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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні медіа-комунікативні технології» є
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено
на кафедрі видавничої справи на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів
журналістських спеціальностей відповідно до навчального плану денної форми навчання.
Програма визначає обсяги знань, що їх повинні опанувати студенти відповідно до
профілю програми, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Сучасні медіакомунікативні технології», необхідне методичне забезпечення, складники й технологію
оцінювання навчальних досягнень студентів.
Мета дисципліни – формування у студентів системи знань щодо комунікації як
соціального феномену, комунікативних моделей, стратегій, структури і технологій у
вирішенні фахових завдань; про технології та ефекти комунікації, лінгвістичні й структурні впливи
на комунікативну ефективність; умови та критерії ефективності фахової діяльності журналіста.
Завдання дисципліни:
 ознайомитися зі специфікою та особливостями теорій соціальної трансформації,
нових та новітніх медіа-комунікативних технологій;
 оволодіти базовим інструментарієм та принципами управління сучасними медіакомунікативними технологіями.
Під час семінарських занять та самостійної роботи студенти формують такі програмні
компетентності:
 здатність набувати знання з теорій соціальної трансформації, нових і новітніх медіакомунікативних технологій;
 здатність планувати медіа-комунікативну діяльність та застосовувати її у видавничій
справі;
 розуміння ролі медіа-комунікативних технологій для видавничої комунікації;
 знання історії медіа та етапів становлення медіа-технологій;
 уявлення про типологічні різновиди сучасних – нових, новітніх та інноваційних
технологій;
 вміння розрізняти кооперативну, конфліктогенну чи маніпулятивну стратегії в
практиці використання медіа-комунікативних технологій
Програмні результати вивчення курсу «Сучасні медіа-комунікативні технології»:
 демонструвати вміння використовувати медіа-комунікативний інструментарій;
 виявляти здатність планувати медіа-комунікативну діяльність.
На вивчення навчальної дисципліни відведено: всього 120 годин, 4 кредити ECTS;
з них 16 годин – лекції, 16 годин – семінарські заняття, 50 годин – самостійна робота, 8
годин – МК.
Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні медіа-комунікативні технології»
завершується складанням екзамену.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предметом вивчення навчальної дисципліни є термінологічна база медіакомунікативних технологій, структурний рівень інструментів комунікації медійної галузі,
принципи впровадження нових і новітніх технологій до системи медіа-комунікації.

Курс

Кількість кредитів,
відповідних ЕСТS:
4 кредити
Змістові модулі:
3 модулі
Загальний обсяг
дисципліни (години):
120 годин
Тижневих годин:
2 години.

Спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Шифр та
назва галузі знань
спеціальність 061
«Журналістика»
освітня програма «Видавнича
справа та редагування»
Освітньо-кваліфікаційний
рівень
«Магістр»
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Характеристика
навчальної дисципліни
Нормативна
Рік підготовки – 1.
Семестр – 2.
Аудиторні заняття –
32 години, з яких:
лекції – 16 години;
семінарські заняття –
16 години.
Модульні контрольні
роботи – 8 годин.
Самостійна робота –50 годин.
Екзамен – 30 годин.

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1

2
3

Підсумковий
контроль

Самостійна
робота

Семінари

Ллекції

Аудиторних

Назви теоретичних розділів

Разом

№
п/п

Змістовий модуль І. Медіа-комунікативні технології в інформаційному суспільстві
Нові та новітні технології постіндустріального
10
4
2
2
6
суспільства. Медіа-комунікативні й комунікаційні
технології: етапи становлення
Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й
10
4
2
2
6
комунікаційна технологія
Медіа-планування як комунікативна технологія
10
4
2
2
6
Модульна контрольна робота 1
2
2
Разом 32
12 6
6
18 2

Змістовий модуль ІІ. Стратегії ефективної комунікації
4. Ефективна комунікація. Типологія комунікативних
10
4
2
2
ефектів
5. Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних
10
4
2
2
технологій. Мовні засоби впливу
Модульна контрольна робота 2-3
4
Разом 24
8
4
4

