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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РНПД «Масова комунікація та інформація»: «Світові медіасистеми».  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Масова комунікація та інформація» 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 6 кредити / 180 годин 

Курс 3 3 

Семестр 5 5 

Кількість змістових модулів за 

розподілом 

3 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Модульний контроль 12  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 54 156 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

Змістовий модуль «Світові медіасистеми» 

Курс 3 3 

Семестр 5 5 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Самостійна робота 18 52 

Форма семестрового контролю екзамен Екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Масова комунікація та інформація: Сучасні медіасистеми» 

покликана формувати розуміння теоретичних засад та історичних аспектів 

появи та функціонування медіасистем різних країн світу, розуміння їх 

особливостей та чинників, що впливають на їх зміни, а також вироблення 

відповідних практичних навичок.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні аспекти розвитку сучасних світових медіасистем, їх особливостей, 

ролі інформатизації на їх трансформацію.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Масова комунікація та 

інформація: Світові медіасистеми» є формування у студентів системи знань 

щодо історії та сучасного стану засобів масової інформації у демократичних 

країнах, створення та тенденцій розвитку сучасних медіа систем, роль 

інформаційного суспільства та інтернету в глобалізації ЗМІ.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Масова комунікація та 

інформація: Світові медіасистеми»:  

 засвоєння студентами особливостей медіасистем, політичних, соціальних 

та економічних чинників, що визначають їх розвиток, 

 вивчення трьох  головних моделей розвитку ЗМІ у демократичних 

країнах, 

 дослідження особливостей медіасистеми України, 

 визначення ролі медіа в інформаційній політиці держави, 

 аналіз взаємозв’язку медіа та особистості, 

 виявлення особливостей впливу Інтернету на трансформацію 

медіасистем. 

 Дисципліна розглядається в єдиному контексті національних 

пріоритетів і національної безпеки України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Світові медіасистеми» дає окремі 

базові знання та навички, пов’язані з процесом підготовки студентів з фахових 

журналістикознавчих дисциплін – «Проблематика ЗМІ», «Теорія інформації та 

комунікацій», «Соціологія медіа», «Крос-медійна журналістика» тощо. При 
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цьому застосовує категорії комунікативістики, соціології, психології, 

політології. 

Впродовж вивчення дисципліни, студенти отримують такі 

компетентності відповідно до освітньої програми «Журналістика»: 

Загальні компетентності: 

 ЗК-1. Здатність до комплексного розв’язання проблем 

 ЗК-2. Здатність критично мислити 

 ЗК-3. Здатність до креативності 

 ЗК-4. Здатність до аналізу комунікаційних процесів, якості інформації та 

її об’єктивній дійсності 

 ЗК-5. Здатність до координації дій з іншими 

 ЗК-7. Здатність до формулювання суджень та ухвалення рішень 

 ЗК-10. Здатність до когнітивної гнучкості 

Фахові компетентності: 

 ФК-1. Здатність розуміти особливості суспільних процесів, мати знання з  

правових та етичних засад журналістики. 

 ФК-2. Здатність знаходити в контексті подій, уміння здійснювати 

моніторингову діяльність, знати характеристики різних ЗМІ, здатність 

створення матеріалів на основі аналізу потреб медіаринку. 

 ФК-8. Здатність працювати в команді, редакційному колективі, 

застосовувати розвинені соціальні навички, відповідально виконувати 

професійні завдання. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Під час семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи 

передбачається набуття студентами комплексу умінь і навичок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : 

 особливості взаємодії ЗМІ і політики у сучасному світі;  

 основні моделі відносин медіа і політики у демократичних країнах;  

 особливості північноатлантичної, середземноморської та 

північноєвропейської моделей;  

 різницю систем суспільного мовлення у різних демократичних країнах.  

 наслідки впливу Інтернету на трансформацію медіасистем; 

 специфіку ролі особистості у взаємодії зі ЗМІ; 

 значення соціальних мереж в епоху постправди. 

Уміти : 

 визначати схожості і відмінності медіасистем, політичних, соціальних та 

економічних чинників, що визначають їх розвиток;  

 розуміти три головні моделі розвитку ЗМІ у демократичних країнах;  

 пояснити, яку роль медіа відіграють у політичному і соціальному житті,  

 проаналізувати особливості медіасистеми України в контексті питання 

взаємодії ЗМІ і політики; 

 зазначити особливості медіасистем та інформаційної політики різних 

країн світу; 

 застосовувати на практиці знання щодо впливу Інтернету на медіа-сферу. 

