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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів ECTS 

– 3,5. 

Галузь знань 05 – соціальні 

та поведінкові науки 

Вибіркова 

Модулів – 1. 

Спеціальність: 054 - 

Соціологія  
  

  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1. 6-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  

контрольна робота  
(назва)  

Семестр: 

Загальна кількість годин 

– 105 год.  

11-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4 год,  

самостійної роботи 

студента – 4,0 год.  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

магістр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

65 год.  

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю:  Залік 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 0.61   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань стосовно 

теорії  та  практики   медіа досліджень. Набуття студентами відповідних  професійних 

компетенцій, що забезпечують всебічний аналіз сучасних медіаситем та нових медіа.  

Завдання: 

-  чітко уявляти місце та призначення сучасних медіадосліджень в сучасному 

інформаційному суспільстві; 

- розглянути  основні концептуальні поняття, теорії та парадигми щодо аналізу 

сучасних медіасистем;  

- продемонструвати нові можливості Інтернет-ЗМІ як нових медіа; 

- розглянути соціальні мережі як нову комунікаційну платформу; 

- продемонструвати методи та соціальні технології щодо реалізації світоглядних і 

морально-етичних принципів у медіапросторі та медіадослідженнях; 

- розвинути у студентів навички реалізації власних досліджень новітніх медіа з 

урахуванням  соціологічних підходів та парадигм. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

     знати: 

- предметне поле дисципліни « Сучасні медіадослідження»; 

- загальні  поняття  та  підходи  до  розуміння основних  принципів функціонування 

глобальних і локальних медіа; 

- сучасні методологічні та методичні підходи до аналізу сучасних медіа у 

глобалізованому суспільстві; 

-  особливості застосування сучасних медіадосліджень у   різних  типах 

медіасистем;  

- критерії, показники та соціальні індикатори щодо реалізації сучасних 

медіадосліджень; 

- пріоритети   розвитку   сучасних медіадосліджень з урахуванням нарощування 

потенціалу інтернет-спільнот; 

- інтернет-ЗМІ та їх основні різновиди й механізми впливу на масову свідомість.     

  

вміти: 

– збирати й аналізувати інформацію в царині медіадосліджень;  

– здійснювати моніторинг розвитку сучасних медіа та медіасистем: 

– оцінювати ефективність інформації у інтернет-ЗМІ, її етичну складову та значення 

для суспільного діалогу;  



– формувати ефективні стратегії взаємодії представників медіа та споживачів-

інформації, експертів та громадських організацій, задіяних в систему новітніх засобів 

масової інформації;  

– формувати власну точку зору, робити висновки та приймати виважені рішення, 

дотичні до діяльності сучасних медіа систем та нових медіа. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи аналізу медіадосліджень в 

інформаційному суспільстві 

 

Тема 1. Медіадослідження в інформаційному суспільстві 

 

Поняття «інформаційного суспільства». Концепції   інформаційного   суспільства   

(Д. Белл,   П. Друкер, Г.- Д. Кюблер,  М. Маклюен,   Й. Масуда,   Е. Тоффлер та ін.). Значення 

Інтернету та новітніх засобів масової комунікації для формування нової філософії у 

дослідженні медіапростору. Медіа-комунікація як соціальний феномен. Теорія мережевого 

суспільства М. Кастельса та її значення у дослідженні сучасних медіа. Сучасні 

медіадослідження: основні характеристики, властивості, структура. Медіадослідження та 

сучасні глобальні виклики, які стоять перед людством. 

 

 

Тема 2. Сучасні медіасистеми та їх загальна характеристика 

 

Поняття «медіасистеми». Тенденції    та  закономірності     розвитку    сучасної    

медіасистеми.     Еволюція  медіасистеми. Поняття  «моделі  медіасистем».  Медіасистеми і 

засоби масової комунікації. Медіа і інформаційне поле. Соціальний та інформаційний 

капітал медіасистем (теорія соціального поля і культурного капіталу П. Бурдьє). 

Функціонування      інформаційних      агентств    у сучасній  медіасистемі. Роль інформаційних 

агентств у наповненні глобального інформаційного медіапотоку. Особистість, соціальна 

група та соціальні інститути у сучасній медіасистемі. Державне регулювання сучасних 

медіасистем. Комерціалізація,  приватизація,  лібералізація,  інтернаціоналізація  як виклики 

для сучасних медіа. Порівняльний аналіз медіасистем економічно розвинутих країн. Загальна 

характеристика сучасних медіасистем в сучасному українському суспільстві (модель,  

структура,     характеристика;      історичні,  національні,     соціальні    та   культурні 

особливості; організація громадського мовлення). 

