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1. Навчальний контент 

Програма навчальної дисципліни «Теорія масової комунікації» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  

освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

 

Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії 

обставин непоборної сили  
(в тому числі під час запровадження карантинних обмежень через пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі ZOOM 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі ZOOM проводяться практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи у Google Classroom; 

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться практичні та 

семінарські заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Методи контролю в умовах змішаної форми навчання 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин. Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на 

екзамені: Теоретичне питання – 10 балів. Тести – 30 балів (15 тестових завдань х 2 бали).  

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму екзаменаційного 

білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам надається можливість скласти екзамен у тестовій формі 

(білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) 

дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі «Теорія масової 

комунікації».  

 

План лекційних занять 
Тема 1. Масова комунікація у науковому дискурсі 

1. Сутність і функції ЗМК  

2. Етапи дослідження масової комунікації (медіа-впливів). Вплив наукових шкіл на 

розвиток теорії масової комунікації. 

3. Типи комунікантів у масовій комунікації 

Питання до дискусії: 

Опишіть ролі, які медіа можуть відігравати в демократичному суспільстві:  

Опишіть соціальні ролі професійних комунікантів. 

Чому нові медіа, дослідження яких активізувалося в наші дні стали приводом для 

перегляду ключових концепцій аудиторії і медіаспоживання, виробництва і 

розповсюдження контенту, ролі медіа в громадському просторі? 

Наведіть характеристики українського медійного простору. 
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Тема 2. Процес масової комунікації. Концептуальні засади медіавпливу 

1. Масова комунікація: види, формати, форми. Процес масової комунікації.  

2. Масовий вплив та його різновиди. Концептуальні засади масового впливу. 

Масовий вплив в рамках концепту “четверта влада”. 

3. Поняття про медіаефекти. Види ефектів у масовій комунікації. 

4. Чотири класи наслідків впливу ЗМІ, які піддаються оцінці (за Р. Харрісом). 

5. Роль держави в розвитку масовокомунікаційних процесів 

6. Управління масовою комунікацією через ЗМІ (мас-медіа). Роль мас-медіа у 

формуванні громадської думки. 

Питання до дискусії: 

Основа діяльності медіа - передача новинної інформації. Визначте фактори відбору 

новин в засобах масової інформації.  

Виділяються такі сукупності медіаефектів: ефекти когнітивні, ефекти афективні, 

ефекти поведінкові. Наведіть приклади цих ефектів із Вашого повсякденного життя. 

Прокоментуйте такі тези: 1. Чим менше знає людина, тим більш вона 

маніпульована. 2. Чим більш аполітична людина, тим більш вона маніпульована. 3. Чим 

більш довірлива людина, тим більш вона маніпульована. 

Чому загрозою незалежності медіа стає концентрація власності в медіасфері? 

Прокментуйте п’ять форм концентрації власності: 1) ланцюг, коли власнику належить ряд 

однотипних мас-медіа; 2) мережа - радіо або телестанції, які покривають значні 

території (напр., BBC, CNN); 3) крос-медіа власність, коли власнику належать медіа 

різних видів; 4) конгломераті, коли об’єднуються не тільки медіа, а й засоби їх 

виробництва (друкарня, студії ...); 5) вертикальна інтеграція - власність охоплює всю 

вертикаль від створення попиту та збору інформації до надання її кінцевому 

користувачеві. 

 

 

Тема 3. Нормативні моделі взаємодії ЗМІ та держави 
1. Нові дослідницькі підходи в дослідженні ЗМІ. 

2. Авторитарна теорія.  

3. Теорія незалежної преси (або лібертаріанська теорія, теорія вільної преси). 

4. Теорія соціальної відповідальності. 

5. Теорія для медіа періоду розвитку 

6. Теорія демократичної участі (або партиципаторна теорія). 

Питання до дискусії: 

Схарактеризуйте основні риси альтернативної парадигми масової комінукації.  

Між авторитарною системою медіа і тоталітарною державою існує пряма паралель. 

Однак чи може уряд нав'язати авторитарну форму навіть коли він не є відверто 

тоталітарним?  

Розкрийте особливості теорії незалежної преси.  

Чому дискусії про межі свободи набувають особливого напруження, коли 

з'являються нові комунікаційні технології? 

Що об'єднує теорії медіа періоду розвитку з іншими нормативними теоріями? 

 

 

Тема 4. Теорія масової комунікації Г. М. Маклюена 

1. Медіатеорія Г. М. Маклюена як новий поворот в оцінці ЗМК  
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2. Г. М. Маклюен про зміни, вироблені введенням писемності і друку як ЗМК.  

3. Теорія медіа як ампутація. 

Питання до дискусії: 

Прокоментуйте тезу Г. М. Маклюен: Медіа - це розширення почуттів людини.  

Що означає фраза Маклюена, що «західна людина був людиною Гуттенберга»? 

Прокоментуйте зміни, вироблені, на думку Маклюена, введенням листи і друку.  

Коли і завдяки чому виникла «галактика Марконі», або епоха електронної 

комунікації?  

 

 

Тема 5. Теорія масової комунікації Д. МакКуела 

1. Карта теорій мас-медіа 

2. Процес медіації, види і елементи масмедіа.  

3. Принципи структури і функціонування масмедіа. Відповідальність масмедіа 

перед суспільством.   

Питання до дискусії:  

Чи створюють ЗМК масове суспільство? 

Назвіть та схарактеризуйте традиції досліджень масової комунікації. : 

Як Ви вважаєте, чи виявилася життєздатною теорія соціальної відповідальності 

масмедіа? 

Які основні проблеми соціальної теорії медіа?  

 

 

Тема 6. Структура системи засобів масової комунікації. Характеристика каналів 

мас-медіа і напрямки їх діяльності 

1. Глобалізація систем масової комунікації. Медіакратія та її особливості у країнах 

розвинених та нових демократій.  

2. Друковані ЗМК, їх розвиток, особливості передачі інформації, їх вплив..  

3. Аудіовізуальні ЗМК (радіо і телебачення).  

4. Мультимедійні ЗМК. Інтернет як засіб масової інформації: розвиток, особливості 

передачі інформації, вплив. Види Інтернет-комунікацій.  

5. Типологія періодичної преси. Якісна і масова преса. Таблоїд. Розвиток 

друкованих ЗМК. Суспільно-правове ТБ як західноєвропейська модель. Принципи 

суспільного мовлення. Комерційні телемережі як американська модель національного 

мовлення.  