Впродовж вивчення дисципліни мають бути досягнуті такі програмні 

результати навчання відповідно до опису освітньої програми «Журналістика»: 

 ПРН-1. Виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, 

мобілізувати інтелектуальні та духовні можливості для самостійного 

засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій, 
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оновлювати власні професійні компетенції з урахуванням інформаційних 

потреб аудиторії, що домінуватимуть у перспективі.  

 ПРН-2. Використовувати знання соціально-гуманітарних, професійно-

орієнтованих дисциплін, ефективно діяти в умовах інформаційного 

простору України.  

 ПРН-5 Використовувати сучасні мовленнєві норми комунікативної 

ефективності в різних видах комунікації. 

 ПРН-7 Уникати неконструктивних комунікативних ситуацій, конфліктів, 

що можуть нашкодити професійній репутації та інтересам справи; 

раціонально діяти в конфліктних ситуаціях, шукаючи компромісів на 

основі професійних принципів і взаємної ділової вигоди. 

 ПРН-13 Прогнозувати реакцію соціуму на інноваційні медійні продукти, 

розробляти й реалізовувати моделі діяльності відповідно до потреб різних 

соціальних груп. 

 ПРН-14 Прогнозувати тенденції сучасного медійного ринку. 

 

Дисципліна «Масова комунікація та інформація: Сучасні 

медіасистеми» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 

навчального семестру. Аудиторна робота становить 23 % від загального обсягу 

курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і  семінарських занять (14 год.). 

Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 18 год., 4 

год. – модульні контрольні роботи, 10 год. – семестровий контроль. Вивчення 

студентами навчальної дисципліни завершується підсумковим контролем – 

іспитом. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

№ 

п/

п 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторні 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
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к
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и
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н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

М
о
д

у
л

ь
н

і 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

1. Інформаційне суспільство як 

центральне явище сучасних 

медіасистем  

6 2 2    2 

2. Роль медіа в інформаційній політиці 

держави 

8 2 2    4 

3. Суспільні комунікації від «чотирьох 

теорій» до «трьох моделей» 

6 2 2    2 

4. Моделі відносин ЗМІ та політики  6 2 2    2 

 Модульна контрольна робота 2     2  

 Разом 28 8 8   2 10 
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Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

1. Медіа та особистість у політичному 

вимірі 

8 2 2    4 

2. Якісні зміни медіасистем та роль 

соціальних мереж 

6 2 2    2 

3. Вплив Інтернету на медіасистеми: 

інтеграція, взаємодія та глобалізація 

6 2 2    2 

 Модульна контрольна робота 2     2  

 Разом 22 6 6   2 8 

 Семестровий контроль 10     10  

 Разом за навчальним планом 60 14 14   4 18 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

№ 

п/

п 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 
Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторні 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

М
о
д

у
л

ь
н

і 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

1. Суспільні комунікації від «чотирьох 

теорій» до «трьох моделей». Моделі 

відносин ЗМІ та політики.  

34 2 2    30 

 Разом 34 2 2    30 

Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

1. Медіа та особистість у політичному 

вимірі. Вплив Інтернету на 

медіасистеми: інтеграція, взаємодія 

та глобалізація 

26 2 2    22 

 Разом 26 2 2    22 

 Разом за навчальним планом 60 4 4    52 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

Лекція 1. Інформаційне суспільство як центральне явище сучасних 

медіасистем. (2 год.) 

Поняття інформаційного суспільства. Концепції інформаційного 

суспільства. Переваги та недоліки інформаційного суспільства. Критичні 

аспекти інформаційного суспільства. Розвиток Інформаційного суспільства в 

різних країнах світу.  

Семінарське заняття 1. Розвиток інформаційного суспільства в різних 

державах світу. (2 год.) 

Концепції інформаційного суспільства (Масуда, Тофлер, Маклюен, 

Кастельс, Друкер та ін..), їх переваги та недоліки. Розвиток Інформаційного 

суспільства в різних країнах світу (на вибір). Стан впровадження 

інформаційного суспільства в Україні.  