  

 

Тема 3. Інтернет і сучасні медіа 

 

Інтернет-ЗМІ як нові медіа. Особливості нових медіа. Генеза нових медіа. Інтернет 

як соціокультурний феномен. Вплив Інтернету на медіа-сферу та нові медіа. Інтернет-

журналістика у глобалізованому світі. Основні характеристики інтернет-журналістики: 



оперативність, мультимедійність, інтерактивність, гіпертекстуальність. Правові основи 

функціонування інтернет-ЗМІ в суспільстві. Інтернет як виклик для українського 

суспільства. Значення Інтернет-ЗМІ для формування та становлення громадянського 

суспільства в Україні. Медіаосвіта та медіаграмотність. Проблема маніпуляцій в інтернет-

ЗМІ. Професійні стандарти в інтернет-журналістиці. Авторське право та суміжні права у 

медіапросторі. 

 

Тема 4. Особливості соціальних мереж як нових медій 

 

Соціальні мережі як нова комунікаційна платформа. Інтернет-спільноти як об’єкт 

соціологічного аналізу (Г.Гарфінкель, Е.Гуссерль, Ф. Ендвуд, Е. Кеннеді, Н. Міллер, Е. 

Гіденс та ін.). Типологія (класифікація) інтернет-спільнот. Соціальний та комунікативний 

потенціал інтернет-спільнот. Інтернет-спільнота як суб’єкт медійного простору. Принципи 

роботи ЗМІ в різних соціальних мережах. Цільова  аудиторія  інтернет-ЗМІ  та  користувачі 

соціальних  мереж.  Cоціальні  мережі  як  система  медіа-інструментарію  для  роботи 

українських інтернет-ЗМІ. Ефективні стратегії поширення медіа-контенту в соціальних 

мережах. 

 

 

Тема 5. Методологічні засади аналізу сучасних медіасистем 

 

Соціологічні парадигми та концепції в аналізі сучасних медіасистем. Класики 

соціології М.Вебер, Е. Дюркгайм, Т. Парсонс, П. Сорокін про значення соціальної інформації 

та відповідальності дослідника. Структурно-функціоналістський та системний  підходи щодо 

аналізу медіасистем. Теорія соціального обміну Дж. Хоманса і макроструктуралізм П.Блау в 

аналізі соціальних взаємодій у медіасистемах. Феноменологія і проблема соціального 

конструювання медіа. Медіа в структурі споживання та споживацької поведінки (Ж. Бодріяр, 

Г.Дебор, Дж. Рітцер та ін.). Проблема макдоналізації у споживанні інформації. 

Аксіологічний фактор в аналізі функціонування медіасистем (теорія постматеріалістичного 

зсуву Р. Інґлегарта). Формуванням нових ціннісних систем у постмодерному соціумі під 

впливом  сучасних медіа. Проблема демократичних цінностей та цінностей громадянського 

суспільства у сучасному медіапросторі. Забезпеченні безпекового простору для людської 

екзистенції на основі зменшення травматичної дії діяльності сучасних медіасистем. 

Проблема «ціннісного вибору» і сучасні медіа. 

 

Тема 6. Медіадослідження як інструмент вивчення сучасного медіапростору. 
 

Труднощі в дослідженні нових медіа: надшвидка зміна Інтернету; недостатність 

порівняльних крос-культурних досліджень; складність розрізнення рекламного та 

політичного контенту в Інтернет-середовищі; анонімність і закритість,; проблема 

особистісної безпеки; відсутність кордонів та обмежень для різних вікових груп; широкий 

простір для маніпуляцій тощо. Якісна та кількісна парадигми в дослідженні медіапростору 

та нових медіа. Контент-аналіз медіапростору. Спостереження та метод експерименту в 

аналізі медіапростору. Експертні оцінки та їх можливості в оцінці медіасистем. Анкетні 

опитування інтернет-користувачів та способи їх організації. Використання фокус-груп для 

оцінки діяльності нових медіа. Аналіз інформації та проблема соціального вимірювання. 

Моніторинг  медіапростору та способи його організації. Комунікативні технології у 

медіапросторі та шляхи оцінки їх ефективності. Принцип прозорості в діяльності 

медіасистем. Методи верифікації інформації в медійному середовищі. 