6. Перспективи розвитку цифрового телебачення. Державне, громадське, 

комерційне, приватне і міжнародне радіомовлення. Інформаційні агенції. 

Питання до дискусії: 

Крім аналітичності, преса розвиває властиві їй в більшій мірі, ніж радіо і 

телебаченню, такі специфічні якості, як послідовність і систематичність. Чому?  

У чому полягають специфічні можливості телебачення? 

Наскільки розвинутий принцип специфічності в діяльності преси, радіо і 

телебачення у сфері передачі ними новин? 

Назвіть характерні зрушення у системі ЗМК (ЗМІ), які відбулись останнім часом у 

світовому контексті: 

Історія електронних видань починається з появи перших електронних періодичних 

дайджестів та журналів у США у 1980-х роках, коли медіа стали опановувати новий 

цифровий формат. Назвіть особливості електронних газет.  
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Тема 7. Аудиторія засобів масової комунікації 

1. Поняття і типологія аудиторії ЗМК (ЗМІ).  

2. Характеристики аудиторії ЗМК (ЗМІ).  

3. Методи дослідження аудиторій ЗМІ. 

4. Характеристики сучасних медіаспоживачів.  

Питання для дискусії: 

ЧИТАЧ, СЛУХАЧ, ГЛЯДАЧ – учасники ЗМК (ЗМІ), джерело інформації, суб'єкт, 

який може впливати на форму, зміст, тип видання, техніку подачі інформації і навіть на 

економічний добробут видань. Схарактеризуйте їх. 

Чому в момент сприйняття повідомлення аудиторія роз'єднана на групи людей? 

Чому нові медіа дозволяють користувачам брати більш активну участь в 

комунікаційному процесі й ставитися до отримуваних повідомлень більш вибірково? 

Дж. Вебстера виділив три моделі медіааудиторії: 1) аудиторія-як-маса, 2) 

аудиторія-як-об’єкт, 3) аудиторія-як-агент. Але це не три види аудиторії, а три стани 

масової аудиторії. Наведіть приклади.  

Чому цільова аудиторія похідна від соціальної групи і далеко не завжди тотожна 

їй? 

Чому масова комунікація є тим живильним середовищем, в якому поширюються 

зразки поведінки і відбувається відтворення "маси"? 

Чому сучасні дослідження аудиторій насамперед мають на меті медіапланування, 

тобто призначені в першу чергу для рекламодавців, а не для редакцій ЗМІ? 

Чому потенційна аудиторія важлива для ЗМІ, що прагнуть до збільшення числа 

споживачів своєї інформації?  

Чому соціальна та групова мобільність є фактором, що сприяє виникненню 

потенційних аудиторій?  

Назвіть ознаки, які характеризують аудиторію в її безпосередніх взаєминах із ЗМК 

(ЗМІ). 

За якими ознаками можна ідентифікувати активного відвідувача соціальних мереж? 

 

 

Тема 8. Нові медіа в системі масової комунікації 

1. Медіатизація суспільства і нові медіа 

2. Тенденції розвитку медіа-середовища і масової комунікації.  

3. Новини в нових медіа. 

4. Медіаграмотність: поняття, принципи, роль медіаосвіти у підвищенні 

медіаграмотності.  

Питання для дискусії: 

Що таке «медіатизоване соціальне життя»? ВІДПОВІДЬ: У соціальному світі 

простір-час, знання, дії та ідентичність конструюються «в» і «через» цифрові медіа – і 

лежать в їх основі коди, алгоритми і програми. 

Чим відрізняються від «старих»  медіа «нові»?  

Чому і як цифрові комунікації створюють нове медіасередовище? 

Чому «нові» медіа не витісняють «старі», а сприяють їх перетворенню відповідно 

до інноваційної парадигми (наприклад, друковані та електронні ЗМІ стають цифровими)? 

Назвіть чотири хвилі медіатизації суспільства. 

Назвіть основні характеристики сучасного цифрового середовища 

Наразі відбувається поширення контенту в новому медіа-середовищі. Тенденція: 

перехід від push/pull моделі поширення контенту до трьохприватній моделі push/pull/pass 

(тягни / штовхай / передавай). Наведіть приклади.  
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Конвергенція технологій привела до зближення телекомунікацій, телебачення та 

побутової електроніки. Наведіть приклади. 

Розкрийте сутність феномена «пост-правди». 

Розкрийте ключові принципи медіаграмотності, що дозволяють краще вивчати 

медіапродукти. 

 

 

Плани практичних (семінарських) занять, завдання для 

самостійної роботи та поточного контролю знань, умінь та навичок 

студентів 
Методичні поради 

При підготовці до семінарів студенти насамперед готують відповіді на проблеми, 

що представлені в планах до кожного семінарського заняття. Після цього студенти 

переходять до виконання завдань.  

Виконання завдань має на меті а) перевірку засвоєння студентами теоретичного 

матеріалу з навчальної дисципліни; б) сформувати у студентів практичні навички 

підготовки аналітичних довідок з проблем міжнародних засобів масової комунікації.  

Перш ніж виконувати завдання студентам пропонується ознайомитися з 

рекомендованою літературою до навчальної дисципліни.  

Поточний контроль засвоєння теоретичних питань здійснюється за допомогою 

використання тестового контролю знань. У кожному тесті з чотирьох відповідей 

правильним є один варіант відповіді.  

 

Плани практичних (семінарських) занять 

Розділ 1. Концептуальні основи масової комунікації  

Тема 1. Масова комунікація у науковому дискурсі 

План 

1. Дискусії про роль масової комунікації в сучасному суспільстві. Масова 

комунікація, масова культура, масове суспільство, медіатизація суспільства.  

2. Поняття, особливості масової комунікації. Співвідношення міжособистісної та 

масової комунікації. Засоби масової комунікації 

3. Функції масової комунікації 

4. Масова комунікація як об’єкт теоретичних інтерпретацій. Три традиції 

досліджень масової комунікації. Огляд теорій і концепцій масової комунікації.  

6. Масова комунікація з позиції математичної, діалогічної парадигми, психології 

мас, футурологічної парадигми, парадигми символічної влади. 

7. Завдання. 

