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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з блоку дисциплін «Масова комунікація та інформація»:  

Теорія інформації та комунікацій, Світові медіасистеми, Комунікаційні 

технології 

 

Курс 3 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Освітні програми Журналістика 

Форма проведення Комплексний іспит – 3 питання (по одному з кожної 

дисципліни блоку «Масова комунікація та 

інформація») 

Тривалість 

проведення 

1 година 20 хвилин 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (письмові відповіді на поставлені у білеті 

питання) 

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 

Див. список джерел та літератури навчальних 

програм дисциплін «Світові медіасистеми», «Теорія 

інформації та комунікацій», «Комунікаційні 

технології» 



Орієнтований 

перелік питань 
Теорія інформації та комунікацій  

1. Поняття «інформація». 

2. Атрибутивна і функціональна теорія 

інформації. 

3. Інформація в різних науках. Інформація й 

масова комунікація. 

4. Різне розуміння інформації в біології (генетика, 

інстинкт тощо), гуманітаристиці й математиці 

(кількісні показники). 

5. Інформація – комунікація і зв'язок, у процесі 

якого усувається невизначеність 

(Клод Шеннон). 

6. Зберігання інформації. Проблема її вибору. 

7. Обмін інформацією, її функціонування. 

8. Джерело інформації – канал зв’язку – приймач 

інформації (К. Шеннон). 

9. Повідомлення (послання, месидж); 

інтерпретація (сприйняття); комунікація. 

10. Нагромадження і зберігання інформації для 

майбутнього використання. 

11. Проблема інформаційного вибору. 

12. Українське законодавство про поняття 

«інформація». Недосконалість визначень. 

13. Інфосфера.  

14. Ноосфера. 

15. Залежність швидкості суспільних перетворень 

від інтенсивності інформаційних обмінів. 

16. Стрибкоподібне збільшення інформації в 

інформаційному суспільстві. Інформаційний 

вибух. 

17. Аспекти і параметри інформації.  

18. Інформаційні ресурси (запаси), їх 

незнищенність, висока потенційна 

інтелектуальна вартість. 

19. Якісні параметри інформації, їх суб’єктивність. 

20. Потреба в передачі інформації від покоління до 

покоління (культура). 

21. Соціальна (масова) інформація. 

22. Суб’єктивність соціальної інформації. 

23. Параметри соціальної інформації: кількість, 

цінність, зміст, об’єктивність, адекватність, 

достовірність, точність, оперативність, 

надійність. 

24. Цінність інформації як її корисність, 

актуальність, вигідність тощо. 



25. Реальність і нереальність інформації. 

26. Знакова і незнакова інформація.  

27. Вербальна і невербальна інформація. 

28. Доступність мас до інформації. 

29. Активний пошук інформації – риса людини й 

людського спілкування.  

30. Переваги ЕОМ у пошуку інформації в 

замкнутій системі й людини – у зовнішньому 

довкіллі. 

31. Інформаційні шуми. 

32. Соціальне спотворення інформації. 

33. Організована й неорганізована (немасова) 

інформація. 

34. Вертикальна і горизонтальна передача 

інформації. 

35. Інформація в журналістиці (мас-медіа). 

36. Інформаційні ефекти мас-медіа. 

37. Інформаційні запити. 

38. Поняття комунікації. 

39. Інтерсуб’єктність, діяльний характер, навчання 

(«мистецтву») комунікації. 

40. Комунікативні знаки чотирьох видів: словесні, 

кінетичні, музичні, графічні.  

41. Мова як основна форма комунікування. Жести, 

зменшення їх ролі. 

42. Схеми комунікації Г.Д. Лассвелла. 

43. Схеми комунікації К. Шеннона і В. Вівера. 

44. Абсолютизація каналу передачі в теорії 

Г.М. МакЛюена. 

45. Адресант, адресат комунікації, повідомлення, 

код, контекст, контакт (Р. Якобсон). 

46. Спостерігач. Мови, описи різних спостерігачів 

доповнюють один одного (Н. Бор). 

47. Інтертекстуальність як «цитатна мозаїка», 

прямі й опосередковані посилання на чужі 

тексти (Ю. Крістєва). 

48. Консенсуальна взаємодія самоорганізованих 

систем (У. Матурана). 

49. Складники комунікаційних актів. 

50. Цілі комунікації та потреби людини. 

51. Зв'язок комунікації з пірамідою потреб 

А. Маслоу. 

52. Функції комунікації. 

53. Модель комунікативних функцій Р. Якобсона. 



54. Мовний вплив і мовна взаємодія. Реакція 

отримувача мовного акту. 

55. Міжособистісна комунікація. 

56. Невербальна комунікація, недоліки й переваги. 

57. Вербальне спілкування як найуніверсальніший 

спосіб і найбільш досліджений різновид 

комунікації. 

58. Мовлення як частина комунікативної культури 

й культури загалом. 

59. Мовно-культурні системи, труднощі перекладу. 

60. Маси як натовп, публіка, гетерогенна система, 

аудиторія мас-медіа. 