Джерела: основні – 8,9, додаткові – 19,27,29,39,56,61,72.  
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Лекція 2. Роль медіа в інформаційній політиці держави . (2 год.) 

Особливості визначення поняття «інформаційна політика». Історичні 

аспекти зародження терміну «інформаційна політика». Сучасні визначення 

«інформаційної політики» та її складові. Ефективність інформаційної політики 

держав світу. Взаємодія медіа та інформаційної політики.  Інформаційна 

політика країн Європи.  

Семінарське заняття 2. Аналіз інформаційної політики держав світу: роль 

медіа. (2 год.) 

Сучасні визначення «інформаційної політики» та її складові. 

Ефективність інформаційної політики держав світу. Взаємодія медіа та 

інформаційної політики.  Інформаційна політика країн Європи (на вибір).  

Джерела: основні – 1,5,10, додаткові – 24,30,35,37,39,43,44,51,52,61,63.  

 

Лекція 3. Суспільні комунікації від «чотирьох теорій» до «трьох моделей». 

(2 год.) 

Чотири теорії преси Ф. Сіберта, Т. Пітерсона та В. Шрамма. Переваги та 

вади «Чотирьох теорій». Поняття «моделі медіасистем». Моделі медіасистем 

сучасних держав та параметри їх виокремлення. Політичний паралелізм, 

професіоналізація засобів масової комунікації, клієнтилізм, інструменталізація 

засобів масової комунікації.  Три моделі ЗМІ Д. Галліна і П. Манчіні.  

Семінарське заняття 3. Особливості медіасистем держав. (2 год.) 

Моделі медіасистем сучасних держав та параметри їх виокремлення. 

Політичний паралелізм, професіоналізація засобів масової комунікації, 

клієнтилізм, інструменталізація засобів масової комунікації.  Три моделі ЗМІ Д. 

Галліна і П. Манчіні.  

Джерела: основні – 4,5,9,10, додаткові – 15,35,39.  

 

Лекція 4. Моделі відносин ЗМІ та політики. (2 год.) 
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Середземноморська модель (модель поляризованого плюралізму); 

північноєвропейська (демократична) модель; північноатлантична (ліберальна) 

модель. Тенденції розвитку сучасної медіасистеми. Відображення національних, 

історичних, соціальних та культурних особливостей у медіасистемі. 

Інформаційні агентства та аналітичні центри в сучасній медіасистемі.  

Семінарське заняття 4. Моделі відносин ЗМІ та політики держав світу. (2 

год.) 

Середземноморська модель (модель поляризованого плюралізму); 

північноєвропейська (демократична) модель; північноатлантична (ліберальна) 

модель. Аналіз медіасистем країн світу (на вибір).  Медіасистема України: 

сучасний стан та проблеми розвитку.  

Джерела: основні – 5,6,9, додаткові – 1,8,18,23,60.  

Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

Лекція 5. Медіа та особистість у політичному вимірі. (2 год.) 

Вплив медіа на імідж людини. Складові іміджу сучасних політичних 

лідерів. Медіа як регулятор репутації політиків. Роль інтерв’ю для репутація 

політика. Взаємодія медіа та політичних сил напередодні виборів.  

Семінарське заняття 5. Медіа та особистість у політичному вимірі. (2 год.) 

Складові іміджу сучасних політичних лідерів. Дослідження політичного 

іміджу та репутації політика (на вибір) з точки зору аналізу  медійних 

матеріалів щодо нього/неї.  

Джерела: основні – 3,4,5,9, додаткові – 16,24,25,31,49,50,53,54,55,61,63.  

 

Лекція 6. Якісні зміни медіасистем та роль соціальних мереж. (2 год.) 

Роль соціальних мереж у в системі комунікацій.  Соціальні  мережі як 

новий вид комунікації у міжнародних відносинах. Роль соціальних мереж у 

діяльності окремих політиків та політичних сил. Роль соціальних мереж у 

підготовці та реалізації соціальних протестів та переворотів. 
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Семінарське заняття 6. Якісні зміни медіасистем та роль соціальних мереж. 

(2 год.) 

Соціальні  мережі як новий вид комунікації у міжнародних відносинах. 

