
ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ.  (ТЕОРІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ)    

 

Тип    Дисципліна професійної  підготовки 

Код К 5 

Семестр     6                                                                                                      

Загальна кількість кредитів/годин    4 кредити / 120годин 

Форма контролю Усний іспит 

Викладач Доцент, завідувач кафедри 

журналістики ДонНУ імені Василя 

Стуса Олена Валеріївна Тараненко 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни   

Навчальна дисципліна формує 

міждисциплінарні взаємозв’язки із 

іншими дисциплінами, перш за все, 

циклу «Теорія журналістики», таких 

як «Вступ до спеціальності», «Основи 

теорії журналістики», а також 

дисциплінами циклу «Журналістські 

жанри», «Теорія твору і тексту», 

«Теорія, методика і психологія 

журналістської творчості». 

Місце у структурно-логічній схемі К 5. Дисципліна викладається у 6 

семестрі. 

Форми навчання Лекції, практичні заняття, робота в 

дослідницьких групах. 

Критерії оцінювання Поточний контроль – 60 балів, 

підсумковий контроль (іспит) - 40 

балів 

Мова викладання Українська 

 
 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

          Загальне визначення масової комунікації.  Періоди становлення та 

трансформації масової комунікації. Масова комунікація як вид соціальної 

взаємодії,  вплив  комуніканта  на  комуніката  у  вигляді  маси. Різниця понять 

«комунікаційний» та «комунікативний». Ознаки маси.  

          Зміни якості подання інформації та комунікації. Доіндустріальний 

(дописемний і писемний) та індустріальний (друкований і аудіо-візуальний) 

періоди розвитку масової комунікації. Новітній віртуальний етап, що 

розпочинає третій, інформаційний період розвитку масового спілкування. 

Переваги та ризики нових медіа.  

Ознаки, форми та види масової комунікації. Базова схема масової комунікації:  

взаємозв’язок комуніканта – повідомлення – каналів – комуніката. Роль 

медіаефектів впливу. Врахування ефективності повідомлення. Поняття фільтрів 



комунікації. Формати і форми. Сучасні трансформації схеми комунікації. 

Моделі масової комунікації. 

Концептуальні засади масовокомунікаційних  технологій. Медіа як засіб 

«соціальної телепатії». «Четверта влада» як основний концепт технології 

масового впливу. Ознаки технологій масового впливу в рамках концепту 

«четверта влада». Основи технології масового впливу. 

Професійні комуніканти: сутність, види, ознаки. Засоби і методи 

комунікаційного впливу. Комунікативні ефекти як обов’язковий результат 

впливів, які чинять комуніканти; вивчення характеру і форм реакцій мас на ці 

впливи. Класифікація ефектів у масовій комунікації. 

                Масифікація та демасифікація в теорії Е. Тоффлера. Теорія «третьої 

хвилі» та її визначальних чинників. Мак-Квейлові (McQuail’а, 1994), моделі 

трансмісії (А), моделі ритуалу (Б), моделі привернення уваги (В) і моделі 

рецепції (Г). Теорії «порядку денного», «спіралі мовчання», фреймінгу, 

диффузії інновацій, праймінгу. Семантичні теорії масової комунікації. Модель 

рецепції (сприймання): кодування й декодування висловлювання. П. Бурдьє: 

теорія сучасних медіа та ролі телебачення в них. Поняття комунікаційно-

смислового поля та його застосування до сучасних медіа. Ролан Барт про 

соціальну міфологію та реміфологізацію в медіа. Жан Бодрійяр та його теорія 

масової комунікації як міфології споживання. 

       Інформаційна війна: види, основні теорії, сучасні виміри. Поняття гібридної 

війни. 

Теорія смислової війни Г.Почепцова. Трансформації фізичного – 

інформаційного – віртуального просторів через медійний вплив.  

          Конвергентна теорія сучасних медіа. Медіаграмотність і медіакультура. 

Формування навичок критичного мислення. 

 

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі 

 

ПРН-З-1. Засвоїти основні ідеї та методи соціальнокомунікаційних наук.  

ПРН-З-2. Знати та використовувати державну та іноземну мови в професійній 

діяльності. 

ПРН-К-2. Дотримуватися інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії. 

ПРН-К-9. Практикувати фахове ведення розмови, демонструючи уважне 

сприйняття розмови й точну реакцію на співбесідника. 

ПРН-К-6. Знати та використовувати стандарти професійної діяльності. 

ПРН-У-4. Практикувати спілкування з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ПРН-У-1. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

ПРН-У-2. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 



ПРН-У-3. Відтворювати інформаційні та  комунікаційні технології. 

ПРН-К-1. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 

інформаційні акції, зважаючи на положення і методи соціальнокомунікаційних 

та інших наук.  

ПРН-К-3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну 

акцію, що організована й проведена самостійно або  колегами. 

ПРН-К-4. Виокремлювати у виробничих ситуаціях під час виконання завдань 

факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань і які не вдається 

відтворити, що передбачає необхідність у самоосвіті та професійному 

удосконаленні. 

ПРН-К-5. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в 

професійній діяльності. 

   