6
6
4
12

4

Змістовий модуль ІІІ. Медіа-комунікативні технології в мережевій комунікації
9 Комунікативні стратегії соціальних мереж
10
4
2
2
6
10 Транзактна медійна комунікація. Конвергентні медіа 12
4
2
2
8
як нова технологія
11 Інформація в системі мережевих комунікацій .
10
4
2
2
6
Лінгвістичні та мовні аспекті технології мережевої
комунікації
Модульна контрольна робота 4
2
2
Разом 34
12 6
6
20
2
Екзамен 30
Разом за навчальним планом

6

120

32

16

16

50
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ІІІ. ПРОГРАМА
Змістовий модуль І
МЕДІА-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Лекція 1. Нові та новітні технології постіндустріального суспільства. Медіакомунікативні й комунікаційні технології: етапи становлення
Поняття «технологія» та його еволюція. Поняття «сучасні технології» в системі
суміжних понять. Технології нових медіа. Інформаційно-[теле]комунікаційні
технології. Соціогуманітарні технології як технології маніпулювання.
Комунікаційні й комунікативні технології в аспекті проблем комп’ютерної та
соціальної комунікацій. Конвергентні технології.
Поняття «медіа» і «мас-медіа». Медіа-комунікація і масова комунікація. Історія
медіа та етапи становлення медіа-технологій. [Мас-]медіа – комунікативний
простір і [мас-]медіа – комунікаційний простір. Медіа-комунікативні технології та
їхні різновиди.
Семінарське 1. Нові та новітні технології постіндустріального суспільства. Медіакомунікативні й комунікаційні технології: етапи становлення
Лекція 2. Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й комунікаційна технологія
Поняття соціальної інженерії. Сфери застосування. Складники, етапи й типи
соціотехнологій в аспекті медіа-комунікації. Концепція соціальної інженерії, її
завдання й напрями.
Соціальна інженерія і соціальні комунікації. Соціальна інженерія і соціологія
управління. Журналістика і соціальна інженерія.
Спін-докторинг.
Семінарське 2. Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й комунікаційна
технологія
Лекція 3. Медіа-планування як комунікативна технологія
Медіа-планування як інтегрована комунікація. Основні поняття.
Інформаційна кампанія. Мета інформаційної кампанії та [соціо]психологічні
складники її досягнення. Параметри визначення цільової аудиторії. Інформаційне
повідомлення. Інформаційні продукти. Етапи планування інформаційної кампанії.
Медіа-план. Медіа-канали. Медіа-мікс. Комунікативно-інформаційний аудит
медіа-плану.
Типи інформаційних кампаній. Рекламна кампанія та її мета. Критерії для вибору
медіа-каналу та їх показники. Етапи медіа-планування рекламної кампанії.
Етапи медіа-планування рекламної кампанії видавничої продукції.
Специфіка медіа-планування в різних медіа. Комунікативне медіа-планування.
Схема аналізу.
Семінарське 3. Медіа-планування як комунікативна технологія
Модульна контрольна робота 1
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Змістовий модуль ІІ
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Лекція 4. Ефективна комунікація. Типологія комунікативних ефектів
Комунікативна ситуація, її типи. Моделі комунікації. Масова комунікація, медіакомунікація, мережева комунікація. Ефективна та неефективна комунікація. Умови і
моделі ефективної комунікації. Інформаційний комфорт. Оцінювання
результативності комунікації.
Типологія комунікативних ефектів. Позитивний і негативний комунікативні
ефекти в ЗМІ. Прийоми й засоби впливу задля досягнення позитивного
комунікативного ефекту. Помилки при формуванні комунікативного ефекту.
Комунікативні моделі реагування.
Мовні аспекти комунікативної ефективності. Інформаційний резонанс. Мовні
засоби інформаційного комфорту.
Семінарське 4. Ефективна комунікація. Типологія комунікативних ефектів
Лекція 5. Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних технологій
Маніпуляція і медіа-маніпуляція. Ознаки маніпуляції. Способи маніпуляції.
Маніпулятивна і комунікативна стратегії. Маніпулятивні і комунікативні тактики.
Рівні маніпуляцій. Засоби маніпулятивного впливу в медіа-текстах. Медіасвідомість. Способи маніпуляції.
Маніпулятивні технології в мас-медійній комунікації (телевізійній, радіо-,
пресовій та електронній).
Мовленнєва маніпуляція / мовне маніпулювання в журналістських матеріалах.
Семінарське 5. Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних технологій
Модульна контрольна робота 2-3