  

 



 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи корпоративної соціальної 

відповідальності 

Тема 1.  

Медіадослідження 

в інформаційному 

суспільстві 

 

 4 4          

Тема 2.  

Сучасні 

медіасистеми та їх 

загальна 

характеристика 

 

 3 3          

Тема 3. 

 Інтернет і сучасні 

медіа 

 3 3          

Тема 4.  

Особливості 

соціальних мереж 

як нових медій 

 4 4          

Тема 5. 

Методологічні 

засади аналізу 

сучасних 

медіасистем 

 2 2          

Тема 6. 

Медіадослідження 

як інструмент 

вивчення 

сучасного медіа-

простору 

 4 4          

             

ІНДЗ (кількість 

завдань)  

            

Усього годин 
 20 20          

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Медіадослідження в інформаційному суспільстві 4 

2 Сучасні медіасистеми та їх загальна характеристика 3 



 

3 Інтернет і сучасні медіа 3 

4 Особливості соціальних мереж як нових медій 4 

5 Методологічні засади аналізу сучасних медіасистем 2 

6 Медіадослідження як інструмент вивчення сучасного 

медіапростору 

4 

 Усього годин 20 

 

 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Медіа-комунікація як соціальний феномен. 10 

2 Моделі  медіа систем та їх різновиди 10 

3 Проблема маніпуляцій в інтернет-ЗМІ. 10 

4 Ефективні стратегії поширення медіа-контенту в соціальних 

мережах. 

10 

5 Медіа в структурі споживання та споживацької поведінки 10 

6 Методи верифікації інформації в медійному середовищі. 

  

15 

 Разом  65 

 

 
9. Індивідуальні завдання  

  
До індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) для студентів 5 к. відноситься 

насамперед підготовка кожним студентом усної презентації чи письмового есею на обрану 

тему та його представлення на семінарських заняттях. Перелік тем надається викладачем на 

перших заняттях; староста академгрупи формує таблицю із зазначенням обраної теми та 

графіку проведення усних презентацій / надання викладачеві письмових есеїв. 

 

 
 



10. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:   

  

а) словесні – виклад основних положень теми з їхнім наступним обговоренням, 

виокремлення головних понять теми, презентація головних теоретичних положень теми та 

дискусія навколо них; 

 б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу таблицями, схемами та графіками у 

вигляді поступового наповнення запропонованих викладачем форм, схематична організація 

навчального матеріалу кожної теми; 

в) практичні – виконання практичних науково-дослідних завдань, що передбачає 

організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових 

гіпотез на рівні соціологічних досліджень; опис, узагальнення та аналіз соціологічної 

інформації; формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень 

різноманітних об’єктів. 

 

11. Методи контролю  

  

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами протягом семестру 

належать: 

 - письмова контрольна робота за матеріалами 1 і 2 змістових модулів (максимальна 

оцінка за контрольну роботу становить 15 балів);  

- усна презентація або письмовий есей як різновид індивідуального 

науководослідного завдання на довільно обрану студентами тему (максимально 10 балів);  

- участь у дискусіях (максимально 10 балів із врахуванням навчальної активності 

студентів на семінарських заняттях);  

- представлення пояснювальної записки із обґрунтуванням теоретичних положень 

для написання курсової роботи (15 балів максимум).  

Сумарно всі види поточного контролю під час семестру дають максимально 50 

балів.  

  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  

кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін 



 

 
13. Методичне забезпечення 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія   медіадосліджень:  Глобальні      

та   локальні     медіа» (2017 р.) // Режим доступу: http://  elibrary.kubg.edu.ua/21940/. 

 

 

 

 

14. Рекомендована література 

 

 

Базова 

 

 

Галлін Д. С.,  Манчіні П.  Сучасні  медіа-системи:  три  моделі  відносин  ЗМІ  та  

політики / пер. з англ. О. Насика. – К. : Наука, 2008. – 320 с. 

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт . – М.: Новое издательство, 2011. 

– 464 с. 

Інформаційне     суспільство:   аналіз   політичних    аспектів   зарубіжних    концепцій 

: монографія /  Картунов О. В.,  Маруховський О. О.;  за  заг.  ред.  Картунова О. В.  –   К.:  

Ун-т  економіки та права «КРОК», 2012. 