Роль соціальних мереж у діяльності окремих політиків та політичних сил 

(приклади). Роль соціальних мереж у підготовці та реалізації соціальних 

протестів та переворотів (приклад). Вплив соціальних мереж на трансформацію 

медіасистеми країни.  

Джерела: основні – 5,7,8,9, додаткові – 23,28,33,34,56,57.  

 

Лекція 7. Вплив Інтернету на медіасистеми: інтеграція, взаємодія та 

глобалізація. (2 год.) 

Глобалізація медіа. Гейміфікація ЗМІ: новинні ігри. Інформаційні 

технології в журналістських розслідуваннях. Роботизація ЗМІ: дрон-

журналістика. Роль чат-ботів у комунікації з користувачами соціальних мереж, 

інтернет-видань. Постправда та журналістика 21 століття.  

Семінарське заняття 7. Вплив Інтернету на медіасистеми: інтеграція, 

взаємодія та глобалізація. (2 год.) 

Особливості глобалізації медіа. Гейміфікація ЗМІ: новинні ігри (приклади 

і вплив). Роботизація ЗМІ: дрон-журналістика (приклади використання). 

Постправда в умовах журналістики 21 століття.  

Джерела: основні – 5,7,8, додаткові – 3,4,5,9,13,45,47,48,72.  

 

 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

Лекція 1. Суспільні комунікації від «чотирьох теорій» до «трьох моделей». 

Моделі відносин ЗМІ та політики (2 год.) 
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Чотири теорії преси Ф. Сіберта, Т. Пітерсона та В. Шрамма. Переваги та 

вади «Чотирьох теорій». Поняття «моделі медіасистем». Моделі медіасистем 

сучасних держав та параметри їх виокремлення. Політичний паралелізм, 

професіоналізація засобів масової комунікації, клієнтилізм, інструменталізація 

засобів масової комунікації.  Три моделі ЗМІ Д. Галліна і П. Манчіні. Тенденції 

розвитку сучасної медіасистеми.  

 

Семінарське заняття 1. Особливості медіасистем держав. (2 год.) 

Моделі медіасистем сучасних держав та параметри їх виокремлення. 

Політичний паралелізм, професіоналізація засобів масової комунікації, 

клієнтилізм, інструменталізація засобів масової комунікації.  Три моделі ЗМІ Д. 

Галліна і П. Манчіні. Аналіз медіасистем країн світу (на вибір).  Медіасистема 

України: сучасний стан та проблеми розвитку. 

Джерела: основні – 4,5,6,9,10, додаткові – 1,8,15,18,23,35,39,60.  

 

Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

Лекція 2. Медіа та особистість у політичному вимірі. Вплив Інтернету на 

медіасистеми: інтеграція, взаємодія та глобалізація (2 год.) 

Вплив медіа на імідж людини. Складові іміджу сучасних політичних 

лідерів. Медіа як регулятор репутації політиків. Роль інтерв’ю для репутація 

політика. Взаємодія медіа та політичних сил напередодні виборів. Роль 

соціальних мереж у діяльності окремих політиків та політичних сил. 

Гейміфікація та роботизація ЗМІ. Постправда та журналістика 21 століття. 

Семінарське заняття 2. Медіа та особистість у політичному вимірі. (2 год.) 

Складові іміджу сучасних політичних лідерів. Дослідження політичного 

іміджу та репутації політика (на вибір) з точки зору аналізу  медійних 

матеріалів щодо нього/неї.  Роль соціальних мереж у підготовці та реалізації 

соціальних протестів та переворотів. Особливості глобалізації медіа. 

Гейміфікація ЗМІ: новинні ігри (приклади і вплив). Роботизація ЗМІ: дрон-



14 
 

журналістика (приклади використання). Постправда в умовах журналістики 21 

століття.  

Джерела: основні – 3,4,5,7,8,9, додаткові – 

3,4,5,9,16,23,24,25,31,34,47,48,49,50,53,54,55,57,61,63,72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Масова комунікація та 

інформація: Світові медіасистеми» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип коопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 

зазначено види контролю й принципи їх оцінювання. Систему переведення 

рейтингових балів у національну та європейську (ECTS) шкалу подано у 

таблицях.  