Змістовий модуль ІІІ
МЕДІА-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕРЕЖЕВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Лекція 6. Комунікативні стратегії соціальних мереж
Соціальна мережа як комунікативна система. Типологія комунікативних стратегій
соціальних мереж. Специфіка та моделі комунікації в мережевому середовищі.
Діалогічна спрямованість мовлення в соціальних мережах.
Інтернет-комунікація та її жанри. Видавнича комунікація у соціальних мережах.
Персоналізація, вербальна і невербальна саморепрезентація в соціальних мережах.
Семінарське 6. Комунікативні стратегії соціальних мереж
Лекція 7. Транзактна медійна комунікація. Конвергентні медіа як нова технологія
Транзактні медійні технології як нові комунікативні технології і
масовокомунікативні технології.
Конвергенція мас-медіа та медіа-комунікації.
Трансмедійний сторителінг (TS) та його жанрова своєрідність. Розвиток нового
жанрового формату.
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Концепція блогу як технології нових медіа. Мікроблоги.
Лонгрид як формат подавання матеріалу.
Семінарське 7. Транзактна медійна комунікація. Конвергентні медіа як нова
технологія
Лекція 8. Інформація в системі мережевих комунікацій. Лінгвістичні та мовні аспекти
технології мережевої комунікації
Становлення мережевого суспільства. Специфіка інформації в мережевій
комунікації, її життєвий цикл.
Інтернет-лінгвістика. Лінгвістичні аспекти мережевої комунікації.
Мережева мова / мова онлайн-медіа. Креолізовані тексти та їх класифікація.
Контекстуальність комунікації в мережі. Віртуальна мовна особистість інтернеткомунікації.
Семінарське 8. Інформація в системі мережевих комунікацій . Лінгвістичні та мовні
аспекти технології мережевої комунікації
Модульна контрольна робота 4
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
«Сучасні медіа-комунікативні технології»
Усього: 120 годин; із них лекції – 16 годин, семінарські заняття – 16 годин, самостійна
робота – 50 годин, МК – 8 годин, екзамен – 30 годин.
9 семестр
Тиждень
Модулі
Кількість балів
за модуль
Лекції
Теми лекцій

Теми семінарських занять

Самостійна
робота
Види поточного контролю
Тиждень
Модулі
Кількість балів
за модуль
Лекції
Теми лекцій

Теми семінарських занять

І

ІІ
ІІІ
Змістовий модуль І
Медіа-комунікативні технології в інформаційному суспільстві
66
1
Нові та новітні технології постіндустріального
суспільства. Медіа-комунікативні й комунікаційні технології: етапи
становлення (1 бал)

2
Соціальна інженерія
як медіа-комунікативна й комунікаційна технологія (1 бал)

3
Медіа-планування як
комунікативна
технологія (1 бал)

Нові та новітні технології постіндустріального
суспільства. Медіа-комунікативні й комунікаційні технології: етапи
становлення (11 балів)

Соціальна інженерія
як медіакомунікатив-на й
комунікаційна
технологія (11 балів)

Медіа-планування як
комунікативна
технологія (11 балів)

(5 балів)

ІV

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)
V
Змістовий модуль ІІ
Стратегії ефективної комунікації
79

4
Ефективна комунікація.
Типологія комунікативних ефектів (1 бал)

5
Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних технологій. Мовні засоби впливу (1 бал)

Ефективна комунікація.
Типологія комунікативних ефектів (11 балів)

Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних технологій. Мовні засоби впливу
(11 балів)

Самостійна
робота

(5 балів)

10

Види поточного контролю
Тиждень
Модулі
Кількість балів
за модуль
Лекції
Теми лекцій

Теми семінарських занять

Самостійна
робота
Види поточного контролю
Всього

Модульна контрольна робота 2-3
(25х2=50 балів)
VІ
VІІ
VІІІ
Змістовий модуль ІІІ
Медіа-комунікативні технології в мережевій комунікації
66
6
7
Комунікативні стратегії
Транзактна медійна
соціальних мереж (1 бал) комунікація. Конвергентні медіа як нова
технологія (1 бал)

