




1. Мета дисципліни – дати магістрам цілісне розуміння загальних підходів до 
проведення аналізу медіапростору і проведення комплексних досліджень 
медіаіндустрії. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 
наявності): 

1.Мати базову освіту рівня бакалавр / молодший спеціаліст. 

2. Володіти навичками аналізу тексту, уміти працювати з інформаційними 
масивами. 

3. Володіти компетенціями, передбаченими курсом «Методологія та 
організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».   

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має на меті дати 
поглиблені концептуальні уявлення про методологію проведення 
медіадосліджень. У ході вивчення дисципліни розглядається дослідження 
соціальнокомунікаційної дійсності; специфіка проведення досліджень у 
соціальних комунікаціях та медіа, а також стратегія та структура наукового 
дослідження. Окремо виділено та розглянуто найбільш використовувані методи 
медіадосліджень і медіавимірів; через прикладні аспекти виділені аспекти 
застосування загальнонаукових, спеціальних методів дослідження; валідизація 
результатів медіадосліджень. Окремо розглянуто блок аналізів. 

Дисципліна побудована з урахуванням комплексного підходу, що включає 
низку теоретичних блоків, визначальних для розуміння суті методології та 
стратегії медіадослідження, а також проведення практик з аналізу медіа, у 
результаті яких магістр готує проєкт наукової статті; розробляє методології для 
проведення медіадослідження; планує і формує процедуру проведення 
медіадослідження; розробляє підходи для написання тексту статті. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

У межах навчального плану дисципліни передбачено реалізацію низки 
загальних і фахових компетенцій, а також досягнення таких програмних 
результатів навчання: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК4 
ЗК4. Здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї 

дослідницької та/або інноваційної роботи. 
ФК4. Здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у 

галузі соціальних комунікацій, здійснювати комунікаційні дії на випередження, 
передбачати та прогнозувати хід інформаційних війн, протидіяти їм 

ФК6. Здатність приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах 
комунікаційних протистоянь, що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування. 

ПРН1. Аналізувати та узагальнювати результати досліджень і робити 
висновки 



ПРН3. Писати рецензію на новий інформаційний продукт та/або 
інноваційний проєкт. 

ПРН6. Робити висновки про результативність досліджень. 
ПРН12. Здійснювати пошук необхідних знань для планування наукової 

роботи у галузі стратегічних комунікацій 
 
Серед основних завдань та компетенцій, що визначатимуть професійний 

рівень майбутнього спеціаліста зі стратегічних комунікацій та інформаційного 
аналітика, є: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
проводити моніторинг медіагалузі; вміння обирати найбільш дієві в кожному 
випадку методи дослідження медіа; здатність генерувати аналітичні висновки з 
використанням результатів медіадослідження. Важливими уміннями магістра, 
який претендує на отримання кваліфікації молодший науковий співробітник, є 
підготовка і написання наукової статті, зокрема: визначення формальних 
елементів: формування мети операції; визначення і вивчення об‘єкта 
медіадослідження; вибір конкретних видів, форм, методів, способів і прийомів 
проведення медіадослідження; аналіз наукових напрацювань щодо об’єкту 
дослідження; розроблення змісту статті; забезпечення контролю за ефективністю 
проведення медіадослідження; генерування висновків. 

Під час семінарських занять та самостійної роботи магістрам ставляться 
такі завдання: уміти формулювати формальні елементи медіадослідження; 
пропонувати оптимальну методології проведення медіадослідження; визначати 
цільову аудиторію дослідження; працювати з результатами дослідження; 
визначати оптимальні та ефективні канали поширення результатів 
медіадослідження. 

Дисципліна має світоглядний аспект, сприяє виробленню навичок 
формування самостійних оцінок і власних суджень, компетентно й історично 
зважено аналізувати головні елементи проведення медіадосліджень.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

та 
пороговий 
критерій 

оцінювання 

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі

ни 

Ко
д 

Результат навчання 

1.1 Знати основні підходи до 
підготовки і розробки стратегії 
медіадослідження 

Лекції Презентації 
під час 
семінарських 
занять 

10 



1.2 мати уявлення про основні 
методи проведення 
медіадослідження 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота 

Іспит 10 

1.3. розуміти правила роботи з медіа Лекції Іспит 10 

1.4 розуміти правила організації і 
проведення наукової конференції 

Лекції Іспит 10 

2.1 Вміти шукати інформацію, 
аналізувати дані, перевіряти 
факти у процесі 
медіадослідження 

Лекції, 
семінарські 
заняття 

Модульна 
робота 1 

20 

2.2. Вміти організовувати різні 
комунікації з аудиторією 

Самостійна 
робота 

Проект 
статті 

10 

3.1 Презентувати результати 
медіадослідження 

Самостійна 
робота 

Презентація 
статті  

10 

4 Критично опрацьовувати й 
аналізувати комплекс 
інформаційних джерел 
характеру, використовувати 
здобуті знання для підготовки 
наукової статті, наукових тез 

самостійна 
робота 

Іспит 20 

 Разом   100% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не 
входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код)

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 

2.2 3.1 4 

Здатність планувати час та управляти ним.    + + + + 

Здатність використовувати іноземні мови у 
популяризації своєї дослідницької та/або 
інноваційної роботи. 