 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студента 

 

Денна форма навчання 

 

№ Вид діяльності М
а
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ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 



15 
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

1. Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

2. Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 3 3 

3. Робота на 

семінарському занятті 

10 4 40 3 30 

4. Виконання завдання з 

самостійної роботи 

  5 4 20 3 15 

5. Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Разом - 93 - 76 

Максимальна кількість балів 169 

Розрахунок коефіцієнта 169/20 = 8,45 

 

Заочна форма навчання 

 

№ Вид діяльності 

М
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Модуль 1 Модуль 2 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
а

к
си

м
а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 
1. Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

2. Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 1 1 

3. Робота на 

семінарському занятті 

10 1 10 1 10 

4. Виконання завдання з 

самостійної роботи 

  5 2 10 2 10 

Разом - 22 - 22 

Максимальна кількість балів 44 

Розрахунок коефіцієнта 44/20 = 2,2 
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6.2.  Завдання для самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

Тема 1. Інформаційне суспільство як центральне явище сучасних 

медіасистем. (2 год.) 

Написати есе на 500 слів на тему «Інформаційне суспільство: наслідок чи 

передумова трансформації світових медіасистем» 

Тема 2. Роль медіа в інформаційній політиці держави . (2 год.) 

Проаналізувати та створити замітку про приклад спільного суспільно значущого 

проекту між медіа та державними органами будь-якої країни на вибір.  

Тема 3. Суспільні комунікації від «чотирьох теорій» до «трьох моделей». (2 

год.) 
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Написати історичну довідку щодо зародження медіасистем з висвітленням 

авторського бачення етапів їх розвитку.  

Тема 4. Моделі відносин ЗМІ та політики. (4 год.) 

Провести аналітичне дослідження та створити презентацію про 

особливості медіасистеми будь-якої країни на вибір.  

 

Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

Тема 5. Медіа та особистість у політичному вимірі. (2 год.) 

Створити перелік рекомендацій для покращення іміджу українського 

політика (на вибір) в ЗМІ. 

Тема 6. Якісні зміни медіасистем та роль соціальних мереж. (4 год.) 

Зробити порівняльне дослідження висвітлення міжнародної новини (яка 

відбулась в 2019 році) в соціальних мережах та в медіа.  

Тема 7. Вплив Інтернету на медіасистеми: інтеграція, взаємодія та 

глобалізація. (2 год.) 

Створити прогноз для майбутнього медіа за умов ще глибшого впливу 

Інтернету.  

 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Особливості взаємодії ЗМІ та політики 

Тема 1. Суспільні комунікації від «чотирьох теорій» до «трьох моделей». 

Моделі відносин ЗМІ та політики (30 год.) 

Придумати рецепт (з інгредієнтами, етапами «готування») або формулу (з 

елементами, коефіцієнтами, рівняннями) успішної медіасистеми України 21 

століття.  



18 
 

Зробити групове дослідження про особливості медіасистеми будь-якої 

країни на вибір. 

 Визначити, до якої/яких з моделей медіасистем належить країна, 

пояснити чому. 

 Проаналізувати медіасистему країни за критеріям: Ступінь розвитку 

медіаринків і масової преси, Ступінь політичного паралелізму, 

Ступінь розвитку журналістської професіоналізації, Ступінь 

втручання держави. 

 Дослідити особливості суспільного мовлення в обраній країні. 

 Визначити перелік подій 20 та 21 століття, що найбільше вплинули 

на розвиток та трансформацію медіасистеми. 

 Визначити елементи медіасистеми обраної держави, які варто було 

б впровадити в Україні.  

 

Змістовий модуль ІІ 

Вплив інформаційних технологій на трансформацію медіасистем 

Тема 2. Медіа та особистість у політичному вимірі. Вплив Інтернету на 

медіасистеми: інтеграція, взаємодія та глобалізація (22 год.) 

Написати текст в форматі публікації для Фейсбуку (з усіма елементами та 

особливостями цієї соціальної мережі) на тему (або її окремий аспект): «Вплив 

інформаційних технологій на медіасистеми». 

Переглянути ОДИН із фільмів на вибір: 

  А) Кінофільм «Секретне досьє» (2017) 

  Б) Кінофільм «П’ята влада» (2013) 

Написати есе на основі фільму, в якому мають бути висвітлені відповіді 

на наступні питання: 

 Які проблеми журналістики піднімаються в фільмі? 