Завдання 

1. Розкрийте смислові відмінності понять «масова комунікація», «засоби масової 

комунікації», «засоби масової інформації», «мас-медіа», «медіа». 

2. Поясніть, чим масова комунікація відрізняється від міжособової та групової 

комунікацій? За яких умов групова комунікація стає масовою? Які характерні ознаки має 

масова комунікація?  

3. Без чого не може існувати масова комунікація? Назвіть основні умови її 

функціонування та поясніть залежність між ними та комунікаційним процесом. 

4. Побудуйте моделі міжособистісної, групової та масової комунікацій. Визначте, 

яким чином в них здійснюється зворотній зв’язок. Чому, на вашу думку, в масових 

комунікаціях його встановлення ускладнюється? 
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5. Підготуйте усні повідомлення на 10-12 хвилин за такими темами: а) «Роль ЗМІ у 

формуванні громадської думки»; б) «ЗМІ сьогодні: функції та дисфункції по відношенню 

до збереження суспільної цілісності»; в) «Сучасний світ БЕЗ ЗМІ: можливі сценарії» 

6. Провести публічні дебати на тему «За допомогою якої теорії преси можна 

адекватно описати стан ЗМК в сучасній Україні?». Студенти готують короткі (до 3 

хвилин) виступи і по черзі запрошуються до мікрофону для презентації своєї точки зору 

на питання. Принципи організації дебатів: а) доповідачу не перевищувати відведений для 

презентації час; б) аудиторії не задавати питання доповідачам, коментарі давати, в разі 

необхідності, під час власного виступу. 

7. Складіть перелік чинників, які впливають на низьку довіру населення України до 

засобів масової комунікації. Запропонуйте 2-3 заходи, які можуть сприяти підвищенню 

довіри різних соціальних груп до ЗМК.  

8. Схарактеризуйте основні етапи розвитку технічних засобів масової комунікації.  

Рекомендована література 

Основна 

Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: для бакалавров и специалистов: 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 030600 "Журналистика" и спец. 

030601 "Журналистика". СПб.: Питер, 2011. 284 с. 

Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. М. А. Василика. Москва: 

Гардарика, 2006. 615 с. 

Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. Москва: Изд. дом «Вильямс», 

2004. 432 с. 

Допоміжна 

Бакулев Т. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции. Москва: 

Аспект Пресс, 2013. 

Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия. Москва: Рип- 

холдинг, 2003. 174 с. 

Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Москва: «АВАНТИПЛЮС», 

2010. 

Науменко Т. В. Массовая коммуникация: теоретико-методологический анализ. 

Москва: Изд-во «Перспектива», 2012. 

Назаров М.М. Эффекты массовой коммуникации – исследования, периодизация и 

типология [Электронный ресурс] / http://psyfactor.org/lib/nazarov.htm 

 

 

Тема 2. Процес масової комунікації. Концептуальні засади медіавпливу  

План 

1. Сутність, структура процесу масової комунікації. Елементи масової комунікації. 

Повідомлення в масовій комунікації. Споживачі продукції ЗМК.  

2. Види масової комунікації (масмедійні комунікації, рекламна комунікація, PR-

комунікації, пропагандистська комунікація, агітаційна комунікація).  

3. Формати масової комунікації (формат прямого ефіру, формат новин, формат 

публіцистичної програми, формат рекламної акції і т. ін.). 

4. Форми масової комунікації (інституційні форми масової комунікації, 

публіцистично-аналітична, розповідна, демонстративно-розважальна, сугестивна). 

Маніпулятивна форма масової комунікації, її особливості і небезпеки.  

5. Засоби масової комунікації: поняття, типологія. ЗМІ: преса, радіо, телебачення, 

Інтернет; засоби масового впливу: театр, кіно, цирк, видовища, література; власне технічні 

засоби: пошта, телефон, телефакс, модем. Особливості каналів масової комунікації.  

6. Реферати. 

http://psyfactor.org/lib/nazarov.htm%20%5b2


8 

 

Реферати 

1. Види масовокомунікаційних технологій (технології проектування та змін 

соціального простору; інформаційні технології; інформаційні інтерактивні технології, або 

інтерактивні технології спілкування; PR-технології; рекламні технології та ін.).  

2. Засоби, методи, техніки масовокомунікаційного впливу.  

3. Особливості культурних практик масової комунікації. Особливості та 

характеристики масової аудиторії.  

4. Суспільна думка та масовоінформаційна діяльність.  

Рекомендована література 

Основна 

Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан ; пер. 

с англ. М. ; СПб. ; К.: Вильямс, 2004. 425 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики : пер. с англ. Х. : Гуманитарный 

центр, Наукменко А. А., 2015. 688 с. 

Квіт С. Масові комунікації: підручник. К: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008.  206 с. 

Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа; пер. з нім. К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  

Допоміжна 

Назаров М.М. Эффекты массовой коммуникации – исследования, периодизация и 

типология [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/nazarov.htm 

Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа 

и практика исследований. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 240 с. 

Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика 

та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

Ситнова И. В., Поляков А. А. Информационно-психологическое воздействие как 

практика ведения войн четвертого поколения. Власть. 2018. № 7. С. 70-75. 

Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации: учебник для вузов. Москва: 

Социальные отношения, Перспектива, 2003. 248 с. 

 

 

Тема 3. Нормативні моделі взаємодії ЗМІ та держави 

План 

1. Нові дослідницькі підходи в дослідженні ЗМІ. Теоретичний і методологічний 

синкретизм. Зміна функціоналістичної парадигми альтернативною 

(мультипарадигмальною) парадигмою. Основні риси альтернативної парадигми. 

2. Авторитарна теорія, її сутність, пояснювальні можливості. 

3. Теорія незалежної преси (лібертаріанська теорія, теорія вільної преси). 

4. Теорія соціальної відповідальності. 

5. Теорія для медіа періоду розвитку. Спільне, що об'єднує теорію медіа періоду 

розвитку з іншими нормативними теоріями. 

6. Теорія демократичної участі, її сутність, переваги, можливості та вади в різних 

соціальних ситуаціях. 

7. Завдання. 

Завдання 

1. Проаналізуйте наведені в таблиці 2 теорії преси. Визначте, які з них найбільш 

адекватно відображають стан преси як масової комунікації в сучасній Україні.  

