відображення записів щодо прав користувача. 

 

Рисунок 1.9  Вигляд вікна Формат CMS WordPress 
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Вкладка Формат надає вибір відображення записів типу контенту (відео, 

аудіо, посилання тощо). 

У вкладці Рубрики можна розмістити запис у певній категорії за 

замовчуванням, усі записи розміщуються зі статусом Без рубрики. Додамо для 

прикладу ще кілька категорій. Для цього на панелі Записи перейдемо у вкладку 

Рубрики. 

 

Рисунок 1.10  Вигляд панелі Записи CMS WordPress 

 

У відображеному вікні створимо кілька рубрик і перейменуємо групу 

записів з описом Без рубрики в Разное. 

 

Рисунок 1.11  Вигляд вкладки Без Рубрики CMS WordPress 

 

Після цього відкриємо будь-який створений запис за посиланням Записи> 

Все записи. Надамо запис новоствореної категорії. 
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Рисунок 1.12  Вигляд вкладки Рубрики CMS WordPress 

 

Перейдемо на головну сторінку, у правій колонці можна переглянути 

наявні рубрики. 

 

Рисунок 1.13  Опції вкладки Рубрики CMS WordPress 

 

Ще один пункт із вкладки Записи дозволяє створити мітки. Мітки – це 

слова, за якими можна знайти статті за схожою тематикою. Мітки нагадують 

рубрики, але більш конкретні і точні за описом записів. Вони покращують 

індексацію статті, конкретизують пошук. 

Для створення нового тегу необхідно перейти за посиланням Записи> 

Метки. У графі назву потрібно написати словосполучення з уже опублікованого 

запису. Потім вибираємо Добавить новую метку. 
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Рисунок 1.14  Вигляд вкладки Добавить новую метку CMS WordPress 

 

Після створення першої мітки в настройках публікації та відображення 

кожної статті з’явиться вкладка Рубрики и метки. 

 

 

Рисунок 1.15  Вигляд вкладки Рубрики и метки CMS WordPress 

 

Щоб додати до наявних записів мітку, необхідно перейти за посиланням 

Записи > Все записи. Для редагування заголовка статті потрібно вибрати пункт 

Изменить. 

Рисунок 1.16  Вигляд вкладки зміни мітки CMS WordPress 
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У вкладці Рубрики и метки > Перейти к меткам ниже, з меню, що 

випадає, необхідно вибрати мітки, створені раніше. Можливий варіант вибору 

декількох міток. Після у вкладці Опубликовать вибираємо Обновить. З 

подальшим переглядом сайту в графі Tagged з’явиться додана мітка 

 

Рисунок 1.17  Вигляд зміни мітки на Tagged 

 

Ця мітка є гіперпосиланням на зазначений  запис. З наведенням на мітку 

здійсниться перехід до зазначеної статті. 

Контрольні питання 

1. Які розділи містить консоль адміністратора WordPress? 

2. Яке призначення консолі? 

3. Скільки міток можна додати до запису? 

4. Поясніть значення терміна «контент». 

5. Як настроїти відображення записів на головній сторінці? 

6. Для чого існують мітки? 

7. Як переглянути поновлення, додані в блог? 

8. Які вкладки містить сторінка Створення запису? 

9. Як додати файли в запис? 

10. Як закріпити запис за окремою рубрикою? 

Література: [1, 3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Робота з візуальним редактором текстових записів у CMS 

WordPress 

Мета роботи: отримання навичок створення і форматування записів за 

допомогою базових функцій редактора записів WordPress. Створення 

опитування, посилань, контактної форми. 
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Короткі теоретичні відомості 

Візуальний редактор CMS WordPress нагадує зовні і за функціями 

Microsoft Word, які знайомі майже для всіх. За замовчуванням його функціонал 

обмежує можливості форматування тексту,  порівняно з Microsoft Word. 

За замовчуванням усі кнопки у візуальному редакторі WordPress 

розташовуються в два ряди. Щоб відобразити другий ряд, використовується 

кнопка «Показать/скрыть дополнительную панель». Про функціонал кожної 

кнопки можна здогадатися за значком на ній або за підказкою, яка з’являється з 

наведенням на неї курсора миші. 

 

Рисунок 2.1  Вигляд вкладки редагування з функціоналщм кнопки  

CMS WordPress 

 

Як і у всіх текстових редакторах, кнопки розділені на групи за їх 

функціональним призначенням. Для застосування функцій різних кнопок 

потрібно поставити курсор до необхідного фрагмента тексту, після цього 

фрагмента, або ж виділити необхідний фрагмент тексту, як наприклад у 

випадку з клавішею «Вставить/изменить ссылку». 

Призначення деяких груп кнопок 

1. Група кнопок, що відповідають за оформлення виділеної ділянки 

тексту – від однієї букви до всього тексту цілком – жирним, курсивом, 

закресленим і підкресленим. Окрім візуального оформлення, таке виділення 

виконує іще одно призначення – дозволяє правильно оптимізувати тексти 

статей для пошукових систем. 

2. Створення маркованих і нумерованих списків. 