 Що таке свобода слова, на Вашу думку, і як вона висвітлена у 

фільмі? 
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 Роль прийняття рішень в журналістиці, на прикладі фільму, – 

публікувати чи ні певний матеріал?! 

 Чи присутня у фільмі журналістика рішень? 

 Чи згодні ви з діями головних героїв? Як ви б поступили на їх місці? 

 Якою має бути журналістика в майбутньому? 
 

 

Критерії оцінювання самостійних робіт: 

 Аналітичність. 

 Висловлення власної думки. 

 Творчий підхід до виконання. 

 Відсутність плагіату. 

 Посилання на використані джерела.  
 

 

 

 

 

 

 

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 – 40 тестових питань (включають 

питання з кожної дисципліни блоку «Масова комунікація та 

інформація») 

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Місце проведення Система електронного навчання – за наявності карантину  

Аудиторія – за відсутності карантину 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів (вибір однієї правильної відповіді) 

Критерії оцінювання Три блоки тестів (40 питань):  
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Тести з дисципліни «Теорія інформації та комунікацій» (14 

питань) – 14 балів 

Тести з дисципліни «Світові медіасистеми» (13 питань) – 13 

балів 

Тести з дисципліни «Комунікаційні технології» (13 питань) 

– 13 балів 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Див. список джерел та літератури навчальних програм 

дисциплін «Світові медіасистеми», «Теорія інформації та 

комунікацій», «Комунікаційні технології» 

Орієнтований перелік 

питань 

Приклад тестових питань:  

1. Які існують дві основні моделі становлення 

інформаційного суспільства? 

A. Західна та Азійська 

B. Американська та Радянська 

C. Східна та Західна 

D. Європейська та Азійська 

 

2. Оберіть, що з нижчеперелічених варіантів НЕ входить до 

критеріїв аналізу медіасистем: 

A. Ступінь розвитку медіаринків і масової преси. 

B. Ступінь політичного паралелізму.  

C. Ступінь розвитку журналістської професіоналізації.  

D. Ступінь незалежності медіа від корпоративного 

сектору.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю з дисципліни 

«Світові медіасистеми» 

 

Орієнтовні питання для підготовки до тесту: 

 

1. Розкрийте особливості середземноморської моделі медіасистеми (модель 

поляризованого плюралізму) на прикладі будь-якої країни, що належить 

до даної моделі.  

2. Розкрийте особливості північноєвропейської моделі медіасистеми 

(демократичної) на прикладі будь-якої країни, що належить до даної 

моделі. 

3. Розкрийте особливості північноатлантичної моделі медіасистеми 

(ліберальної) на прикладі будь-якої країни, що належить до даної моделі. 

4. Доведіть або спростуйте приналежність України до середземноморської 

моделі медіасистеми.  
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5. Доведіть або спростуйте приналежність України до північноєвропейської 

моделі медіасистеми. 

6. Доведіть або спростуйте приналежність України до північноатлантичної 

моделі медіасистеми. 

7. Доведіть або спростуйте сучасне існування чотирьох теорій преси Ф. 

Сіберта, Т. Пітерсона та В. Шрамма.  

8. Опишіть особливості взаємодії ЗМІ та політики в України. Надайте 

рекомендації для ефективної прозорої взаємодії.  

9. Опишіть рівень професіоналізації журналістів в Україні. Надайте 

рекомендації для вдосконалення.  

10. Опишіть особливості медіасистеми Іспанії та надайте рекомендації вдалих 

практик для застосування в Україні.  

11. Опишіть особливості медіасистеми Італії та надайте рекомендації вдалих 

практик для застосування в Україні.  

12. Опишіть особливості медіасистеми Німеччини та надайте рекомендації 

вдалих практик для застосування в Україні.  

13. Опишіть особливості медіасистеми Франції та надайте рекомендації 

вдалих практик для застосування в Україні.  

14. Опишіть особливості медіасистеми Великої Британії та надайте 

рекомендації вдалих практик для застосування в Україні.  

15. Опишіть особливості медіасистеми Канади та надайте рекомендації 

вдалих практик для застосування в Україні.  

