
Адаптація проєктів
для соцмереж Суспільного



• Вмонтувати лого


• Підготувати опис: із заголовком, таймкодами, тегами та гештегами


• SRT-файли з субтитрами


• Банер на головну сторінку


• Для спільноти (картки, опитування, гіфки)

Що потрібно для YOUTUBE



*завантажити логотипи можна тут 
 
*для проєктів у регіонах - тут (папка із 
назвою регіону, файл intro_outro_subtitles)


Що потрібно для YOUTUBE: лого

https://drive.google.com/file/d/1HzfbgV8-3II87z17ETnmLs_NX6VhnGRl/view
https://drive.google.com/drive/folders/1Mi0b-clyioMsYPbH6xgvMZ7O7WizPD_0?usp=sharing


• Субтитри мають бути оформлені SRT-файлом (інструкція для створення 
тут) українською (обов’язково), англійською (за бажанням) та мовами 
нацменшин (за умови, якщо є англійською)


• Якщо люди говорять російською (або будь-якою іншою іноземною 
мовою) субтитри з українським перекладом мають бути попередньо 
вмонтовані у Premiere Pro*


*шаблон зі шрифтом для субтитрування в Premiere Pro тут (обираєте папку зі своєю 
версією Premiere Pro для розміру 1920х1080. В папці два файли - subtitles_1line для 
однорядкового субтитру і subtitles_2lines - для двох).

Що потрібно для YOUTUBE: субтитри

https://drive.google.com/file/d/1hoW9IGMhpGZjjMRF7NNJmE5rCjWh91iT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TiWyMDbMjAK6CAh2qEfvIDpvq5BAqiik?usp=sharing


Що потрібно для YOUTUBE: опис
Опис має містити:


• заголовок


• основний блок гештегів


• тіло опису


• таймкоди


• авторів


• гештеги в кінці опису   


• теги                                   


                  *ПРИКЛАД ОПИСУ

https://cutt.ly/IbTdQsn


Що потрібно для YOUTUBE: опис



Що потрібно для YOUTUBE: банер

На банері має бути: назва серії (проєкту), серіалу, номером серії (якщо це передбачено 
структурою проєкту)


Наприклад: Горів не блок. НАШІ 30. 2 серія 

*Макет банера із сейфзонами для проєктів центральних сторінок Суспільного - тут, для регіональних - тут


*Все необхідне для створення банерів та іншої графіки (лого, фони тощо) - тут у відповідних папках регіональних філій

https://drive.google.com/drive/folders/1e1QJa_IP0NF6MSDNI36bC4h0xn03MnYo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JgOoZ3WrkNqdNA0mgm1P88au0ZaCTtm4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mi0b-clyioMsYPbH6xgvMZ7O7WizPD_0?usp=sharing


Що потрібно для YOUTUBE: банер



Що потрібно для YOUTUBE: спільнота

У СПІЛЬНОТУ можна зробити 3-4 публікації, починаючи за 2 дні до 
прем’єри серії:


• Зображення 1080х1080 з коротким описом, наприклад: «уже скоро, 
дивіться нашу серію»). 


• Опитування (підготувати підводку, питання та варіанти відповідей (не 
більше 5-ти)) 


• Гіфка з коротким описом (не більше 16 MB)

https://www.youtube.com/c/1tvUkraine/community


Що потрібно для YOUTUBE: спільнота
картка                                                гіфка                                           опитування

https://www.youtube.com/c/1tvUkraine/community
https://www.youtube.com/post/UgzU_qA9Add9KlnnbQ94AaABCQ
https://www.youtube.com/channel/UCPY6gj8G7dqwPxg9KwHrj5Q/community?lb=Ugw7rQndvb3r0ovj9214AaABCQ
https://www.youtube.com/post/UgzDVpMIiqY1gQ_uxER4AaABCQ


Що потрібно для FACEBOOK: кепшен-відео

1-3 кепшен-відео


• Розмір відео - 1080х1080


• Лого для відео тут


• До відео треба додати опис


*шаблони з титрами для кепшен-відео для Premiere 
Pro тут (обираєте папку зі своєю версією Premiere 
Pro для розміру 1080х1080. Інструкція з 
користування тут).

https://drive.google.com/drive/folders/13rw9yX5TQOCqcZyuSRh1DdjLJg-vIGO2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TiWyMDbMjAK6CAh2qEfvIDpvq5BAqiik?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wp0R9bWrLWphJSRc09LWAB2KSqKvdDSA/view?usp=sharing


• 1-3 адаптованих кепшен-відео (з тих, які підготовані для FB) у форматі 
9х16 (1080х1920) для IGTV 
  

• Вертикальна заставка для IGTV - 1080х1920 - приклад тут 

• 1-2 відео-cторіз (розмір - 1080х1920) (які можна зробити як коротку версію 
готових кепшен-відео) по 15 або 30 секунд (аби можна було прикріпити 
свайп на сам фільм у Youtube) АБО опитування* 

*достатньо підготувати текст: запитання із варіантами відвовідей (+коротка аргументація 
правильної відповіді)

Що потрібно для Instagram

https://drive.google.com/file/d/19D02O9qCdbgLRrO79Uy9_oppZEtT3UTT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJZbkprb1IsADCAGghYEhwrKqv2Fruob/view?usp=sharing


Що потрібно для Instagram
IGTV (загальний вигляд) кавер сторіз

https://drive.google.com/file/d/1HJZbkprb1IsADCAGghYEhwrKqv2Fruob/view?usp=sharing


Розділ «документальні фільми» на сайті Першого  

• 2 картинки-кавери з назвою проєкта розміром 1280х450 та 720х576 

*якщо фільм для UA:Перший

Що потрібно для сайту*

https://tv.suspilne.media/programs/documentary


720х576 та 1280х450

Що потрібно для сайту



Якщо проєкт включає подкасти, то окремо для них треба підготувати: 

• Опис (для посту в FB) 

• Квадратну картинку для FB 

• Вертикальну картинку-сторіз для Instagram 

• Питання для опитування в Instagram

Що потрібно для подкастів



Що потрібно для подкастів
пост в FB                                     опитування в Instagram                 сторіз в Instagram (зі свайпом)



Для новинного сайту
• стаття з матеріалу 

• новина до публікації матеріалу 
аби анонсувати вихід проєкту


• одна або кілька новин після 
публікації матеріалу 


• фото до новин і матеріалів 
мають бути підписані (хто на 
фото, де, автор)


• Формат фото 16х9 (розмір 
головної - 1920х1080)


• якщо в матеріалі є спікер, 
вартий інтерв'ю - окремо 
інтерв'ю в текстовому варіанті

*приклад статті та новини

https://suspilne.media/115413-brati-kindzala-i-samij-zahisati-svou-ditinu-comu-derzava-vcasno-ne-ratue-vid-nasilstva/
https://suspilne.media/133223-zagibel-ludej-u-kovidnij-likarni-zaporizza-zurnalisti-diznalisa-jmovirni-pricini-pozezi/