61. Маси як продукт машинної техніки і 

«надорганізованого» бюрократичного 

суспільства (Карл Маннгейм). 

62. Теорія атомізму (мас, аудиторії). 

63. Теорія лідерів думок. 

64. Принципова гетерогенність мас. 

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

за структурою і яка утворює соціальну 

організацію. 

66. Три закони схеми поширення ідей в акті 

комунікації: повторюваність, протиставлення, 

пристосування. 

67. Мас-медіа – цемент суспільства, який дає 

соціальні орієнтири. 

68. Масова комунікація і масове суспільство. 

Вульгаризація смаків. 

69. Масова комунікація як маніпулювання масами. 

70. Мас-медіа як формування у людини 

стереотипного світогляду. 

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

72. Мас-медіа – найважливіший каталізатор 

масовізації. 

73. Проблема пасивності й активності мас. 

74. Потреба масової комунікації в момент, коли 

міжособистісна комунікація вже не справлялася 

з завданнями. 

75. Ефекти мас-медіа – зміна поведінки 

отримувача. 

76. Ключова роль комунікаторів у впливі на маси. 

77. Вплив комунікатора на характер і зміст 

інформації. 

78. Вплив на маси через актуальність і регулярність 

впливу. 



79. Єднальна роль діяльності мас-медіа. 

80. Причини звернення реципієнтів до мас-медіа. 

81. Масові реакції на журналістські виступи. 

82. Конвергенція масмедійної сфери й політики. 

83. Чинники формування суспільної думки з боку 

мас-медіа. 

84. Стратегеми впливу на маси. 

85. Неоднозначне тлумачення ефектів масової 

комунікації, їх критеріїв, способів визначення й 

досягнення. 

86. Дезінформація, порушення правових і етичних 

норм. 

87. Стратегія ефективного отримання інформації. 

88. Модель впливу мас-медіа. 

89. Масова комунікація. 

90. Параметри масової комунікації. 

91. Зростання ролі масової комунікації з переходом 

до інформаційного суспільства. 

92. Професійні комунікатори. 

93. Масовість і анонімність аудиторії масової 

комунікації. 

94. Односторонність повідомлень у масовій 

комунікації. 

95. Принципова присутність і потреба технічних 

«посередників» у масовій комунікації. 

96. Неособисте спілкування в масовій комунікації. 

97. Інтенсивний обмін великою кількістю 

інформації у масовій комунікації. 

98. Масовокомунікаційний одночасний зв'язок із 

великою кількістю людей в обмеженому 

просторі. 

99. Організований, регульований 

масовокомунікаційний процес інформування. 

100. Інформування і формування установок в 

масовому комунікуванні. 

101. Публічність, принципова доступність 

масовокомунікаційного контенту. 

102. Масова комунікація як історичний процес 

культуроуспадкування. 

103. Масова комунікація як сукупність знань, 

цінностей і норм. 

104. Невелика кількість тих, хто передає 

інформацію в масовій комунікації, і велика тих, 

хто приймає. 

105. Комерційний характер масової комунікації. 



106. Масова комунікація як обмін інформацією між 

складними динамічними системами. 

107. Масова комунікація як процес обміну 

продуктами психічної діяльності. 

108. Перепони для процесу масової комунікації. 

109. Передумови для масовокомунікаційного 

процесу. 

110. Сутність, функції та діяльність комунікатора. 

111. Взаємодія комуніката і комуніканта. 

112. Повідомлення, його передача. 

113. Комуніканти, аудиторія. Зворотний зв’язок у 

минулому і зараз. 

114. Перешкоди (шуми) при масовому 

комунікуванні. 

115. Інформаційна функція масової комунікації. 

116. Функція синхронізації життя суспільства у часі 

та просторі. 

117. Функція соціалізації індивідів. 

118. Функція саморегуляції суспільства, його груп, 

осіб. 

119. Функція соціального контролю. 

120. Функція збереження людських цінностей та 

інститутів у єдності з соціальною сферою. 

121. Функція посередника між людиною і 

суспільством. 

122. Функція кореляції (між реальністю та її 

відтворенням у  медіа). 

123. Функція програмування (творення символів і 

стереотипів). 

124. Функція гри (рекреативна). 

125. Функція задоволення в отриманні 

вузькопрофільної інформації. 

126. Функція ескапізму (розрядка напруги, 

відволікання від повсякденних проблем, 

повсякденності загалом).  

127. Функція задоволення психічних і соціальних 

потреб людини. 

128. Функція передачі культурних засад 

(пізнавально-культурологічна функція). 

129. Функція особистісної ідентифікації. 

130. Мобілізаційна функція масової комунікації. 

131. Функція управління самоспостереженням за 

суспільною системою (Н. Луман). 



132. Функція формування уявлення про світ і 

суспільство, на які орієнтується саме 

суспільство. 

 

Світові медіасистеми  

1. Чотири теорії преси Ф. Сіберта, Т. Пітерсона 

та В. Шрамма.  

