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Критерії оцінювання Високий (творчий) рівень компетентності. 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє 

особливі творчі здібності, демонструє глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно 

та послідовно відповідати на поставлені запитання; 

демонструє вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді. 

Достатній (конструктивно-варіативний) 

рівень компетентності. 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє 

міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; вільно 

володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та 

задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна. 

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні 

знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати їх на практиці; виправляти допущені 

помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на 

підтвердження своїх думок. 

Середній (репродуктивний) рівень 

компетентності. 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює 

значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, але його 

знання мають загальний характер; має труднощі з 

наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість суттєвих. 

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за 



початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням 

прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 

допускає суттєві помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень 

компетентності. 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю 

повторного складання) – студент володіє матеріалом 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу; не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки. 

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) – студент володіє 

матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів - 

Орієнтовний перелік питань: Теорія масових і публічних комунікацій 

1. Міжособистісна комунікація. 

2. Невербальна комунікація, недоліки й 

переваги. 

3. Вербальне спілкування як 

найуніверсальніший спосіб і найбільш досліджений 

різновид комунікації. 

4. Мовлення як частина комунікативної 

культури й культури загалом. 

5. Мовно-культурні системи, труднощі 

перекладу. 

6. Маси як натовп, публіка, гетерогенна система, 

аудиторія мас-медіа. 

7. Маси як продукт машинної техніки і 

«надорганізованого» бюрократичного суспільства 

(Карл Маннгейм). 

8. Теорія атомізму (мас, аудиторії). 

9. Теорія лідерів думок. 

10. Принципова гетерогенність мас. 

11. Маси – будь-яка велика кількість людей, різна 

за структурою і яка утворює соціальну організацію. 

12. Три закони схеми поширення ідей в акті 

комунікації: повторюваність, протиставлення, 

пристосування. 

13. Мас-медіа – цемент суспільства, який дає 

соціальні орієнтири. 

14. Масова комунікація і масове суспільство. 

Вульгаризація смаків. 



15. Масова комунікація як маніпулювання 

масами. 

16. Мас-медіа як формування у людини 

стереотипного світогляду. 

17. Мас-медіа і розрив міжособистісних зв’язків. 

18. Мас-медіа – найважливіший каталізатор 

масовізації. 

19. Проблема пасивності й активності мас. 

20. Потреба масової комунікації в момент, коли 

міжособистісна комунікація вже не справлялася з 

завданнями. 

21. Ефекти мас-медіа – зміна поведінки 

отримувача. 

22. Ключова роль комунікаторів у впливі на маси. 

23. Вплив комунікатора на характер і зміст 

інформації. 

24. Вплив на маси через актуальність і 

регулярність впливу. 

25. Єднальна роль діяльності мас-медіа. 

26. Причини звернення реципієнтів до мас-медіа. 

27. Масові реакції на журналістські виступи. 

28. Конвергенція масмедійної сфери й політики. 

29. Чинники формування суспільної думки з боку 

мас-медіа. 

30. Стратегеми впливу на маси. 

31. Неоднозначне тлумачення ефектів масової 

комунікації, їх критеріїв, способів визначення й 

досягнення. 

32. Дезінформація, порушення правових і 

етичних норм. 

33. Стратегія ефективного отримання інформації. 

34. Модель впливу мас-медіа. 

35. Масова комунікація. 

36. Параметри масової комунікації. 

37. Зростання ролі масової комунікації з 

переходом до інформаційного суспільства. 

38. Професійні комунікатори. 

39. Масовість і анонімність аудиторії масової 

комунікації. 

40. Односторонність повідомлень у масовій 

комунікації. 

41. Принципова присутність і потреба технічних 

«посередників» у масовій комунікації. 

42. Неособисте спілкування в масовій 

комунікації. 

43. Інтенсивний обмін великою кількістю 

інформації у масовій комунікації. 

44. Масовокомунікаційний одночасний зв'язок із 

великою кількістю людей в обмеженому просторі. 

45. Організований, регульований 

масовокомунікаційний процес інформування. 



46. Інформування і формування установок в 

масовому комунікуванні. 

47. Публічність, принципова доступність 

масовокомунікаційного контенту. 

48. Масова комунікація як історичний процес 

культуроуспадкування. 

49. Масова комунікація як сукупність знань, 

цінностей і норм. 

50. Невелика кількість тих, хто передає 

інформацію в масовій комунікації, і велика тих, хто 

приймає. 

51. Комерційний характер масової комунікації. 

52. Масова комунікація як обмін інформацією 

між складними динамічними системами. 

53. Масова комунікація як процес обміну 

продуктами психічної діяльності. 

54. Перепони для процесу масової комунікації. 

55. Передумови для масовокомунікаційного 

процесу. 

56. Сутність, функції та діяльність комунікатора. 

57. Взаємодія комуніката і комуніканта. 

58. Повідомлення, його передача. 

59. Комуніканти, аудиторія. Зворотний зв’язок у 

минулому і зараз. 

60. Перешкоди (шуми) при масовому 

комунікуванні. 

61. Інформаційна функція масової комунікації. 

62. Функція синхронізації життя суспільства у 

часі та просторі. 

63. Функція соціалізації індивідів. 

64. Функція саморегуляції суспільства, його груп, 

осіб. 

65. Функція соціального контролю. 

66. Функція збереження людських цінностей та 

інститутів у єдності з соціальною сферою. 

67. Функція посередника між людиною і 

суспільством. 

68. Функція кореляції (між реальністю та її 

відтворенням у  медіа). 

69. Функція програмування (творення символів і 

стереотипів). 

70. Функція гри (рекреативна). 

71. Функція задоволення в отриманні 

вузькопрофільної інформації. 

72. Функція ескапізму (розрядка напруги, 

відволікання від повсякденних проблем, 

повсякденності загалом).  

73. Функція задоволення психічних і соціальних 

потреб людини. 

74. Функція передачі культурних засад 

(пізнавально-культурологічна функція). 

75. Функція особистісної ідентифікації. 



76. Мобілізаційна функція масової комунікації. 

77. Функція управління самоспостереженням за 

суспільною системою (Н. Луман). 

78. Функція формування уявлення про світ і 

суспільство, на які орієнтується саме суспільство. 

 

Затвреджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа, протокол № ____ від 

«____» ______ 2018 року. 

Екзаменатори:   ________________ проф. Васьків М.С. 

доц. Курбан О.В. 

________________  

Завідувач кафедри   ________________   проф. Семенець О. О. 
 

 