Комунікативні стратегії
соціальних мереж
(11 балів)

Транзактна медійна
комунікація. Конвергентні медіа як нова
технологія (11 балів)

8
Інформація в
системі мережевих
комуніка-цій.
Лінгвістичні та
мовні аспекти технології мережевої
комунікації(1 бал)
Інформація в
системі мережевих
комуніка-цій.
Лінгвістичні та
мовні аспекти технології мережевої комунікації (11 балів)

(5 балів)
Модульна контрольна робота 4
(25 балів)
211
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І
МЕДІА-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Семінарське 1. Нові та новітні технології постіндустріального суспільства. Медіакомунікативні й комунікаційні технології: етапи становлення
1. Зміст поняття «технологія», його еволюція. Кореляція понять «сучасні» –
«нові» – «новітні» – «інноваційні технології». Технології нових медіа.
2. Типологія
інформаційно-[теле]комунікаційних
та
соціогуманітарних
технологій. Комунікаційні й комунікативні технології в аспекті проблем
комп’ютерної та соціальної комунікацій. Конвергентні технології.
3. Поняття «медіа» і «мас-медіа». Медіа-комунікація і масова комунікація.
4. Історія медіа та етапи становлення медіа-технологій.
5. [Мас-]медіа як комунікативний простір і [мас-]медіа як комунікаційний
простір. Медіа-комунікативні технології та їхні різновиди.
Комплексне завдання. Підготувати розповідь про одну з нових, новітніх або
інноваційних технології постіндустріального суспільства (на вибір). За
можливості продемонструвати її в мережі Інтернет.
Література
Основна: [1, 8, 13, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 29, 30, 39].
Допоміжна: [6, 10, 11, 12].
Інтернет-джерела: [4, 5, 13].
Семінарське 2. Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й комунікаційна
технологія
1. Поняття соціальної інженерії. Сфери застосування.
2. Складники, етапи й типи соціотехнологій в аспекті медіа-комунікації.
3. Концепція соціальної інженерії, її завдання й напрями.
4. Соціальна інженерія і соціальні комунікації.
5. Соціальна інженерія і соціологія управління.
6. Журналістика і соціальна інженерія.
Комплексне завдання. Рольова гра «Спін-докторинг».
Посада: Ви – спін-доктор. Мета – корекція інформаційного простору. Завдання:
створити інформаційний продукт, який забезпечив би досягнення мети. План:
1) опис події; 2) формування мети і завдання; 3) інформаційна підготовка події;
4) створення позитивного контексту для інформації про подію; 5) виділення
необхідного ракурсу подавання інформації про подію; 6) утримування уваги на
події.
Література
Основна: [1, 16, 17, 27, 30].
Допоміжна: [9].
Інтернет-джерела: [13, 14, 15].
Семінарське 3. Медіа-планування як комунікативна технологія
1. Медіа-планування як інтегрована комунікація. Основні поняття.
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2. Інформаційна кампанія. Мета інформаційної кампанії, [соціо]психологічні та
культурологічні складники її досягнення.
3. Основні принципи успішної інформаційної кампанії.
4. Етапи планування інформаційної кампанії. Медіа-план. Медіа-канали. Медіамікс.
5. Комунікативно-інформаційний аудит медіа-плану.
6. Рекламна кампанія та її мета. Критерії для вибору медіа-каналу та їх
показники. Етапи медіа-планування рекламної кампанії. Ефект «zapping»
(перемикання каналів).
7. Специфіка медіа-планування в різних медіа. Ефект «присутності».
Комплексні завдання. Здійснити комунікативне медіа-планування одного з телеканалів.
Література
Основна: [2, 9, 10, 11, 16, 21, 27, 28].
Допоміжна: [2, 5].
Інтернет-джерела: [6, 8].
Модульна контрольна № 1. Розробити поетапний медіа-план рекламної кампанії нового
видавничого продукту з урахуванням використання нових, новітніх або
інноваційних технологій.

