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НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ МЕДІАДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Цикл професійної підготовки.  

 

2.1. Нормативна дисципліна 

 

ВИКЛАДАЧ:  

Квіт Сергій Миронович, доктор філологічних наук, доктор філософії (PhD, Український 

вільний університет, Мюнхен), e-mail: kvitsm@ukma.edu.ua 

 

ЗАГАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:   4 ECTS  (1 навчальний рік) 

Заняття в аудиторії:  52 год  

Самостійна робота слухачів курсу:    68 год. 

 

АНОТАЦІЯ  

     Курс «Теорії медіадосліджень» є необхідною теоретичною основою для проведення 

медіадосліджень. Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, 

необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: 

Теоретична підготовка аспірантів  у галузі медіадосліджень, включно з опануванням 

найбільш відомих теорій та методів, вивченням історії дослідження масових комунікацій, 

ознайомленням із  сучасними українськими прикладами розвитку медіагалузі та проведення 

медіадосліджень. Оскільки ця дисципліна орієнтована головним чином на дослідників медіа, 

вона включає в себе головні складові цієї професії, а також вводить в центральну 

проблематику розвитку масових комунікацій сучасної України. Через цей курс аспіранти 

одержують цілісний погляд на журналістику, мас-медіа та масові комунікації.  

 

    В результаті вивчення курсу аспірант повинен 

 

    Знати:  

● основні теорії масових комунікацій  

● історію розвитку медіадосліджень 

 

Вміти:  

● проводити медіадослідження; 

● критично мислити; 

● давати експертні оцінки медійним та комунікаційним процесам в сучасній 

Україні; 

● орієнтуватися у проблематиці громадського мовлення. 

 

Теорія медіадосліджень 

Результати навчання   Методи навчання   Форми оцінювання   

Уміння застосовувати теорії 

масових комунікацій для 

Індивідуальна 

робота. Опрацювання 

Письмове індивідуальне завдання. 

Поточний контроль шляхом 
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розуміння, узагальнення й 

передбачення певних явищ 

медіавпливів при дослідженні 

медіааудиторії, текстів, інституцій. 

рекомендованої 

літератури. Групове 

обговорення. 

колегіального оцінювання (peer-

assessment).  

Вміння застосовувати кількісні та 

якісні методи досліджень; 

формулювати дослідницькі 

питання та гіпотези, з огляду на 

обрану парадигму дослідження; 

тестувати гіпотези; опановувати 

нові методи збору та аналізу даних; 

володіти дослідницькою 

термінологією. 

Індивідуальна 

робота. Опрацювання 

рекомендованої 

літератури. Групове 

обговорення. 

Письмове індивідуальне завдання. 

Поточний контроль шляхом 

колегіального оцінювання (peer-

assessment).  

Здатність визначати інтелектуальні 

рамки медіа дослідження, 

добирати відповідні теорії, що 

можуть надаватися як для перебігу 

самого дослідження, так і для 

подальшої інтерпретації зібраних 

даних. 

Доповідь, 

презентація 

дослідження. 

Індивідуально-

групове обговорення. 

Усна презентація індивідуального 

завдання; критичний аналіз 

індивідуальних письмових завдань та 

усної презентації колег. Поточний 

контроль шляхом колегіального 

оцінювання (peer-assessment). 

Дотримуватися принципів 

академічної доброчесності і 

високої академічної культури. 

Індивідуальна 

робота, підготовка 

презентації, виступ. 

Усна презентація індивідуального 

завдання; критичний аналіз 

індивідуальних письмових завдань та 

усної презентації колег. Поточний та 

підсумковий  контроль. 

 

ЗМІСТ КУРСУ 

 

Вступне слово 

Курс «Теорії медіадосліджень» скерований на те, щоб інтегрувати й удосконалити знання 

історії медіа досліджень, залучити слухачів курсу до порівняльного аналізу основних теорій 

масових комунікацій і їх подальшого використання для інтерпретації зібраних даних і 

розробки власного дослідження. Слухачі курсу набудуть уміння застосовувати теорії масових 

комунікацій для розуміння, узагальнення та передбачення явищ медіа-впливів у процесі 

дослідження аудиторії, текстів і інституцій окремих медіа. 