3. Кнопки для проставляння і видалення гіперпосилань. Активуються 

вони лише тоді, коли виділяється в тексті ділянка, яка буде слугувати анкором 

для посилання. 
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4. Оформлення виділеного тексту як цитати. Можна використовувати цю 

можливість для виділення в тексті будь-яких зауважень і фраз. 

5. Кнопки для вставки тексту без форматування видаляють абсолютно все 

форматування з уже наявної виділеної ділянки тексту, наприклад, 

скопійованого з iншого сайту або з інших текстових редакторів.  

Корисні кнопки і швидкі клавіші 

Alt+Shift+Z – Показати/приховати додаткову панель кнопок.  

Alt+Shift+E – Перемикання між візуальним і HTML-редактором. 

Alt+Shift+G – Повноекранний режим  

Alt+Shift+H – Допомога 

Alt + Shift + ВИБРАНА КЛАВIША З ТАБЛИЦI 2.1 

Таблиця 2.1 – Вибрана клавіша 

+клавіша дія +клавіша дія 

1 2 3 4 

b напівжирний i курсив 

n 

перевірка 

правопису l 

вирівнювання по 

лівому краю 

j 

вирівнювання за 

шириною c 

вирівнювання по 

центру 

d перекреслення r 

вирівнювання по 

правому краю 

u • список a вставити посилання 

o 1. список s видалити посилання 

q цитата m вставити рисунок 

e 

перемикання в 

HTML-режим h допомога 
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Порядок виконання роботи 

1. Створення та форматування запису 

Для створення запису  необхідно вибрати пункт Записи >Добавить 

запись. Після створення заголовка запису потрібно  перейти в поле ввода 

редактора. У цьому  полі потрібно розташувати текст. Для цього поля 

установлена закладка Визуальный режим. 

Після внесення тексту запису необхідно його відформатувати, 

використовуючи всі надані редактором записи WordPress функції. Для 

додавання контактної форми потрібно вибрати «Добавить контактную форму». 

Наступна вкладка дозволяє додати  /  видалити поля.  

 

Рисунок 2.2  Вигляд вкладки з контактною формою CMS WordPress 

 

Для додавання поля «Добавить поле» у вкладці необхідно вказати назву 

поля в графі Текст, визначити тип поля, вибравши допустимі варіанти з 

випаданого меню. Редагування завершується натисканням клавіші Сохранить 

настройки поля.   
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Рисунок 2.3  Вигляд вкладки редагування поля у CMS WordPress 

 

Після вибору типу поля можлива настройка інших можливостей. Наприклад, 

для поля Селективная кнопка можна додати опції.      

 

 

Рисунок 2.4  Вигляд вкладки редагування поля у CMS WordPress 

 

Після завершення редагування форми необхідно вибрати Добавить эту 

форму в запись. 

Для створення посилання на текст необхідно виділити слово або кілька 

слів натиснути на кнопку «Вставить/изменить ссылку».  

У наступній вкладці в поле URL необхідно ввести адресу Інтернет- 

ресурсу, на який потрібно послатися. Ця електронна адреса можна скопіювати з 
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адресного рядка браузера, починаючи з www. У наступному полі Заголовок 

можна ввести текст, який відображатиметься, якщо навести на посилання 

покажчик курсора миші. Після заповнення всіх необхідних полів вибираємо 

Добавить ссылку.   

 

Рисунок 2.5  Вигляд вкладки редагування поля у CMS WordPress 

 

Для формування опитування і завдання варіантів відповіді 

використовується клавіша «Добавить опрос». У наступному вікні необхідно 

вибрати Create a Poll Now (Створити опитування зараз) для переходу до 

вкладки Добавить опрос. 

 

Рисунок 2.6  Вигляд вкладки додавання опитування у CMS WordPress 
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Для створення додаткової відповіді необхідно вибрати Add New Answer. 

Також у цій формі надані можливості для задання умов збереження 

опитування. Після заповнення всіх необхідних полів необхідно вибрати 

Сохранить голосование.         

 

Рисунок 2.7  Вигляд вкладки додавання опитування у CMS WordPress 

 

Для позначення місця розташування автора запису можна скористатися 

клавішею «Добавить место», полі що з’явилося, записуємо назву міста, 

вибираємо «Найти».   

 

Рисунок 2.8  Вигляд вкладки місця розташування автора у CMS WordPress 

 

Після здійснення пошуку вибираємо Use. 
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Рисунок 2.9  Вигляд місця розташування автора у CMS WordPress 

 

Для перегляду результатів зміни необхідно вибрати у вкладці 

Опубликовать пункт Просмотреть.   

Завдання 

1. Взяти у викладача теми створюваного блогу. 

2. Вставити добрану інформацію з цієї теми. 

3. Після внесення необхідної інформації відформатувати текст, 

використовуючи надані редактором записи CMS WordPress функції:  

 додавання абзацу; 

 створення маркованих і нумерованих списків; 

 додавання цитованого тексту; 

 додавання тега; 

 додавання інших символів. 