Змістовий модуль ІІ
СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Семінарське 4. Ефективна комунікація. Типологія комунікативних ефектів
1. Комунікативна ситуація, її типи.
2. Моделі комунікації.
3. Масова комунікація, медіа-комунікація, мережева комунікація.
4. Ефективна та неефективна комунікація. Умови і моделі ефективної комунікації.
Інформаційний комфорт. Інформаційний резонанс.
5. Типологія комунікативних ефектів.
6. Прийоми й засоби впливу задля досягнення позитивного комунікативного
ефекту. Помилки при формуванні комунікативного ефекту.
7. Комунікативні ефекти сприймання інформації. Комунікативні моделі реагування.
Комплексні завдання:
1. Оцінити журналістський текст (на вибір) із позиції результативності комунікації.
2. На прикладах показати позитивний або негативний комунікативні ефекти в
ЗМІ (на вибір).
Література
Основна: [1, 20, 26, 31, 34, 35].
Допоміжна: [13, 16].
Інтернет-джерела: [10, 11].
Семінарське 5. Маніпулятивні стратегії медіа-комунікативних технологій
1. Маніпуляція, її ознаки. Медіа-маніпуляція.
2. Маніпулятивна й комунікативна стратегії. Маніпулятивні й комунікативні
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тактики.
3. Рівні маніпуляцій.
4. Засоби маніпулятивного впливу в медіа-текстах.
5. Медіа-свідомість. Способи маніпуляції.
Комплексні завдання:
1. Віднайти засоби маніпулятивного впливу в одній із телепередач (на вибір).
2. Віднайти засоби маніпулятивного впливу в мережі Інтернет.
3. Проаналізувати мовні засоби маніпулювання в медіа-текстах.
Література
Основна: [1, 3, 16, 24, 27, 30–33, 36–38, 42, 43].
Допоміжні: [3, 4, 14, 15].
Інтернет-джерела: [9, 13].
Модульна контрольна № 2-3. Обраний журналістський матеріал (медіа-тект) оцінити з
позиції ефективності – неефективності комунікації. Виписати мовні засоби
впливу. Проаналізувати їх. Обґрунтувати обрання тієї чи іншої комуніктивної
стратегії (кооперативної, конфліктогенної чи маніпулятивної) й тактик. За
наявності маніпулятивної стратегії зазначити засоби маніпулятивного впливу.

Змістовий модуль ІІІ
МЕДІА-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕРЕЖЕВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Семінарське 6. Комунікативні стратегії соціальних мереж
1. Соціальна мережа як комунікативна система.
2. Типологія комунікативних стратегій соціальних мереж.
3. Специфіка та моделі комунікації в мережевому середовищі. Діалогічна
спрямованість мовлення в соціальних мережах
4. Інтернет-комунікація та її жанри.
5. Видавнича комунікація у соціальних мережах.
Комплексні завдання:
1. Презентувати один із жанрів інтернет-комунікації (за вибором та за
необхідності в режимі «онлайн»).
2. Навести приклади персоналізації в інтернет-комунікації (за вибором та за
необхідності в режимі «онлайн»).
3. Створити вербальну і невербальну самопрезентацію в соціальних мережах (за
можливості презентувати в режимі «онлайн»).
Література
Основна: [4, 5, 7, 18, 25, 40].
Допоміжна: [1].
Інтернет-джерела: [2, 3, 7, 12].
Семінарське 7. Транзактна медійна комунікація. Конвергентні медіа як нова
технологія
1. Зіставити транзактні медійні технології як нові комунікативні технології і
масовокомунікативні технології як традиційні.
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2. Конвергенція мас-медіа та медіа-комунікації.
3. Розвиток нового жанрового формату.
Комплексні завдання:
1. Навести приклад сторителінгу (за вибором та за необхідності в режимі
«онлайн»), розкрити його жанрову своєрідність.
2. Навести приклад лонгриду (за вибором та за необхідності в режимі «онлайн»),
розкрити його жанрову своєрідність.
3. Презентувати один із блогів (за вибором та за необхідності в режимі
«онлайн»), розкрити його жанрову своєрідність.
Література
Основна: [5, 7, 30].
Допоміжна: [7, 8].
Інтернет-джерела: [1, 12].
Семінарське 8. Інформація в системі мережевих комунікацій . Лінгвістичні та мовні
аспекти технології мережевої комунікації
1. Становлення мережевого суспільства.
2. Специфіка інформації в мережевій комунікації, її життєвий цикл.
3. Інтернет-лінгвістика. Лінгвістичні аспекти мережевої комунікації.
4. Мережева мова / мова онлайн-медіа.
5. Контекстуальність комунікації в мережі.
6. Віртуальна мовна особистість інтернет-комунікації.
Комплексне завдання.
1. Навести приклад одного з різновидів креолізованого тексту (за необхідності в
режимі «онлайн»), розкрити його специфіку.
Література
Основна: [6, 12, 14, 22, 41].
Допоміжна: [7, 8].
Інтернет-джерела: [1, 12].
Модульна контрольна № 4. На одному з прикладів видавничої комунікації у соціальних
мережах (за вибором та за необхідності в режимі «онлайн») показати можливість
використання конвергентних медіа з метою просування видавничого продукту.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І. Медіа-комунікативні технології в інформаційному суспільстві
(16 годин)
1. На конкретному прикладі розкрити етапи медіа-планування рекламної
кампанії.
2. Розкрити етапи планування однієї з інформаційних кампаній на підприємстві
(за вибором).
Змістовий модуль ІІ. Стратегії ефективної комунікації (18 годин)
1. Віднайти в тексті (за вибором) мовні засоби маніпулювання. Зазначити
прагматичну мету їх використання.
2. Визначити комунікативний ефект (ефекти), який запланував автор тексту.
Змістовий модуль ІІІ. Медіа-комунікативні технології в мережевій комунікації
(16 годин)
1. Створити текст у жанрі мережевих ЗМІ.
2. Зіставити особливості мовного оформлення кількох жанрів інтернетспілкування (за вибором).
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали)
і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.
Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Бал
и

