
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Сучасні медіа-комунікативні технології» 

 

Курс V 

 

Напрям підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування 

 

Форма проведення: комбінована (письмова та з презентацією заздалегідь 

підготовлених комплексних завдань із використанням мережі Інтернет). 

 

Тривалість проведення: 4 години  

 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Критерії оцінювання:  

 

За результатами письмових відповідей та презентації заздалегідь 

підготовленого комплексного завдання із використанням мережі Інтернет 

студент отримує підсумкову оцінку до 40 балів, яка розраховується як сума 

оцінок: за перше письмове питання (до 10 балів), за друге письмове питання 

(до 10 балів), за третє підготовлене завдання (до 20 балів).  

 



 

№ 

п/п 

Назви виду роботи, 

способи набуття знань 

Максималь

на кількість 

балів 

1. 

Оцінювання знань про медіа-комунікативні 

технології та умінь, що з ними корелюють: 

10 балів: 

1) сформованості понять про медіа-

комунікативні технології та їхнє визначення; 

уміння коректно використовувати 

термінологію; 

3 

2) знань про референти, які позначають 

відповідні поняття; знань основних ознак 

референтів; умінь розпізнавати різні медіа-

комунікативні технології; 

3 

3) рівня засвоєння знань та використання 

рекомендованих джерел за темою; повноти та 

ґрунтовності викладу теоретичного матеріалу. 

4 

2. 

Оцінювання вмінь зіставляти й аналізувати 

медіа-комунікативні технології: 

10 балів: 

1) уміння зіставляти основні ознаки та 

характеристики медіа-комунікативних 

технологій; 

5 

2) уміння аналізувати медіа-комунікативні 

технології. 

5 

3. 

Оцінювання вмінь застосовувати отримані 

знання на практиці (поєднувати теорію і 

практику): 

20 балів: 

1) уміння віднаходити конкретні приклади 

застосування тієї чи іншої медіа-

комунікативної технології;  

5 

2) уміння до творчого підходу в поданні 

практичного матеріалу; 

5 

3) уміння оформити матеріал у форматі 

презентації; 

5 

4) уміння лаконічно, грамотно й аргументовано 

викладати матеріал. 

5 

 Підсумкова оцінка 40 балів 

 



Орієнтовний перелік питань і завдань: 

 

1. Поняття технологій та сучасних технологій. Нові й новітні технології. 

Різновиди медіа-комунікативних технологій. 

2. Поняття «медіа» і «мас-медіа». Комунікативні й комунікаційні 

технології в аспекті комп’ютерної та соціальної комунікацій. 

3. Медіа-комунікація і масова комунікація. 

4. Мережеве суспільство, його становлення.  

5. Інформація в системі мережевих комунікацій. 

6. Мережеві мови. Лінгвістичні аспекти мережевої комунікації. 

7. Медіа-планування телеканалу. 

8. Маніпуляція і медіа-маніпуляція. Поняття маніпулятивної та 

комунікативної стратегій, маніпулятивних і комунікативних тактик. 

Засоби маніпулятивного впливу в медіа-текстах. 

9. Поняття комунікативного ефекту та ефективності комунікації. Типологія 

комунікативних ефектів. 

10. Медіа-планування як комунікативна технологія. Медіа-план і медіа-

канал. 

11. Конвергентні медіа як нова технологія. 

12. Особливості видавничої комунікації у соціальних мережах. 

13. Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й комунікаційна 

технологія, сфери її застосування.  

14. Соціальна мережа як комунікативна система. 

15. Типологія мережевої комунікації. 

16. Основні етапи медіа-планування. 

17. Інформаційно-[теле]комунікаційні та соціогуманітарні (Нi-Hume) 

технології.  

18. Специфіка інформації в мережевих комунікаціях, її життєвий цикл. 

19. Історія медіа та етапи їх становлення. 

20. Медіа-свідомість. Способи маніпуляції. Маніпуляції суспільною 

свідомістю в мас-медійній комунікації. 

21. Зіставити особливості мовного оформлення кількох жанрів інтернет-

спілкування (за вибором).  

22. На конкретному прикладі показати особливості персоналізації в 

соціальних мережах. 

23. На конкретному прикладі розкрити етапи планування інформаційної 

кампанії (за вибором). 

24. Проаналізувати основні моделі комунікації в Інтернеті. 

25. Розкрити концепцію блогу і мікроблогу як технологій нових медіа.  



26. Розкрити й проаналізувати параметри визначення цільової аудиторії в 

медіа-плануванні. 

27. Проаналізувати соціопсихологічні складники досягнення мети в 

інформаційній кампанії. 

28. Показати особливості використання мовних засобів маніпулювання в 

мас-медіа. 

29. Розкрити особливості діалогічного мовлення в соціальних мережах. 

30. Розкрити особливості мови онлайн-медіа. 

31. Здійснити загальний аналіз комунікативного медіа-планування 

телеканалу (за вибором). 

32. Розкрити специфіку комунікативного медіа-планування одного з 

телеканалів (за вибором). 

33. Розкрити особливості мовного оформлення одного з жанрів інтернет-

спілкування (за вибором). 

34. Створити невербальну саморепрезентацію у просторі соціальних мереж.  

35. Створити невербальний текст для соціальних мереж. 

36. Здійснити медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві (за 

вибором) . 

37. На одному з прикладів створення інформаційного продукту (за вибором) 

розкрити механізм спін-докторингу.  

38. На конкретному прикладі показати особливості лонгриду як одного з 

форматів подання журналістського матеріалу. 

39. На конкретному прикладі проаналізувати жанрову своєрідність 

сторителінгу. 

40. На конкретному прикладі показати особливості реалізації концепції 

соціоінженерної діяльності в реаліях української культури. 

41. Створити текст у жанрі мережевих ЗМІ. 

42. Віднайти в тексті (за вибором) мовні засоби маніпулювання. Зазначити 

прагматичну мету їх використання.  

43. Розробити медіа-план рекламної кампанії нового видавничого продукту. 

44. На конкретному прикладі розкрити етапи медіа-планування рекламної 

кампанії. 

45. Визначити комунікативний ефект (ефекти) тексту (за вибором). 

46. Створити вербальну саморепрезентацію у просторі соціальних мереж. 

47. Зіставити транзактні медійні й масовокомунікативні технології. 

 

 

Екзаменатор: ________________ В.Л. Іващенко 

 

Завідувач кафедри _______________ /Л.Г. Масімова 