Таблиця 2. Теорії преси 

 Авторитарна 

теорія 

Лібертаріанська 

теорія  

Теорія 

соціальної 

Тоталітарна 

теорія 

http://psyfactor.org/lib/nazarov.htm%20%5b2
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відповідальності  (радянська)  

Отримала 

розвиток  

В Англії XVI і 

XVII ст. була 

широко 

поширена і все 

ще 

застосовується  

Була прийнята 

Англією після 1688 

року і в США; 

впливова повсюдно  

У США у XX ст. В СРСР, деякі 

елементи 

практикувалися 

нацистами в 

Німеччині і 

фашистами в 

Італії  

Основи Філософія 

абсолютної 

влади монарха, 

його уряду або 

обох  

Роботи Мільтона, 

Локка, Мілля і 

філософія 

раціоналізму і 

природних прав  

 

Роботи Хокінга, 

журналісти, 

етичні кодекси у 

мас-медіа 

Марксистсько-

ленінське 

вчення з 

домішкою 

Гегеля і 

російської 

філософії XIX 

ст. 

Ціль Підтримувати і 

проводити 

політику 

чинного уряду і 

обслуговувати 

державу  

Інформувати, 

розважати і 

продавати, але в 

основному 

допомагати 

знаходити істину і 

контролювати уряд  

 

Інформувати, 

розважати і 

продавати, але в 

основному 

переводити 

конфлікт на 

рівень 

обговорення  

Сприяти успіху 

і підтримки 

радянської 

системи, 

зокрема, 

диктатури 

партії  

Хто має 

право 

використовув

ати мас-медіа  

Всякий, хто 

отримує 

королівський 

патент або 

подібний 

дозвіл 

разрешение 

Всякий, хто має 

необхідні кошти на 

це  

Всякий, у кого є 

що сказати  

Віддані і 

перевірені 

члени партії  

Як контролю-

ються мас-

медіа  

Урядові 

патенти, 

гільдії, 

ліцензування, 

іноді цензура  

За допомогою 

повернення до 

істини на вільному 

ринку ідей і в судах  

Громадська 

думка, дії 

споживачів, 

професійна етика  

Нагляд і 

економічні або 

політичні дії 

уряду  

Що 

заборонено  

Критики 

політичної 

машини і 

чиновників  

Наклеп, 

непристойність, 

непристойну 

поведінку, 

антиурядова 

пропаганда у 

воєнний час  

Серйозне 

втручання в сферу 

прав особистості і 

життєво важливих 

суспільних 

інтересів  

Критика 

завдань партії, 

що не 

поширюється 

на практику 

партії  

Вид власності  Приватна чи 

громадська  

В основному 

приватна  

Приватна, якщо 

уряд не змушене 

 зятии в свої 

руки, щоб 

забезпечити 

громадські 

інтереси  

Громадська  
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Головні 

відмінності 

від інших 

теорій 

Інструмент 

проведення 

політики уряду, 

хоча і 

необов'язково у 

власності 

останнього  

Інструмент 

контролю за урядом 

і задоволення інших 

потреб суспільства  

Медіа повинні 

бути соціально 

відповідальними, 

в іншому випадку 

хтось повинен 

змусити їх бути 

такими  

Медіа належать 

державі, 

жорстко нею 

контролюються 

і виступають її 

знаряддям  

 

2. Про авторитаризм в області мас-медіа свідчать: відповідні закони, прямий 

контроль держави за виробництвом, нав'язування журналістам правил поведінки, 

використання податків та інших форм економічних санкцій, регулювання імпорту 

зарубіжних медіа, право держави призначати редакційний персонал, заборона на 

публікацію і т.ін. Запропонуйте шляхи подолання авторитаризму в сфері масмедіа в 

сучасному суспільстві.  

Рекомендована література 

Основна 

Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан ; пер. 

с англ. М. ; СПб. ; К.: Вильямс, 2004. 425 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики : пер. с англ. Х. : Гуманитарный 

центр, Наукменко А. А., 2015. 688 с. 

Квіт С. Масові комунікації: підручник. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008.  206 с. 

Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа; пер. з нім. К.: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  

Допоміжна 

Сиберт С., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. Москва: НИП, Изд-во 

«Вагриус», 1998. 170 с. 

Суходолов А. П., Рачков М. П., Бычкова А. М. Запретительная политика 

государства в сфере средств массовой информации: анализ законодательства и 

правоприменительной практики. М.: Издательский дом «Аргументы недели», 2018. 224 с. 

 

 

Тема 4. Теорія масової комунікації Г. М. Маклюена 

План 

1. Медіа-теорія М. Маклюена як новий поворот в оцінці ЗМК. 

2. М. Маклюен про холодні і гарячі засоби комунікації. 

3. М. Маклюен про зміни, викликані введенням писемності і друку як ЗМК. 

4. Теорія медіа як ампутація. 

5. Завдання. 

Завдання 

1. Прокоментуйте наведені нижче висловлювання Г. М. Маклюена про мас-медіа. 

«Дитя телебачення – це індивід, якому не покладені привілеї». 

«Телебачення діє як LSD. Ми не повинні дозволяє цього. ... Ми б дуже виграли, 

якби кілька років прожили без телебачення. ... Було б дуже добре, якби в Америці не було 

б телебачення взагалі». 

«Безпечна частка телебачення для дітей щось близько нуля». 

«Телевізор мобілізує м'язи ока. Тому дитя телебачення не може читати. Це не 

теорія, а факт, який ми змогли виявити і продемонструвати ». 
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Як Г. М. Маклюен ставився до розвитку мас-медіа: а) розглядав мас-медіа швидше 

як неминуче зло; б) розглядав мас-медіа як панацею від усіх бід? Наведіть аргументи на 

користь або спростування цих підходів. 

2. Г. М. Маклюен вважав, що людина в сучасну епоху живе за законами міфу, 

інакше вона просто не зможе утримати й обробити мозаїчну інформацію мас-медіа. Він 

був схильний пояснювати зміною засобів комунікації найрізноманітніші речі (соціальні 

явища). Наприклад, специфіку сприйняття телевізійного зображення, за Г. М. Маклюеном, 

спричинила такі явища, як абстрактне мистецтво, розвиток таблоїдів, зміна переваг в 

одязі, розвагах, автомобілях, виборі житла і т. ін.  

Шанування медіа як визначальної сили суспільного розвитку перетворилося у 

Г. М. Маклюена і його послідовників у своєрідний фетишизм. Фактично він вважав медіа 

силою, яка стоїть над суспільством і визначає характер суспільних зв'язків, тобто 

фактично управляє суспільством вже самим характером своєї діяльності. 