Термін
виконання
(тижні)

Практичне заняття,
Медіа-комунікативні
модульний контроль, екзамен
технології в інформаційному
суспільстві
Змістовий модуль ІІ (18 години)

5

І-ІІ

Практичне заняття, модульний
контроль, екзамен
Змістовий модуль ІІІ (16 годин)

5

VІІ

Практичне заняття,
модульний контроль, екзамен

5

VІІІ

Змістовий модуль і теми курсу

Академічний контроль

Змістовий модуль І (16 години)

Стратегії ефективної
комунікації
Медіа-комунікативні
технології в мережевій
комунікації
Разом: 50 годин

Разом: 15 балів
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VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасні медіа-комунікативні технології»
оцінюють за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової
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 (п. ІV), де зазначено види й терміни
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.
Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
№

Вид діяльності

Кількість балів
за одиницю
1

1 Відвідування практичних
(семінарських) занять
2 Відвідування лекційних занять
1
3 Виконання завдання з самостійної
5
роботи (домашнього завдання)
4 Робота на практичному занятті
10
5 Модульна контрольна робота
25
Максимальна кількість балів 211

Кількість одиниць до
розрахунку
8

Всього

8
3

8
15

8
4

80
100

8

Розрахунок: 211:60=3,5
Студент набрав: 190
Оцінка: 190:3,5=54 (бала за семестр), додається екзамен (mах 40 балів)
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовано такі методи:
1) усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда,
екзамен (онлайнові завдання);
2) письмового контролю: модульна контрольна робота, екзамен (теоретичні питання).
Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS
Рейтингова
Оцінка за стобальною
Значення оцінки
оцінка
шкалою
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь) у межах
A
90-100
обов’язкового матеріалу з можливими незначними
балів
недоліками
Дуже добре ― досить високий рівень знань (умінь) у
B
82-89
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих
балів
помилок
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з
C
75-81
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D

E
FX

F

балів
69-74
балів
60-68
балів
35-59
балів

1-34
балів

незначною кількістю помилок
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо ― мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання ―
незадовільний рівень знань, з можливістю
повторного перескладання за умови належного
самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
курсу ― досить низький рівень знань (умінь), що
вимагає повторного вивчення дисципліни

Кожний модуль містить бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального
матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання
таких вимог:
 вчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) за джерелом інформації: словесні – лекція (традиційна, проблемна), семінари,
пояснення, розповідь, бесіда; наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація; практичні –
проекти;
2) за логікою передавання та сприймання навчальної інформації: індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні;
3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі;
4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача;
самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних завдань.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної
діяльності:
1) методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації
пізнавальної новизни; створення проблемних ситуацій, робота над груповими проектами.
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ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

–
–
–
–

опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники;
робоча навчальна програма;
засоби підсумкового контролю (завдання для модульних контрольних робіт).