2. Переваги та вади «Чотирьох теорій преси».  

3. Поняття «моделі медіасистем».  

4. Моделі медіасистем сучасних держав та 

параметри їх виокремлення.  

5. Три моделі ЗМІ Д. Галліна і П. Манчіні.  

6. Середземноморська модель (модель 

поляризованого плюралізму) 

7. Північноєвропейська (демократична) модель 

8. Північноатлантична (ліберальна) модель.  

9. Особливості медіасистеми Іспанії.  

10. Особливості медіасистеми України. 

11. Тенденції розвитку сучасної медіасистеми.  

12. Інформаційні агентства та аналітичні центри в 

сучасній медіасистемі.  

13. «Хто володіє інформацією, той володіє 

світом»: сучасні приклади та роль медіа 

14. Концепція інформаційного суспільства Й. 

Масуди. 

15. Інформаційне суспільство за М. Кастельсом.  

16. «Глобальне село» Г.Маклюена. 

17. Переваги та недоліки інформаційного 

суспільства.  

18. Розвиток інформаційного суспільства в 

Україні.  

19. Особливості визначення поняття 

«інформаційна політика».  

20. Ефективність інформаційної політики держав 

світу.  

21. Взаємодія медіа та інформаційної політики в 

ФРН.   

22.  Взаємодія медіа та інформаційної політики в 

Франції.  



23.  Взаємодія медіа та інформаційної політики в 

Британії. 

24. Інформаційна політика країн Північної 

Європи.  

25. Вплив медіа на імідж людини. Медіа як 

регулятор репутації політиків. 

26. Складові іміджу сучасних політичних лідерів.  

27. Роль соціальних мереж у діяльності окремих 

політиків та політичних сил.  

28. Роль соціальних мереж у підготовці та 

реалізації соціальних протестів та переворотів. 

29. Глобалізація медіа.  

30. Гейміфікація ЗМІ: новинні ігри.  

31. Роботизація ЗМІ: дрон-журналістика.  

32. Постправда та журналістика 21 століття. 

33. Авторські рекомендації підвищення 

ефективності взаємодії ЗМІ та політики в Україні 

(формат та особливості).  

34. Авторські пропозиції покращення загального 

медіа ландшафту України.  

35. Авторські пропозиції вдосконалення 

інформаційної політики України.  

36. Авторські рекомендації можливості 

поглиблення інформаційного суспільства в Україні. 

37. Авторські пропозиції покращення іміджу 

українських політиків завдяки ЗМІ.  

38. Авторські рекомендації щодо використання 

соціальних мереж для підвищення рейтингу медіа в 

Україні. 

39. Авторські пропозиції застосування новинних 

ігор в умовах інформаційної війни між Україною та 

Росією. 

40. Авторські рекомендації «виживання» в умовах 

постправди в Україні.  

 

Комунікаційні технології  

1. Поняття технології. Комунікаційні технології. 

2. Комунікативний простір за його організація. 

3. Основні елементи комунікативного процесу 

4. Комунікаційні технології у вимірі масових 

комунікацій. 

5. Явище, природа і функції комунікації.  



6. Комунікативний простір.  

7. Розвиток масової комунікації 

8. Феномен цільової аудиторії. 

9. Масова комунікація як середовище для 

рекламної діяльності. 

10. Особливість PR-комунікацій. 

11. Пропагандистські технології. 

12. Комунікаційна інтенція агітаційної 

комунікації. 

13. Види масовокомунікаційного впливу.  

14. Вплив як комунікаційний процес.  

15. Феномен маніпулятивного впливу.  

16. Масове зараження.  

17. Масова сугестія.  

18. Ефективність масової комунікації. 

19. Способи впливу за Р. Чайлдіні. 

20. Комунікаційні технології у системі digital 

21. F-фактори як визначальні вектори digital-

епохи: friends, family, fans, followers. 

22.  Засоби інтернет-комунікації.  

23. Digital-native аудиторія у дискурсі комунікації. 

24. Паблік рилейшнз як комунікаційна технологія.  

25. Функції паблік рилейшнз  

26. Типи та інструменти PR. 

27. Феномен та значення реклами.  

28. Канали поширення рекламної інформації.  

29. Вплив реклами на свідомість реципієнта.  

30. Цілі і види реклами. 

31. Соціально-комунікаційні технології 

додавання. 

32. Соціально-комунікаційні технології 

модифікації. 

33. Соціально-комунікаційні технології 

трансформації. 

34. Соціально-комунікаційні технології 

розбалансування. 

35. Соціально-комунікаційні технології 

руйнування. 

36. Соціально-комунікаційні технології 

знищення. 

37. Психологічне підґрунтя в історії досліджень 

комунікаційних технологій. 

38. Соціологічні джерела в історії вивчення 

комунікаційних технологій. 



39. Концепція соціальних технологій Іванова В., 

Матвієнка В. і Патрушева І. 

40. Уявлення про комунікаційні технології в 

працях Почепцова Г.  
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