Прокоментуйте точку зору Г. М. Маклюена на масмедіа як масову комунікацію. Як, 

на Ваш погляд, пов'язаний розвиток суспільства і розвиток масової комунікації? 

Аргументуйте свою відповідь. 

Рекомендована література 

Основна 

Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. 

Киев, 2004. 

Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. 

Москва: Гиперборея; Кучково поле, 2007. 464 с. 

Маклюэн М., Фиоре К. Война и мир в глобальной деревне. Москва: АСТ: Астрель, 

2012. 

Маклюэн Герберт Маршалл. Гуманитарная энциклопедия.  [Электронный ресурс] // 

Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/personnels/marshall-maklyuen/info 

Допоміжна 

Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан ; пер. 

с англ. Москва; СПб. ; Киев: Вильямс, 2004. 425 с. 

 

 

Тема 5. Теорія масової комунікації Д. МакКуела 

План 

1. Карта теорій масс-медіа, запропонована Д. МакКуелом.  

2. Процес медіації, види та елементи масс-медіа. Принципи, структури і 

функціонування масс-медіа.  

3. Проблема відповідальності масс-медіа перед суспільством.  

4. Д. МакКуел про інформацію, мережеву комунікацію та Інтернет.  

5. Завдання. 

Завдання 

Проаналізуйте основні принципи теорії соціальної відповідальності, які описує 

Д. МакКуйел: 

 Медіа повинні взяти на себе і виконувати певні зобов'язання перед 

суспільством. 

 Ці зобов'язання повинні виконуватися за рахунок установлення високих або 

професійних стандартів інформативності, правдивості, точності, об'єктивності та балансу. 

 Покладаючи на себе і застосовуючи ці зобов'язання, медіа повинні 

саморегулюватися в рамках закону і існуючих інститутів. 

 Медіа повинні уникати всього, що може привести до злочину, насильства 

або цивільним хвилюванням або образити групи меншин. 

http://gtmarket.ru/encyclopedia
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 Медіа в цілому повинні бути плюралистськими і відображати 

різноманітність суспільства, надаючи доступ до різних точок зору і праву на відповідь. 

 Суспільство і публіка, відповідно до першого названого принципу, мають 

право очікувати високі стандарти роботи, і втручання можна виправдати тільки турботою 

про благо народу. 

 Журналісти і медіауправлінці повинні бути підзвітні перед суспільством, так 

само як перед роботодавцями та ринком. 

Наведіть приклади з медійної практики сучасної України.  

Рекомендована література 

Основна 

McQuail D. Mass Communication and Public Interest: Towards Social Theory for Media 

Structure and Performance. In: Cmwley D., Mitehell D. Communication Theory Today. Polity 

Press, 1994. P. 241-254.  

МакКуэи ̆л Д. Каковы самые серьезные изменения в контенте СМИ? URL: 

http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/635/ 

Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан ; пер. 

с англ. Москва; СПб.; Киев: Вильямс, 2004. 425 с. 

Допоміжна 

Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика 

та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

 

 

Розділ 2. Масова комунікація в сучасному світі 
 

Тема 6. Структура системи засобів масової комунікації. Характеристика каналів 

мас-медіа і напрямки їх діяльності 

План 

1. Глобалізація систем масової комунікації. Медіакратія та її особливості у країнах 

розвинених та нових демократій. Масмедійний відбір. Масмедійна трансформація. Реальні 

й опосередковані події. Поставлені події (псевдоподії) та їх висвітлення у медіа.  

2. Друковані ЗМК, їх розвиток, особливості передачі інформації, їх вплив..  

3. Аудіовізуальні ЗМК (радіо і телебачення).  

4. Мультимедійні ЗМК. Інтернет як засіб масової інформації: розвиток, особливості 

передачі інформації, вплив. Види Інтернет-комунікацій.  

5. Типологія періодичної преси. Якісна і масова преса. Таблоїд. Розвиток 

друкованих ЗМК. Суспільно-правове ТБ як західноєвропейська модель. Принципи 

суспільного мовлення. Комерційні телемережі як американська модель національного 

мовлення.  

6. Перспективи розвитку цифрового телебачення. Державне, громадське, 

комерційне, приватне і міжнародне радіомовлення. Інформаційні агенції. 

Рекомендована  література 

Основна 

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: зарубежные теории и концепции: учеб. 

пособие для студ. вузов. Москва: Аспект Пресс, 2005. 176 с. 

Брайант Дж. Основы воздействия СМИ / Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан ; пер. 

с англ. Москва; СПб.; Киев: Вильямс, 2004. 425 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики: пер. с англ. Харьков: 

Гуманитарный центр, Наукменко А. А., 2015. 688 с. 

Квіт С. Масові комунікації: підручник. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 206 с. 

http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/635/
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Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа 

и практика исследований. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 240 с. 

Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика 

та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

Допоміжна 

Костоусов В. П. История телевидения: Телевидение в лицах, цифрах и событиях: 

Учеб. пособие / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. 198 с. 

Мартынов Д., Оськин А. Интернет и пресса в современном мире. Москва: Спорт и 

Культура, 2016. 320 с.  

Мицкевич Э. Телевидение, власть и общество. Издательство Аспект Пресс, 2013. 

238 с. 

Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации: учебник для вузов. Москва: 

Социальные отношения, Перспектива, 2003. 248 с. 

Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа; пер. з нім. Київ: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  

 

 

Тема 7. Аудиторія засобів масової комунікації 

План 

1. Теорії необмеженого і обмеженого впливу засобів масової комунікації на людей.  

2. Аудиторія засобів масової інформації.  

3. Засоби маніпулювання свідомістю як елемент сучасних масових комунікацій.  

4. Реферати. 

Реферати 

1. Тенденції інформаційного поведінки аудиторії сучасних українських ЗМІ. 

2. Вербальна агресія як засіб маніпулювання свідомістю у сфері масових 

комунікацій.  

3. Інформаційні війни як форма впливу на аудиторію. 

Рекомендована література 

Основна 

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: зарубежные теории и концепции : учеб. 

пособие для студ. вузов. Москва: Аспект Пресс, 2005. 176 с. 

Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ; пер. с англ. Москва; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2004. 425 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики: пер. с англ. Харьков: 

Гуманитарный центр, Науменко А. А., 2015. 688 с. 

Квіт С. Масові комунікації: підручник. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 206 с. 

Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа 

и практика исследований. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 240 с. 

Допоміжна 

Назаров М. М. Современная медиасреда: разнообразие и фрагментация. 

Социологические исследования. 2018. № 8. С. 54-64. 

Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 «Журналістика 

та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации : учебник для вузов. Москва: 

Социальные отношения, Перспектива, 2003. 248 с. 

Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа; пер. з нім. Київ: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  
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Прибутько П. С., Лукянець І. В. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та 

сучасних воєнних конфліктах. Київ: Видавець Паливода А.В., 2007. 252 с. 

 

 

Тема 8. Дослідження нових медіа на рубежі ХХ-ХХІ століть 

План 

1. Три моделі сучасних медіасистем (Деніел С. Галлін, Паоло Манчіні). Нові 

підходи до дослідження ЗМК. Теорії і концепції комп'ютерної комунікації.  

2. Особливості аудиторії багатоканального медіасередовища.  

3. Публічна сфера і нові медіа. Нові медії, мережеве суспільство.  

4. Реферати. 

Реферати 

1. Дослідження сучасних тенденцій в масовій комунікації: глобалізація, 

демасовізація, конгломерація, конвергенція, концепція інтерактивного суспільства. 

2. Параметри, за якими досліджуються сучасні медіа системи. 

Рекомендована література 

Основна 

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: зарубежные теории и концепции : учеб. 

пособие для студ. вузов. Москва: Аспект Пресс, 2005. 176 с. 

Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ; пер. с англ. Москва; СПб. ; 

Київ: Вильямс, 2004. 425 с. 

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики : пер. с англ. Харків: Гуманитарный 

центр, Наукменко А. А., 2015. 688 с. 

Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. Москва: 

Изд-во «РИП-холдинг», 2003. 168 с. 

Допоміжна 

Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа 

и практика исследований. Москва: Едиториал УРСС, 2002. 240 с. 

Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика 

та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации: учебник для вузов. Москва: 

Социальные отношения, Перспектива, 2003. 248 с. 

Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа; пер. з нім. Київ: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  

 

Контрольна робота 
Контрольна робота складається з двох завдань, які студенти виконують письмово і 

презентують на семінарських заняттях.  

Завдання 1.  

Студентам пропонується проаналізувати телевізійний випуск новин і заповнити 

підсумковий бланк аналізу новин по одному з каналів телебачення. 

Завдання – проаналізувати телевізійний випуск новин: 

1. Подивитися випуск новин одного з телеканалів.  

2. Заповнити підсумковий бланк аналізу новин. 

3.Підготувати виступ/презентацію до 15 хвилин, де розкрити отримані результати. 

Дата випуску новин для аналізу – ______ 2020 р. 

Таблиця 1. Список випусків новин для аналізу: 

№  Назва випуску новин Телеканал Час 

1 Подробности  Интер  
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2 ТСН 1+1  

3 ФАКТИ ICTV  

4 Час – підсумки дня 5 канал  

5 Події дня «Україна»  

 ...   

Підсумковий бланк аналізу випуску новин. 

Дата випуску ____ Телеканал ______ Назва випуску новин ___ Час _________    

Блок 1. Аналіз форми випуску новин. 

1. Тривалість випуску –  

2. Кількість сюжетів у випуску –  

3. Середня тривалість кожного сюжету –  

4. Співвідношення загального часу тривалості коментарів ведучого(ї) до тривалості 

усіх сюжетів (у %) – ________ (наприклад, 20 % випуску – це коментарі ведучого, а 80 % 

випуску – це сюжети) 

Блок 2. Кількісний аналіз сюжетів та коментарів 

Номер 

новини 

Кількість 

сюжетів 

про подію 

Назва 

(за назвою 

сюжету або 

коментар 

ведучого, якщо 

немає сюжету) 

Тезовий опис 

події  

(1-2 речення) 

Характер 

висвітлення 

події 

(позитивний, 

негативний, 

нейтральний)* 

Тривалість  

Подія 1 

 

Коментар 

ведучого 

до сюжету 

    

Сюжет 1 

про подію 

    

Коментар 

ведучого 

після/до 

сюжету 

    

Сюжет 2 

про подію 

    

…     

Подія 2      

Подія 3      

…      

*Умовні позначення, які слід робити при заповненні таблиці: «+» - позитивна 

оцінка події; «–» - негативна оцінка події; «+/-» - нейтральна оцінка події. 

Зверніть увагу, що у центрі уваги повинна бути якась ПОДІЯ, досить часто у 

новинах подається більше 1 сюжету про одну подію, наприклад, сюжет про подію в 

Україні, коментар ведучого, сюжет про реакцію у світі і тощо. 

Блок 3. Якісний аналіз сюжетів та коментарів 

Підведіть підсумки щодо характеру та змістового наповнення випуску новин, в 

якому  висвітліть такі питання: 

1) Порядок денний – які новини вважають ключовими (про що перші 1-3 новин), а 

які - ні? 

2) Послідовність новин – як чергуються «позитивні» та «негативні» 

сюжети/коментарі про одну і ту ж подію, які оцінки формують у глядачів? 

3) Чи є події, що пов’язані між собою, однак мають різні оцінки? Опишіть їх 

характер та поясніть, яку думку хотіли донести до аудиторії.   
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4) За підсумком перегляду визначте, які події можна віднести до «гарних» новин, а 

які – до «поганих». 

5) Охарактеризуйте загальний «тон» усього випуску новин: «життєствердний», 

«все погано» тощо … Обґрунтуйте відповідь. 

6) Спробуйте охарактеризувати ключовий месидж новин для аудиторії. Визначте, 

як такий випуск новин може впливати на оцінки телеглядачів політичного, соціального, 

економічного та культурного життя в Україні та світі. 

Завдання 2. 

Студентам пропонується написати коротку довідку (до 2 сторінок тексту, А4, 

шрифт 12, інтервал 1,0),  у якій надати характеристику однієї з теорій масової комунікації.  
 

Критерії оцінювання контрольної роботи 

Контрольна робота включає два завдання. За виконання двох завдань контрольної 

роботи студент може отримати до 28 балів (до 24 балів  - за перше завдання і до 4 балів - 

за друге).  