4. У кінці запису (тексту статті) вставити контактну форму, 

використовуючи селективну кнопку. 

5. У полі тексту статті вибрати словосполучення або слова і організувати 

гіпертекстове посилання. 

6. Після 2 блоку статті додати опитування за текстом статті. 

7. Додати поточне місце розташування автора. 
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Контрольні питання 

1. Які можливості для форматування тексту надає панель візуальному 

редактору CMS WordPress? 

2. Як додати до запису опитування? 

3. Як додати до запису пункт місце? 

4. Як додати до запису посилання? 

5. Як додати до запису контактну форму? 

6. Скільки типів поля контактної форми доступні? 

Література: [2, 3, 6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Основи роботи з мультимедіа-контентом у CMS WordPress 

Мета роботи: отримання навичок додавання і видалення відеофайлів у 

запис, створення галереї зображень, форматування параметрів виведення 

відеозображення в записі CMS WordPress. 

Короткі теоретичні відомості 

У CMS WordPress є медіа-завантажувач. Завантаження і відображення 

зображень можна поліпшити, використовуючи деякі вбудовані функції та 

додаткові плагіни.  

Коли завантажується зображення на сайт, CMS WordPress автоматично 

створює додаткові розміри для зображення. Можна встановити розміри цих 

зображень у консолі, у меню Параметры → Медиафайлы. 
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Рисунок 3.1  Вигляд вкладки щодо налагодження зображень у CMS WordPress 

 

У CMS WordPress є вбудований редактор зображень, який можна 

використовувати для обрізання, масштабування і повороту зображень. 

Порядок виконання роботи 

1. Додавання зображення і відео в запис. 

Щоб додати зображення або відео в запис, необхідно вибрати пункт 

Добавить медиафайл, який знаходиться нижче поля заголовка запису.  

Потім необхідно перейти на вкладку Загрузить файл 

 

 

Рисунок 3.2  Вигляд вкладки Загрузить файл у CMS WordPress 

 

Додати зображення можливо простим перетягуванням необхідного 

зображення в поле або за допомогою клавіші «Вибирете файл». Умовою 

додавання є відповідність форматам, зазначеним у цій вкладці. 
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Рисунок 3.3  Вигляд вкладки додавання зображення у CMS WordPress 

 

2. Редагування зображення 

Є два способи отримати доступ до редактора зображень. Якщо 

завантажується зображення зі сторінки редагування запису, зайдіть після 

завантаження в галерею і клацніть по зображенню, яке потрібно редагувати і 

натисніть кнопку «Изменить». 

Або можна зайти в Медиафайлы, завантажити своє зображення, якщо вже 

зображення завантажено, клацнути посилання Редактировать. 

 

Рисунок 3.4  Вигляд вкладки масштабування зображення у CMS WordPress 

 

2. Створення галереї  

Потрібно зайти в Медиафайлы, завантажити своє зображення, і в лівій 

вкладці вибрати Создать галерею. 
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Рисунок 3.5  Вигляд вкладки Медиафайлы у CMS WordPress 

 

Перейшовши у вкладку Библиотека файлов необхідно виділити ті 

зображення, які повинні увійти в галерею. З вибором картинки в правій частині 

вікна з’являється розділ Параметры файла. У полі Тема відображається назва 

зображення, у полі Подпись потрібно поставити текст, який відображатиметься 

із завантаженням зображення. 

Атрибут alt установлює альтернативний текст для зображень. Такий текст 

дозволяє отримати текстову інформацію про малюнок до завантаження 

зображень. Із завантаженням текст замінюється зображенням. Потім вибираємо 

Вставить в запись > Создать новую галерею. 

Для перегляду результатів зміни необхідно вибрати у вкладці 

Опубликовать пункт > Просмотреть. 
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Рисунок 3.6  Вигляд вкладки «Создать новую галерею»  

у CMS WordPress 

 

Завдання 

1. Створити бібліотеку медіафайлів. 

2. Вставити в запис мультимедійні дані, добрані за темою блогу. 

3. Відформатувати зображення, використовуючи надані редактором 

записи CMS WordPress функції.  

4. Створити галерею зображень для запису.  

5. Створити мініатюру для запису. 

6. Додати відео в бібліотеку файлів і опублікувати його в записі. 

Контрольні питання 

1. Яку функцію виконує атрибут alt у панелі візуального редактора 

WordPress? 

2. Які можливі варіанти додавання відеофайлу для публікації в записі? 

3. Де відображається вміст поля Тема? 

4. Які формати медіафайлов існують в бібліотеці запису для публікації? 

5. Які опції настройки зображення медіофайлов доступні у стандартному 

медіа-завантажувач? 

Література: [1, 6]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Редакторсько-

видавничий фах (електронні видання)» складається з шести робіт, які 

спрямовані на перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання 

прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За шість робіт студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 3 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять за семестр наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Редакторсько-видавничий фах (електронні видання) Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (5 б. × 6) 30 

Контрольні роботи (15 б. × 2) 30 

Тести (10 б. × 1)  10 

Індивідуальні роботи (10 б. × 2) 20 

Усього 100 
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