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Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Теорія масової комунікації та інформації»

Курс  1

Спеціальність          Журналістика
Освітня програма   Видавнича справа та редагування

Форма проведення:  письмовий іспит

Тривалість проведення:  2 академічні години

Максимальна кількість балів:  40

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Теорія масової 
комунікації та інформації»  відбувається в межах письмового екзамену. Студенти 
виконують завдання, яке охоплює два теоретичних питання та практичне 
завдання, кожне з яких оцінюється в 13,3 бала (максимально), разом 40 балів.

Критерії оцінювання завдання:
 засвоєння теоретико-методологічних засад дисципліни; 
 знання історії дослідження масової комунікації;
 обізнаність з основними теоріями і моделями масової комунікації; 
 здатність проводити аналіз інформаційних продуктів в аспекті 

використання засобів і технологій впливу на масову свідомість;
 повнота і ґрунтовність відповіді;
 доказовість і логічність викладу;
 доречність наведених прикладів та коректність аналізу;
 обґрунтованість висновків;
 володіння нормами літературної мови та культури письмової відповіді.

Орієнтовний перелік питань до екзамену

Розкрити суть теоретичного питання, пояснити зміст основних термінів, 
навести доречні приклади-ілюстрації до теоретичних положень та проаналізувати 
їх.

1. Поняття про медіа. Історія розвитку медіасфери. Сучасні тенденції і 
проблеми розвитку.

2. Сутність масової комунікації. Мас-медіа.
3. Форми і формати масової комунікації.
4. Види масової комунікації.
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5. Фактори масової комунікації.
6. Визначення і модель масової комунікації.
7. Поняття про маси: визначення, види мас, ознаки маси. Фази існування 

маси.
8. Механізм масифікації. Роль ЗМК в масифікації людини.
9. Натовп і публіка. Масова аудиторія.
10. Настрої, думки, свідомість і поведінка мас.
11. Історія розвитку теорії інформації. Концепції теорії інформації.
12. Визначення та одиниці вимірювання інформації. Носії інформації.
13. Аксіоми та закони в сучасній теорії інформації. 
14. Загальні властивості інформації, їх вимірювання та оцінювання.
15. Специфічні властивості масової інформації.
16. Види суспільств в аспекті циркулювання в них масової інформації. 

Поняття «інформаційне суспільство».
17. Основні види інформації в суспільстві. Інформація як продукт 

споживання, товар і засіб виробництва.
18. Поняття «професійний комунікант». Професійний і соціальний аспекти 

діяльності професійних комунікантів.
19. Типи комунікантів у масовій комунікації.
20. Творче й виробниче в діяльності професійних комунікантів.
21. Масовокомунікаційна індустрія як комунікант.
22. Трансформація систем масової комунікації в сучасному суспільстві.
23. Поняття масовокомунікаційного впливу. Види, форми, методи 

масовокомунікаційного впливу.
24. Масифікатори, лідери, просвітителі в системі масового спілкування.
25. Професійні засади масовокомунікаційного впливу.
26. Види масовокомунікаційного впливу.
27. Поняття про технологію масовокомунікаційного впливу. Механізм 

керування масою.
28. «Четверта влада» як основний концепт технології 

масовокомунікаційного впливу.
29. Види масовокомунікаційних технологій: технології проектування та змін 

соціального простору, інформаційні технології, інформаційні інтерактивні 
технології.

30. Види масовокомунікаційних технологій: PR-технології, рекламні 
технології, пропагандистські технології.

31. Засоби, методи, техніки масовокомунікаційного впливу.
32. Фейкова інформація. Технології та інструменти перевірки.
33. Поняття про ефективність масової комунікації. Ефективність та дієвість.
34. Поняття про масовокомунікаційний ефект. Види ефектів у масовій 

комунікації.
35. Міф як результат масової комунікації.
36. Боротьба з масовокомунікаційними впливами.
37. Становлення науки про масову комунікацію: основні етапи.
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38. Вплив наукових шкіл та вчень на розвиток науки про масову 
комунікацію: Чиказька школа, Віденський гурток, Франкфуртська школа, 
Бірмінгемська школа.

39. Вплив наукових шкіл та вчень на розвиток науки про масову 
комунікацію: марксизм, психоаналіз, біхевіоризм, функціоналізм.

40. Становлення вітчизняної наукової школи масової комунікації.
41. Основні теорії масової комунікації: теорія масового суспільства і 

сильних медіа, теорія двоступеневого впливу, теорія дифузії інновацій, теорія Г. 
Лассвелла.

42. Основні теорії масової комунікації: теорія чотирьох функцій, шість 
теорій преси (нормативні теорії преси), теорії на основі психодинамічної моделі 
К. Говленда, теорія когнітивного дисонансу.

43. Основні теорії масової комунікації: теорія селективного впливу, теорія 
використання і задоволення, теорія розширення відчуття Маклюена, теорія 
культивації. 

44. Основні теорії масової комунікації: теорія медійної гегемонії, теорія 
“порядок денний”, теорія “спіраль мовчання”, соціально-когнітивна теорія і 
теорія соціального навчання А. Бандури. 

45. Основні теорії масової комунікації: теорія фреймінгу, теорія медійної 
залежності, теорія праймінгу, теорія ефекту третьої особи. 

46. Основні теорії масової комунікації: теорія змови, або теорія 
“пропагандистська модель”, теорія медійної грамотності, теорія самореференції 
Н. Лумана. Комплексна теорія Д. Макквейла.

47. Моделі масової комунікації: модель комунікації як трансмісії, модель 
експресивна (ритуальна), модель рóзголосу, модель рецепції.

48. Напрями досліджень масової комунікації: дослідження медіавпливу та 
інші напрями досліджень.

49. Структура і логіка наукового дослідження.
50. Методи досліджень масової комунікації.

Орієнтовні практичні завдання до іспиту
 Провести зіставний аналіз кількох моделей комунікації.
 Розкрити на конкретних прикладах механізм дії певної моделі 

комунікації.
 Обґрунтувати власну думку: чи може суспільство існувати без міфів у 

сфері масової комунікації?
 Обґрунтуйте, якою повинна бути позиція журналіста у сфері масової 

комунікації.

Екзаменатор:  Семенець О.О.

Завідувач кафедри:  Гандзюк В.О.