Курс «Теорії медіадосліджень» пов’язаний з курсами «Основи герменевтики» й «Методи 

медіа досліджень».  

Окрема увага приділятиметься навичкам ведення еміричних медіа досліджень. 
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Тематичний план  

Зміст лекцій, практичних, семінарських занять  

 

Теми по 

програмі 

навчальної 

дисципліни 

План лекції  Кіл

ькіс

ть 

год

ин  

Теми практичних 

занять  

1 2 3 4 

1.Масові 

комунікації та їх 

дослідження. 

- що таке комунікація; 

- ключові поняття масових комунікацій;  

- масова інформація та засоби масових 

комунікацій; 

- «журналістикознавство» і медіадослідження; 

- джерела для медіадосліджень в Україні; 

- інтелектуальні рамки медіа досліджень; 

- соціологічний сегмент; 

- медіаекологія, медіакритика, 

медіаграмотність, медіафілософія  

4 - методи 

медіадосліджень; 

- структура й 

методологічна 

основа 

медіадосліджень 

2. Теорії 

масових 

комунікацій 

- історія вивчення масових комунікацій; 

- п’ять головних заслуг Г.Ласвела; 

- теорія масової комунікації Д.Макквейла; 

- Основні теорії (4 школи і 41 теорія); 

- контент-аналіз Дж.Брайанта і Д.Мірон; 

- американська та європейська традиції; 

- візуальна комунікація за А.Бергером; 

- вивчення теорій масових комунікацій за 

першоджерелами 

4 - на семінарських 

заняттях, 

презентаціях і 

колективних 

дискусіях глибоко 

проговорюються всі 

пропоновані терії 

масових 

комунікацій 

3.Медіареформи

: подолання 

тоталітаризму 

- український контекст: ретроспективна 

спрямованість культури, громадська 

активність, співпадіння посттоталітарних і 

постколоніальних умов, сучасні комунікаційні 

технології; 

- авторитарна стагнація; 

- російська гра; 

- помаранчева революція; 

- журналістська революція; 

- брудні виборчі технології та медіа; 

- незворотність змін в українських медіа 

4 - медіа революції в 

Україні; 

- сучасні нормативні 

теорії (медіа 

системи) 

4. Професія 

журналіста 

- універсалізм професії журналіста; 

- професійні стандарти; 

- принципи подачі новин; 

- журналістська етика та саморегуляція; 

- соціологічна грамотність; 

- інші види масово-інформаційної діяльності: 

public relations, спін, маніпуляції; 

4 - професійні 

журналістські 

стандарти; 

- журналістське 

розслідування 
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- журналістська та медіаосвіта 

5.Журналістська 

та медіаосвіта 

- між рутиною і творчістю; 

- вітчизняна та західна традиції; 

- різноманіття форм журналістської освіти як 

вимога медіа ринку; 

- знання і уміння; 

- зв’язок з редакціями; 

- Могилянська школа журналістики: навчання 

через практику; 

- способи оцінювання навчального процесу та 

випускників журналістських закладів; 

- критерій «першої роботи» 

 

4 - журналістська та 

медіаосвіта в 

Україні; 

- журналістська та 

медіаосвіта 

мережного 

суспільства 

6. Специфічні 

представлення 

- що таке специфічні представлення та зв’язок 

з професійною етикою; 

- мораль у мас-медіа; 

- непристойність, жорстокість і насильство; 

- гендерні представлення; 

ВІЛ-СНІД у засобах масової комунікації; 

- головні проблеми зображення терроризму; 

Важливість медіадосліджень для коригування 

незадовільних медіапредставлень 

4 - різновиди 

специфічних 

представлень у 

медіа; 

- роль 

медіадосліджень 

7. Громадське 

мовлення 

- українські проєкти громадського мовлення 

та дискусії навколо них; 

- погляди на реорганізацію державного 

телебачення і радіомовлення; 

- переклад на українську терміна public service 

broadcasting, принципи і стандарти; 

- публічне мовлення у Великій Британії, 

США. Німеччині, Франції та Польщі; 

- криза громадського мовлення у світі 

4 - громадське 

мовлення у світі; 

- боротьба за 

громадське 

мовлення в Україні 

8. Нові медіа - конкуренція і конвергенція; 

- виникнення Інтернету; 

- Нові медіа, вплив на суспільство, 

журналістику, журналістську освіту; 

- гіпертекстуальність, інтерактивність, 

мультимедійність; 

- громадянська журналістика і подкасти; 

- блоги і блогосфера в Україні і світі; 

- кому служать нові технології: демократії чи 

тоталітаризму? 