За виконання першого завдання студент може отримати до 24 балів:  

Критерії оцінювання першого завдання контрольної роботи 

18 – 24 балів – студент здав роботу, яка повністю відповідає поставленим 

завданням, не містить граматичних та орфографічних помилок та до якої відсутні 

зауваження викладача по суті та змісту роботи. 

13 – 17 балів - студент здав роботу, яка повністю відповідає поставленим 

завданням, однак містить окремі граматичні або орфографічні помилки, презентація не 

повністю відображає проблему. Студент отримав деякі зауваження викладача по суті та 

змісту роботи. 

7 – 12 балів - студент здав роботу, яка відповідає більшості поставлених завдань, 

але отримала серйозні зауваження викладача стосовно її змісту та суті, або містить багато 

граматичних або орфографічних помилок,. 

1 – 6 балів – студент здав роботу у визначений термін без поважної причини, або в 

роботі виявлено значні орфографічні та граматичні помилки, відповіді не аргументовано, 

відсутня презентація. 

0 балів – студент не здав контрольну роботу у письмовій формі і не підготував 

презентацію. 

За виконання другого завдання студент може отримати до 4 балів. 

Критерії оцінювання другого завдання контрольної роботи 

Високий рівень 

4 бали 

 

Відповідь студента характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни. Він систематично активно бере участь в 

обговоренні кожної теми, що вивчається, його відповіді 

характеризуються креативним підходом. 

Середній рівень 

3 бали 

 

Відповідь студента характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він недостатньо активно бере 

участь в ході обговорення теоретичних питань і допускає при 

виконанні практичних завдань деякі неточності, його 

відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 

2 бали 

 

Відповідь студента характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так практичного матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях на тестові завдання та 

не проявляє активність в дискусіях з тем навчальної 
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дисципліни. 

Незадовільний рівень 
0 - 1бал 

 

У студента дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички виконання завдань з навчальної 

дисципліни, він не приймає участі в обговоренні теоретичного 

матеріалу, що вивчається; студент допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання і завдання. 

 

Завдання для поточного контролю знань 
1. Теорія для медіа періоду розвитку виступає за підтримку засобами масової 

комунікації чинного режиму і його зусиль щодо забезпечення соціально-економічного 

розвитку. Таким чином медіа допомагають суспільству в цілому. Відповідно до цієї теорії, 

поки країна не досягне певної міри політичного і економічного розвитку, медіа повинні 

підтримувати, а не критикувати уряд. Визначте: 1) у чому Ви бачите переваги і недоліки 

цієї теорії; 2) чи можливе застосування цієї теорії в сучасному українському суспільстві і 

які можуть бути наслідки цього 

2. Чотири ролі, які медіа можуть грати в демократичному суспільстві: I) 

співпрацювати з державною владою; 2) здійснювати контроль за політичною владою; 3) 

сприяти суспільному діалогу; 4) кидати виклик усьому соціальному порядку з допомогою 

справжньої критики. Визначте: 1) умови, при яких медіа можуть ефективно виконувати 

відмічені ролі; 2) за яких умов виконання тих чи інших ролей медіа ускладнюється або 

взагалі стає неможливим. Наведіть приклади з практики функціонування медіа в сучасній 

Україні. 

3. Розкрийте, як змінюються концепції свободи ЗМІ і соціальної відповідальності в 

епоху глобалізації і комерціалізації масмедіа. Наведіть приклади 

4. Існує така думка: без урахування культури, традицій, національної ідентичності 

неможливо зрозуміти медіапростір країни. Складна комбінація загального / 

універсального / глобального і приватного / одиничного / національного доводить 

присутність в національній Медіасистемі і журналістиці і загальних законів, і 

національної специфіки. Чи поділяєте Ви цю думку? Аргументуйте свою відповідь. 

Наведіть приклади. 

5. Розкрийте, як ідеологічний підхід до масової комунікації замінювався теоріями 

обмеженого впливу (обмежених ефектів) ЗМІ на суспільство, групи, особистостей. 

Наведіть приклади. 

6. Розкрийте параметри, за якими досліджуються сучасні медіасистеми. Наведіть 

приклади. 

7. Розкрийте сутність, передумови та наслідки медіатизації, її перспективи для 

медійної сфери українського суспільства. 

 

Завдання для підсумкогово контролю знань, умінь та навичок 

студентів, залікових робіт 
Методичні поради 

Виконання завдань для підсумкового контролю знань має на меті а) перевірку 

засвоєння студентами теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни; б) сформувати у 

студентів практичні навички використання теорії масової комунікації для аналізу сучасної 

медійної сфери. 

Перш ніж виконувати завдання студентам пропонується ознайомитися з 

рекомендованою літературою до навчальної дисципліни. Перевірка засвоєння 

теоретичних питань здійснюється за допомогою використання тестового контролю знань. 

У кожному тесті з чотирьох відповідей правильним є один варіант відповіді.  
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Питання для підсумкового контролю знань (екзамен) 
1. Поняття про масову комунікацію.  

2. Етапи розвитку масової комунікації. Етапи дослідження медіа-впливів.  

3. Процес масової комунікації, його сутність, структура, компоненти. Особливості 

каналів масової комунікації. 

4. Глобалізація систем масової комунікації.  

5. Основні наукові течії, принципи й підходи до вивчення масової комунікації. Три 

моделі сучасних медіасистем (Деніел С. Галлін, Паоло Манчіні). 

6. Теорії необмеженого і обмеженого впливу засобів масової комунікації на людей. 

Теорія магічною кулі. Концепції пропаганди. Теорія формування громадської думки 

У. Ліппмана.  

7. Нормативні теорії взаємодії засобів масової інформації і держави. Чотири теорії 

преси Ф. Сіберта, У. Шрамма, Т. Пітерсона.  

8. Теорія масової комунікаціїГ. М. Маклюена. 

9. Теорія масової комунікації Д. МакКуела. 

10. Роботи по теорії масової комунікації представників Франкфуртської школи 

(Т. Адорно, В.Беньямін, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер). 

11. Формати масової комунікації (формат прямого ефіру, формат новин, формат 

публіцистичної програми, формат рекламної акції і т. ін.). 

12. Форми масової комунікації (інституційні форми масової комунікації, 

публіцистично-аналітична, розповідна, демонстративно-розважальна, сугестивна).  

