
Можливості подкастинґу
для інтернет-видань, журналістів, 
громадських організацій, блоґерів



Що таке подкастинґ?

Запис та публікація аудіофайлів в інтернеті         

медіа-файл + RSS=Подкаст



Сам собі радіо:

• про що хочу

• як хочу

• скільки хочу

• де хочу

• з ким хочу



Аудиторія подкастів*

• Розмір: 15% дорослого населення

(інтернет-радіо – 30%)

• Частота: 47% - 1 подкаст/тиждень

• Типовий слухач: підписаний на 5 подкастів, 
витрачає на слухання 1 год./тиждень

*Дослідження Radio Joint Audience Research, червень 2010



Подкастинґ в Україні

• Розмір аудиторії?

• Подкаст-платформи:
C-pod.molode.com.ua – громадські подкасти

Podcaster.org.ua – подкасти С-pod + розважальні

Mediabomba.com.ua - розважальні

Intv-inter.com.ua – ТБ та радіо-дайджест

• Хто робить?: інтернет-видання, організатори 
подій, фірми, радіостанції, подкастери



Подкастинґ не для розваги: 
громадський подкастинґ

• Медіа: ще один тип контенту, ще один шлях до 
аудиторії, ще більша аудиторія

• Громадська ініціатива, блогер: бути почутими

• Слухач: почути те, чого “немає”

• Суспільство: “неформатна” інформація, 
представлення “маргіналів”,  непідконтрольність



Громадянська журналістика – в 
аудіоформаті

Про важливе можна не лише 
писати, а й розповідати!



Громадський подкастинґ

Про серйозне – цікаво!



«Неформату» немає

• Подкаст-канал – 100 
своїх краще за 10000 
випадкових



Приклади громадських подкастів

• розмова на тему

• заява, коментар, виступ

• аудіозапис події (флешмоб, презентація…)

• аудіоблог (особистий, організації)

• навчальний подкаст (тренінг, посібник)

• ………………..



Для інтернет-медіа

• Новий цікавий продукт

• Інший формат зі своїми можливостями

• Засіб просування (розміщення на подкаст-
платформах)

• “Розгалуження” аудиторії (інтернет-радіо)

• Засіб доставити свій продукт незрячим

→ зростання аудиторії та прибутків



Для журналіста

• Ще одна “професія”

• Свобода від редакційної політики

• Новий формат

• Реалізація власних ідей



Для громадської організації

• Власне ЗМІ

• Незалежність від журналіста

• Популяризація своєї діяльності, залучення 
небайдужих до своєї діяльності

• Донесення інформації про себе без 
перекручень



Для блогера

Навіщо, коли вже є Facebook, Tiwtter, 
LiveJournal?

• Ти говориш ще цікавіше, ніж пишеш ;-) 

• Аудіоблог – можливість виділитись

• Більше можливостей



Про що:

• scrabble Артем Карявка Болонський процес ЗМІ Україна Янукович

аморальність благодійність блоґосфера бондаренко бібліотека вагітність вакарчук візи

геополітика громадський подкастинг громадські організації громадянське 

суспільство журавчак законопроект заставка китайський студент література маркетинг

молоде радіо молодь оробець подкастинг політики програми

рибачук свято сленг суспільство сходознавство творчість телебачення тренінг
трипільське коло українська мова українська музика фестиваль філософія

фільми шоу

•

http://c-pod.molode.com.ua/tag/scrabble/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/artem-karyavka/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/bolonskyj-protses/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/zmi/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/ukrajina/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/yanukovych/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/amoralnist/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/blahodijnist/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/blogosfera/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/bondarenko/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/biblioteka/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/vahitnist/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/vakarchuk/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/vizy/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/heopolityka/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/hromadskyj-podkastynh/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/hromadski-orhanizatsiji/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%ba/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/zakonoproekt/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/kytajskyj-student/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/literatura/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/marketynh/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/molode-radio/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/molod/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/orobets/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/podkastynh/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/polityky/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/prohramy/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/rybachuk/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/svyato/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/slenh/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/suspilstvo/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/shodoznavstvo/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/tvorchist/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/telebachennya/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/treninh/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/ukrajinska-mova/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/ukrajinska-muzyka/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/filosofiya/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/filmy/
http://c-pod.molode.com.ua/tag/shou/


Канал громадського подкастингу:
C-pod.molode.com.ua

• Існує з 2009 р. (власний сайт – з вересня 2010)

• 179 публікацій ( на 24.03.11)

• 53 зареєстровані користувачі

• Аудиторія 1 подкаста – 70-200 чол.



Студія громадського подкастингу:

• запуск, підтримка та просування Каналу 
громадського подкастинґу C-pod (c-
pod.molode.com.ua) -платформи 
громадських подкастів 

• тренінги

• власні подкаст-проекти

• подкаст-проекти з/для ГО

• «Відкрита студія»



Подкаст-проекти Студії:

• подкаст-серіал «Знайомимося з 
кандидатом» (президентські вибори 2010)

• цикл «Розмови про толерантність»

• “Унікальні люди”

• розповідаємо про події та теми, яких 
“немає”



Проект «Відкрита студія»

Є що сказати, але немає часу/обладнання для 
запису звуку?

Запишемо в студії або по skype (molode_radio)



Хочеш зробити подкаст сам? 
Допоможемо!



До зустрічі на Каналі громадського 
подкастинґу!

• С-POD.MOLODE.COM.UA

• civicpodcasting@gmail.com

• @civicpodcasting (#c_pod)

• Група “Цікаві подкасти” “В Контакті”

mailto:civicpodcasting@gmail.com
mailto:civicpodcasting@gmail.com
mailto:civicpodcasting@gmail.com
mailto:civicpodcasting@gmail.com
mailto:civicpodcasting@gmail.com
http://twitter.com/civicpodcasting