4 - що таке нові медії 

та мережні 

технології; 

- блоги та 

блогосфера 

9. Глобалізація - виникнення поняття «глобалізація», його 

багатоаспектність; 

- ліберальна культура та вільний ринок; 

- дискусія навколо теорії «домінування»; 

- анти-та альтерглобалізм; 

4 - виміри 

глобалізації; 

- глобалізація та 

масові комунікації 
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- позиція країн «третього світу» та 

пострадянських держав; 

- конфлікти цивілізацій; 

- глобалізація і мас-медіа; 

- мас-культура; 

- масова комунікація глобального суспільства 

10. 

Герменевтика та 

комунікативна 

філософія 

- глобальне взаєморозуміння і порозуміння; 

- спадщина філософської герменевтики: Г.-

Г.Гадамер; 

- нові прагнення Франкфуртської школи: К.-

О.Апель та Ю.Габермас; 

- відповідальність розуму в «ідеальній 

комунікативній спільноті»; 

- метаетика і консенсусна мораль; 

- герменевтичне коло як комунікативна дія; 

- недооцінювання передсуджень  

4 - філософське  

герменевтика та 

комунікативна 

філософія;  

- глобальне 

порозуміння як 

проблема розвитку і 

виживання 

 

 

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ 

 

 

Форми оцінювання  Кількість Максимум балів за 1 Разом 

 

Підготовка презентації у 

межах курсової тематики 

та виступ 

1 20 20 

Активна участь у 

обговореннях на 

семінарах, дискусіях 

 

10 4 40 

Іспит  40 40 

Разом   100 

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи: 

 

Головна мета проведення самостійної роботи полягає у необхідності більш широкого 

огляду тематики курсу з використанням різноманітних рекомендованих матеріалів. Важливою 

складовою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних робіт. До індивідуальних 

робіт відносяться презентації, а також такі роботи, які мають на меті надолужити пропущені 

заняття. Презентації можуть бути мультимедійними, з використанням власних нотаток і 

просто усними. Особлива увага приділяється знанню першоджерел, вказаних у переліку 

матеріалів для читання.  
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6. Тематика презентацій: 

 

1. Г. Ласвелл 

2. В. Ліпман 

3. М. Мак-Люен 

4. Д. Мак-Квейл 

5. Дж. Брайант 

6. Е. Роджерс 

7. Ю. Габермас 

8. М. Кастелз 

9. Н. Чомський 

10. Дж. Ґербнер 

11. А. Бандура 

12. Традиційна, альтернативна та пострадянська журналістська освіта 

13. Франкфуртська школа. 

14. Джерела медіа досліджень в Україні. 

15. Помаранчева революція як медіа і журналістська революція. 

16. Журналістське розслідування. 

17. Проведіть межу між public relations, спіном та маніпуляціями масовою 

свідомістю. 

18. Специфічні представлення (за власними прикладами). 

19. Тероризм і медіа. 

20. Порівняльна характеристика британського, американського, німецького, 

польського та російського проекту громадського мовлення. 

21. Українські концепції громадського мовлення. 

22. Блогосфера та громадська журналістика. 

23. Характеристика світу Google, економіка push та еокноміка pull. 

24. Традиційна і мережна публічна сфера. 

25. Постмодернізм і «суспільство, що навчається» як глобалізаційні теорії. 

 

Завдання на самостійне поглиблене вивчення: 

 

26. новітні теорії масових комунікацій; 

27. досвід громадського мовлення різних країн світу; 

28. журналістська етика: порівняння українського та західного досвіду; 

29. глобалізація і масові комунікації; 

30. нові медіа та мережне суспільство; 

31. «глобальне село» і «село глобального знання» 

 

Форми та методи контролю: 

              Мета поточного контролю – оцінити ступінь засвоєння теоретичного і 

практичного матеріалу та рівень знань студентів з відповідних розділів дисципліни. 