Кастельс М. Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / 

М. Кастельс [пер. з анґл. Е.Г. Ганиша, А.Б. Волкової]. – К.: «Видавництво «Ваклер» у формі 

ТОВ, 2007. – 304 с. 

Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга (handbook) / За заг. ред. К. Г. 

Сіріньок-Долгарьової.  –  Запоріжжя : ЗНУ, 2017.  –  156 с. 

Потятиник Б. В.    Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів : 

ПАІС, 2010. – 244 с. 

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. / Дж. Ритцер. – СПб.: Питер, 

2002. – 688 с. 

Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І. Емпірична соціологія. Курс лекцій. – Львів: Простір-М, 

2018. -268 с. 

Різун В.В. Теорія масової комунікації: підручник. – К.: Просвіта, 2008. – 260 с. 

 

Допоміжна 

 

Гол Дж. Онлайнова журналістика [пер. з англ. К. Булкін] / Дж. Гол. – К.: «К.І.С.», 

2005. – 344 с.  

Городенко Л. М. Нові медіа: журналістика чи комунікація? / Л. М. Городенко    // 

Current issues of mass communication. – 2013. – Issue 14.– С. 65–69. 

Зражевська Н. Нові медіа і нові форми комунікації в медіа культурі / Н.    Зражевська 

// Актуальні питання масової комунікації. – 2013. – № 14. – С. 70– 75. 

Квіт С. Масові комунікації: Підручник. – К.: Видавничий дім ,,Києво-Могилянськ 

академія”, 2008. – 206 с. 

Крейґ Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / 

Ричард Крейґ ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 

– 324 с. 

Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування / М.Ю. Наумова 

// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 13. – С. 86-92. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV7pXC-vTdAhXJOSwKHSoJAaoQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.kubg.edu.ua%2F21940%2F&usg=AOvVaw2LGsJx0bIYxrEElbbGoGnX
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV7pXC-vTdAhXJOSwKHSoJAaoQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Felibrary.kubg.edu.ua%2F21940%2F&usg=AOvVaw2LGsJx0bIYxrEElbbGoGnX


Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посіб. / В. 

В. Різун, Т. В. Скотникова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Преса України, 2008. –  144 с. 

Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет / М. Стівенс. – К.: 

Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

Вишневська  І. Особливості  використання  інформації  соціальних мереж  в    

інформаційно-аналітичній      діяльності  /  І.    Вишневська  //   Наукові  праці  Національної  

бібліотеки  України  ім.  В.  І.    Вернадського.    –  2015.   –  Вип.   41   –  С.  521–530 // Режим    

доступу:    http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/2015/Vushnevska.pdf. 

Журбенко К. Нові медіа як об’єкт соціологічного вивчення// Режим доступу: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?. 

Маштаков   А.   Що   таке   нові   медіа?  //   Фундація   «Нові   медіа» //  Режим   

доступу:     elekcii.org/ref-  lekciji/shcho-take-novi-media.html/. 

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В  Іванов, О. В. Волошенюк; 

За науковою редакцією В. В. Різуна.  – - Київ: Центр вільної преси, 2012. - 352 с.  // Режим 

доступу: http://balakliya-school2.edu.kh.ua/Files/downloads/Медіа%20підручник.pdf. 

Нові медіа та тенденції розвитку системи авторського права та суміжних прав в Україні та у 

світі// Режим доступу: http://uba.ua/documents/text/Stroyko_Iryna.pdf. 

Різун В. В. Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади // Режим 

доступу : http://journlib.univ. kiev.ua/index.php?act=article&article=1670. 

Танчер В.  Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується // Режим 

доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/28-tancher.pdf. 

Тонкіх І. Ю.  Інтернет-журналістика.   Жанри в інтернеті:  навч. посібник / І. Ю. Тонкіх.–

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  129 с. // Режим доступу: 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2669/1/Tonkikh_Internet-Journalism.pdf. 

Чабаненко М. В. Основи інтернет-журналістики : навч. посібник  /   М.   В.   Чабаненко. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2013. – 112 с. // Режим доступу: mv.zp.ua/images/texts/osnovyIZH.pdf. 

Коцарев О. О. Інтернет-сайти: функціонально-змістова типологія // Режим доступу: 

http://philology.univer.kharkov. ua/ katedras/prof_sites/kotsarev/kots_article_3.pdf. 

 

 

 

Розробник: д.с.н., проф. _____________________________________Пачковський Ю.Ф. 
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