Х. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Поняття технологій та сучасних технологій. Нові й новітні технології. Різновиди
медіа-комунікативних технологій.
Поняття «медіа» і «мас-медіа». Комунікативні й комунікаційні технології в аспекті
комп’ютерної та соціальної комунікацій.
Медіа-комунікація і масова комунікація.
Мережеве суспільство, його становлення.
Інформація в системі мережевих комунікацій.
Мережеві мови. Інтернет-лінгвістика.
Специфіка медіа-планування в різних медіа.
Маніпуляція і медіа-маніпуляція. Поняття маніпулятивної та комунікативної
стратегій, маніпулятивних і комунікативних тактик. Засоби маніпулятивного
впливу в медіа-текстах.
Поняття комунікативного ефекту та ефективності комунікації. Типологія
комунікативних ефектів.
Медіа-планування як комунікативна технологія. Медіа-план і медіа-канал.
Конвергентні медіа як нова технологія.
Особливості видавничої комунікації у соціальних мережах.
Соціальна інженерія як медіа-комунікативна й комунікаційна технологія, сфери її
застосування.
Соціальна мережа як комунікативна система.
Типологія мережевої комунікації.
Основні етапи медіа-планування.
Інформаційно-[теле]комунікаційні та соціогуманітарні (Нi-Hume) технології.
Специфіка інформації в мережевих комунікаціях, її життєвий цикл.
Історія медіа та етапи їх становлення.
Медіа-свідомість. Способи маніпуляції. Маніпуляції суспільною свідомістю в
мас-медійній комунікації.
Зіставити особливості мовного оформлення кількох жанрів інтернет-спілкування
(за вибором).
На конкретному прикладі показати особливості персоналізації в соціальних
мережах.
На конкретному прикладі розкрити етапи планування інформаційної кампанії (за
вибором).
Проаналізувати основні моделі комунікації в Інтернеті.
19

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Розкрити концепцію блогу і мікроблогу як технологій нових медіа.
Розкрити й проаналізувати параметри визначення цільової аудиторії в медіаплануванні.
Проаналізувати соціопсихологічні складники досягнення мети в інформаційній
кампанії.
Показати особливості використання мовних засобів маніпулювання в мас-медіа.
Розкрити особливості діалогічного мовлення в соціальних мережах.
Розкрити особливості мови онлайн-медіа.
Здійснити загальний аналіз комунікативного медіа-планування телеканалу (за
вибором).
Розкрити специфіку комунікативного медіа-планування одного з телеканалів (за
вибором).
Розкрити особливості мовного оформлення одного з жанрів інтернет-спілкування
(за вибором).
Створити невербальну саморепрезентацію у просторі соціальних мереж.
Створити невербальний текст для соціальних мереж.
Здійснити медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві (за вибором) .
На одному з прикладів створення інформаційного продукту (за вибором) розкрити
механізм спін-докторингу.
На конкретному прикладі показати особливості лонгриду як одного з форматів
подання журналістського матеріалу.
На конкретному прикладі проаналізувати жанрову своєрідність сторителінгу.
На конкретному прикладі показати особливості реалізації концепції
соціоінженерної діяльності в реаліях української культури.
Створити текст у жанрі мережевих ЗМІ.
Віднайти в тексті (за вибором) мовні засоби маніпулювання. Зазначити
прагматичну мету їх використання.
Розробити медіа-план рекламної кампанії нового видавничого продукту.
На конкретному прикладі розкрити етапи медіа-планування рекламної кампанії.
Визначити комунікативний ефект (ефекти) тексту (за вибором).
Створити вербальну саморепрезентацію у просторі соціальних мереж.
Зіставити транзактні медійні й масовокомунікативні технології.
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