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Культура і комунікація 

Курс 5 курс 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 15 балів 

3 питання - 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

  

 

1.Класифікації культур Е. Холла, 

Т.Г.Грушевицької. 

2.Громадські (публічні) консультації як 

ефективна комунікаційна технологія. 

3.Історичні форми суспільної та міжкультурної 

комунікації.  

4.Світовий досвід демократичної культурної 

політики у вільноринкових   

умовах.   

5.Кодово-інформаційний характер моделі Р. 

Якобсона.  

6.Етапи європейської культурної політики. 

7.Поняття «масове суспільство»-«масова 

культура»-масова комунікація».  

8.Національний вимір в культурній політиці 

Європи. 

9.Нормативно-правова база з питань 

інформаційної діяльності та комунікаційної 

взаємодії в суспільстві 

10.Зарубіжні моделі культурної політики, їх 

адаптації до українських  

суспільних реалій.  

11.Класифікація регіональних проектів за 

домінуючою ознакою:    історичні, художні. 

12.Діяльність програми ЄС «Креативна Європа» 

як проект Європейської комісії. 

13.Мета та завдання соціокультурних проектів. 



14.Програма «Медіа» як вагомий чинник 

розвитку культурної галузі: зміст і форми 

реалізації. 

15.Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації переконання. 

16.Дослідження відкритого багатоаспектного 

комунікаційного простору культури. 

17.Види публічного  мовлення. 

 18. Аналіз  знакових систем у культурі. 

 19.Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності. 

 20.Концепція В. Гумбольдта та Ф. Соссюра, їх 

вплив на розвиток  теорії     комунікації. 

21.Комунікативне призначення мови у 

професійній сфері. 

22. Напрями культурної політики щодо інтеграції 

України у світовий культурний процес. 

23.Концепція Олександра Потебні - мова як  

основний засіб управління. 

24. Формування інституціональної основи 

культурної політики ЄС. 

 25.Розвиток громадянського суспільства та 

«якість політичної    комунікації». 

26.Співвідношення регіональної, національної та 

європейської  культурної ідентичності.    

 27.Термін соціокультурна комунікація. 

 28. Концепція М. Кагана. 

 29.Поняття комунікації у співвідношенні з 

поняттям спілкування.  

  30.Стрижневий принцип сучасної  української 

культури. 

  31.Український варіант освоєння сучасних 

комунікаційних технологій. 

  32. Локальна культурна політика як інструмент 

розвитку сільських територій. 

  33.Основні поняття аналізу комунікаційних 

процесів. 

  34.Законодавче забезпечення участі рекламних 

агенцій у реалізації проектів культурно-

гуманітарного спрямування   

35. Слухання і його роль у комунікації. 

 36.Напрями підпрограми «Культура» та 

підпрограми «Медіа». 

 37.Комунікативні ознаки культури мови. 

38.Культурна  політика і політична культура: 

порівняльний аналіз. 

 39.Професійно мовно комунікативна 

компетенція. 40.Мова і культура мовлення в 

житті професійного комунікатора 

 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

М.В. Макарова 



 