16. Опишіть основні тенденції розвитку сучасної медіасистеми та 

проаналізуйте рівень їх наявності і впровадження в Україні.  

17. Розкрийте роль медіа та зазначте сучасні приклади правдивості слів «Хто 

володіє інформацією, той володіє світом» Н. Ротшильда.  

18. Опишіть особливості концепції інформаційного суспільства Й. Масуди та 

рівень її впровадження в Україні.  

19. Розкрийте концепцію Г.Маклюена «Глобальне село» та оцініть 

впровадження концепції в Україні. 

20. Проаналізуйте взаємодію медіа та інформаційної політики в Данії та 

надайте рекомендації успішних практик для впровадження в Україні. 

21. Проаналізуйте взаємодію медіа та інформаційної політики в Нідерландах 

та надайте рекомендації успішних практик для впровадження в Україні.  

22. Опишіть вплив медіа на імідж та репутацію політичних лідерів на 

прикладі будь-якого з українських політиків.  
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23. Проаналізуйте роль соціальних мереж у діяльності окремих політичних 

сил на прикладі будь-якої політичної партії України.  

24. Розкрийте особливості гейміфікації ЗМІ із зазначенням успішних 

прикладів новинних ігор та надайте рекомендації українським медіа щодо 

їх створення та впровадження. 

25. Надайте рекомендації використання дрон-журналістики українським 

медіа на прикладі ефективних практик світовими медіа.  

26. Надайте авторські пропозиції покращення загального медіа ландшафту 

України.  

27. Надайте авторські рекомендації можливості поглиблення інформаційного 

суспільства в Україні. 

28. Надайте авторські пропозиції застосування новинних ігор в умовах 

інформаційної війни між Україною та Росією. 

29. Запропонуйте стратегію (з основними етапами) переходу України до 

північноатлантичної моделі медіасистеми.  

30. Надайте авторські рекомендації подолання постправди в Україні та 

потужного впровадження «журналістики рішень». 

 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількістьбалів 

Відмінно 100-90 

Дужедобре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Денна форма навчання 

Разом 60 год., лекції - 14 год., семінарські заняття - 14 год., самостійна робота - 18 год., семестровий контроль – 

10 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Особливості взаємодії ЗМІ та політики Вплив інформаційних технологій на 

трансформацію медіасистем 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій Інформаційне 

суспільство як 

центральне 

явище 

сучасних 

медіасистем – 1 

бал  

Роль медіа в 

інформаційній 

політиці 

держави – 1 

бал 

Суспільні 

комунікації 

від «чотирьох 

теорій» до 

«трьох 

моделей» – 1 

бал 

Моделі 

відносин ЗМІ 

та політики – 

1 бал  

Медіа та 

особистість у 

політичному 

вимірі – 1 бал 

Якісні зміни 

медіасистем 

та роль 

соціальних 

мереж – 1 бал 

Вплив 

Інтернету на 

медіасистеми: 

інтеграція, 

взаємодія та 

глобалізація – 

1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Розвиток 

інформаційного 

суспільства в 

різних 

державах світу 

Аналіз 

інформаційної 

політики 

держав світу: 

роль медіа  

Особливості 

медіасистем 

держав  

Моделі 

відносин ЗМІ 

та політики 

держав світу 

Медіа та 

особистість у 

політичному 

вимірі 

Якісні зміни 

медіасистем 

та роль 

соціальних 

мереж 

Вплив 

Інтернету на 

медіасистеми 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 

ІНДЗ        

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Іспит 



24 
 

Заочна форма навчання 

Разом 60 год., лекції - 4 год., семінарські заняття - 4 год., самостійна робота - 52 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Модулі  Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Особливості взаємодії ЗМІ та політики Вплив інформаційних технологій на 

трансформацію медіасистем 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій 
Суспільні комунікації від «чотирьох теорій» до «трьох моделей» 

Моделі відносин ЗМІ та політики – 1 бал 

Медіа та особистість у політичному вимірі. 

Вплив Інтернету на медіасистеми: інтеграція, 

взаємодія та глобалізація – 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Особливості медіасистем держав Медіа та особистість у політичному вимірі 

Самостійна 

робота 
10 балів 10 балів 

ІНДЗ        

Види 

поточного 

контролю 

  

Підсумковий 

контроль 
Іспит 
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