Контроль здійснюється у формі усного й письмового опитувань, колективних дискусій і 

обговорень та презентацій. Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці 

триместру шляхом складання іспиту. До екзамену допускаються студенти, які мають 

необхідний рівень поточних знань. Підсумковий контроль відбувається у формі 

письмового іспиту. 
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ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Оцінювання успішності студента за кожним із запланованих видів робіт здійснюється 

у відповідності до таких критеріїв: 

 

Види робіт Кількість 

балів за один 

вид робіт 

Критерії оцінювання 

Підготовка 

презентації у 

межах курсової 

тематики та 

виступ 

20 

 

Доповідь підготовлено і виголошено вчасно, з 

максимальним використанням рекомендованої 

літератури. Доповідь структурована, логічна, послідовна; 

містить елементи проблемного підходу. Доповідач 

демонструє володіння матеріалом і здатність відповісти 

на запитання аудиторії. 

 17-19 

 

Доповідь підготовлено і виголошено вчасно, але без 

дотримання тих чи тих вимог, викладених вище. 

 1-16 Доповідь підготовлено із запізненням та/або містить 

прогалини та помилкові твердження. Доповідач не 

демонструє належної підготовки та/або не готовий 

відповідати на змістовні запитання.  

Активна участь 

у обговореннях 

на семінарах, 

дискусіях 

 

10 Аспірант бере участь у обговоренні як дискутант. 

 7-8 Аспірант задає змістовні запитання, висловлює 

аргументовані зауваження, бере участь у дискусії.  

Іспит 40 Аспірант надає правильні відповіді, демонструє належний 

рівень знань і розуміння матеріалу курсу, коректно 

аналізує опрацьований теоретичний матеріал.  Виявляє 

аналітичні здібності, здатність до самостійного, 

системного, логічного і послідовного мислення, мовно-

стилістичну досконалість.  

 37-39 Аспірант надає правильні відповіді, демонструє належний 

рівень знань і розуміння матеріалу курсу, коректно 

аналізує опрацьований теоретичний матеріал.  Виклад має 

логічний і послідовний характер, однак у тексті наявні 

певні неточності чи мовно-стилістичні недоліки. Окремим 

частинам викладу бракує аналітичного характеру. 

 1-36 Аспірант демонструє достатню обізнаність з матеріалом, 

однак роботі суттєво бракує систематичного аналізу й 

логічного та послідовного викладу. Робота містить 

фактографічні неточності та/або необґрунтовані 

судження. Текст вирізняється значними мовно-

стилістичними недоліками.  
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 0 Завдання не виконане у визначений викладачем термін 

або містить плагіат. 

 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS 

 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою За шкалою 

ECTS 
Екзамен Залік 

91 – 100 

 
Відмінно 

Зараховано 

A 

(відмінно) 

81 – 90 

 
Добре  

B 

(дуже добре) 

71 – 80 

 

C 

(добре) 

66 – 70 

 
Задовільно  

D 

(задовільно) 

60 – 65 

 

E 

(достатньо) 

30 – 59 

 

Незадовільно Не зараховано 

FX 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

1 – 29 

 

F 

(неприйнятно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

Мінімальний пороговий рівень оцінки за роботу в семестрі (допуск до екзамену) 

складає 30 балів. У разі отримання оцінки «неприйнятно» (нижче 29 балів) студент 

зобов’язаний повторно вивчити дисципліну. У разі отримання оцінки «незадовільно» студент 

має право на два перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова 

оцінка після перескладання може бути лише «достатньо». Замість перескладання комісії 

студент може обрати повторне вивчення дисципліни.  

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
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Виконання навчальних завдань і робота в курсі має відповідати вимогам «Положення про 

Академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА» (затверджене наказом № 112 від 

07.03.2018 року) 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/cat_view/1-dokumenty-

naukma/12-normatyvna-baza-naukma/6-systema-zabezpechennia-iakosti-osvitnoi-diialnosti-ta-

iakosti-vyshchoi-osvity/71-normatyvni-dokumenty 
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