13. Маніпулятивна форма масової комунікації, її особливості і небезпеки.  

14. Види масової комунікації та їх характеристика (масмедійні комунікації, 

рекламна комунікація, PR-комунікації, пропагандистська, агітаційна комунікація).  

15. Суспільна думка та масовоінформаційна діяльність.  

16. Поняття нових медіа. Їх місце в сучасному медіа ринку, причини та 

перспективи розвитку в умовах інформатизації суспільства. Класифікація нових медіа. 

17. Параметри, за якими досліджуються сучасні медіасистеми. 

18. Фактори масової комунікації. Теорія фреймінгу і розвиток масових 

комунікацій. Теорія праймінгу і розвиток масових комунікацій. 

19. Види масовокомунікаційних технологій.  

20. Засоби масової комунікації: поняття, типологія. ЗМІ: преса, радіо, телебачення, 

Інтернет; засоби масового впливу: театр, кіно, цирк, видовища, література; власне технічні 

засоби: пошта, телефон, телефакс, модем. 

21. Аудиторія засобів масової комунікації. Реальна і потенційна аудиторія засобів 

масової комунікації.  

22. Методи, техніки масовокомунікаційного впливу. 

23. Напрямки діяльності мас-медіа: модель поінформованості (модель уваги або 

лематизації); модель важливості (модель підкреслювання або оцінювання тем); модель 

пріоритетів (переваг або структуризації тем). 

24. Медіаграмотність: поняття, принципи, роль медіаосвіти у підвищенні 

медіаграмотності в Україні. 

25. Поняття ефекту масової комунікації. Етапи і основні теорії дослідження ефектів 

масової комунікації. 

 

Зразок екзаменаційного білета 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини" 

Спеціальність 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"  
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Семестр _5__________ 

Форма навчання: денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

Навчальна дисципліна: «Теорія масової комунікації»  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 

1. Сутність і основні положення теорії «активних аудиторій» (5 балів). 

2. Преса як засіб масової комунікації. Розкрийте такі питання: історія появи і розвитку 

цього засобу масової комунікації; його переваги, вади та обмеження; проблеми 

функціонування й розвитку в сучасній Україні (15 балів).  

3. Тести (20 балів). 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки, протокол № __ від  “__” ___ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ Людмила НОВІКОВА 

Екзаменатор     _______________________ Лариса ХИЖНЯК 

 

 

Рекомендована література 
Основна література 

Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и 

исследования. 5-е изд., испр. и доп. Москва: URSS, 2018. 378 с. 

Кафтан В. Теория и практики массовых коммуникаций: учебник. Москва: 

Издательство КНОРус, 2018. 454 с. 

Кирия И. В., Новикова А. А. История и теория медиа: учебник для вузов / Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2017. 423 с.  

Іванов Валерій. Основні теорії масової комунікації і журналістики. Київ: Центр 

вільної преси, 2010. 258 с. 

Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ; пер. с англ. Москва; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2004. 425 с. 

Ким М. Н. Теория и практика массовой информации: Учебник для бакалавров. 

СПб.: Питер, 2017. 303 с. 

Штромайєр Г. Політика і мас-медіа; пер. з нім. Київ: Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. 303 с.  

Почепцов Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций. Киев: Альтерпрес, 

2008. 403 с. 

Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 

«Журналістика та інформація». Київ: Просвіта, 2008. 260 с. 

Хрестоматії. Словники 

Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология 

анализа и практика исследований. Хрестоматия. Москва: Едиториал УРСС, 2003. 

Новые медиа: социальная теория и методология исследований: словарь-

справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. СПб.: Алетейя, 2015. 264 с. 

Солганин Г. Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 

слов и выражений. Москва: АСТ: Астрель, 2008. 750 с. 

Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: хрестоматия / пер. с 

англ. и сост. И. Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2000. 224 с. 

Допоміжна література 
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Актуальные проблемы медиаисследований-2017.Тезисы конференции. Москва: 

Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. 210 с. 

Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: зарубежные теории и концепции: учеб. 

пособие для студ. вузов. Москва: Аспект Пресс, 2005. 176 с. 

Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. Москва: 

Изд-во РИП-холдинг, 2003. 173 с. 

Больц Н. Азбука медиа. Москва: Издат. «Европа», 2011. 136 с.  

Бутиріна М. В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та 

функціонування у медіасередовищі: Монографія. Дніпропетровськ: Вид-во «Слово», 2009. 

368 с. 

Вартанова Е. Л. Новые медиа как культурное пространство современного 

общества. Меди@льманах. 2015. № 4. С. 8-10.  

Вартанов С. А. Телевизионные измерения в эпоху Big Data: концепции и 

примеры. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2017. № 3. С. 38-

57. 

Верховская А. И. СМИ в процессах массовизации и формирования 

гражданского общества // Теория и социология СМИ. Ежегодник 2010 / Сост. М. Е. 

Аникина. Часть 1.М. : Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2010. 

С. 60-89. 

Гонтарев Б. А. СМИ и мировые цивилизации: освещение проблем цивилизации 

в СМИ на Западе и в России: учеб. пособие. Москва: МГИМО-Университет, 2011. 304 с. 

Городенко Л. М. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси: 

Монографія. К.: Центр Вільної Преси, 2010. 172 с. 

Гриценко О. М. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й 

гуманістичні цінності / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 204 с. 

Гуреева А. Н. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой 

среды. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2016. № 6. С. 192-

208. 

«Джинсова» свобода. Роль медіа у парламентській виборчій компанії – 2006 / О. 

Довженко, Н. Лигачова (упоряд.); «Телекритика» [громадська організація]. Київ: Вістка, 

2006. 224 с. 

Дунас Д.В. Парадигмальный подход к изучению СМИ: опыт зарубежных 

исследователей. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2017. 

№ 4. С. 3-16. 

Иванов В. Ф. Массовая коммуникация: монография. Киев: Академия 

Украинской Прессы, Центр Свободной Прессы, 2013. 902 с. 

Інформаційна політика України: Європейський контекст: [Монографія] 

/ Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. Київ: Либідь, 2007. 360 с. 

Казаков А. А. Медиаграмотность в контексте политической культуры: к 

вопросу об определении понятия. Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. 2017. № 4. С. 78 97. 

Квіт С. Масові комунікації: підручник. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 206 с. 

Коломиец В. П. Медиаисследования: индустриальные запросы и академические 

возможности. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2015. № 6.  
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