+       

Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість. 

     +  



Здатність використовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з стратегічних 
комунікацій, набуті у процесі навчання та/або 
професійної діяльності на рівні новітніх 
досягнень в інноваційній діяльності та/або 
дослідницькій роботі. 

+       

Здатність проводити дослідницьку та/або 
інноваційну діяльність у галузі соціальних 
комунікацій, здійснювати комунікаційні дії на 
випередження, передбачати та прогнозувати 
хід інформаційних війн, протидіяти їм. 

   +    

Здатність приймати рішення у складних і 
непередбачуваних умовах комунікаційних 
протистоянь, що потребує застосування 
нових підходів та прогнозування. 

       +

Аналізувати та узагальнювати результати 
досліджень і робити висновки. 

  +      

Писати рецензію на новий інформаційний 
продукт та/або інноваційний проєкт 

      + 

Робити висновки про результативність 
досліджень. 

   +     

Здійснювати пошук необхідних знань для 
планування наукової роботи у галузі 
стратегічних комунікацій 

       +

 

7. Схема формування оцінки. Контроль знань студентів здійснюється за 
модульно-рейтинговою системою.  

Впродовж семестру 20 % балів відводиться на аудиторні заняття 
(семінарські заняття, ситуативні тести на лекціях, моделювання ситуацій), 60 % 
– на самостійну роботу, що презентується під час асинхронного навчання у 
вигляді  презентацій завдань – загалом не менше 20 балів (рекомендовано – 36 
балів), максимально 60 балів. Під час складання підсумкового контролю –  
студент може отримати максимально 40 балів (комбінована оцінка), мінімально 
– 24 бали.   

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

Бали нараховуються за модульно-рейтинговою системою. А саме: 



Семестровий контроль  60 балів, у т.ч.: 

  Семінарські заняття:   5х8 = 40 балів 

  Комплексна групова робота – 20 балів 

Іспит     40 балів, у т.ч.: 

  Письмовий іспит  20 балів 

  Самостійна робота  20 балів 

 

Самостійна робота: 

Модульна контрольна робота    10 балів 

Наукова стаття за темою магістерської роботи 10 балів 

 

- семестрове оцінювання: 

 ЗМ-1 

Min. 36 – балів Мах. 60− балів 

Усна відповідь    

Семінари  

 

4х3=12 

 

5х8=40 

Комплексна групова робота 2х10=20 2х10=20 

   

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – іспит; 

Іспит оцінюється в 40 балів 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

за виконання навчальної програми (оцінювання аудиторних завдань і 
самостійної роботи) магістр має отримати впродовж семестру не менше 20 балів 
(рекомендований мінімум складає 36 балів). Мінімальна кількість балів, які 
додаються до семестрових – 24 бали. 

Магістр, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум 20 балів до складання екзамену не допускається.    

 



 Змістовий 
модуль 1 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Навчальна дисципліна складається з одного модуля, самостійної роботи, що 
оцінюється в межах модуля, та іспиту.  

Оцінювання успішності знань магістра здійснюється у двох формах: 
семестрове оцінювання (семінарські заняття, тести, самостійна робота з 
урахуванням можливості асинхронного навчання) і підсумкове оцінювання 
(іспит). 

Успішне виконання завдання (тести, семінари, самостійна робота, іспит) – 
отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.   

Загальна сума балів – 100 балів (із них семестрове оцінювання – максимум 
60 балів, підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

Усі семестрові роботи (семінари, самостійна робота) мають бути подані в 
гуглоклас або, за домовленістю з викладачем, надсилатися на пошту в робочий 
час. На перевірку роботи викладачеві дається один робочий тиждень. Якщо 
магістр з поважної причини пропустив семінар, то він має право асинхронно його 
відпрацювати впродовж 14 календарних днів з моменту проведення семінару. 

Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій, 
семінарських занять і самостійної роботи 

№ 
п/п 

Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

семінар
и 

 

Самостійн
а робота 
(п. 10)* 

Змістовий модуль 1.   Теорія і практика медіадосліджень 

1 
Тема 1.  Методологія підготовки та 
написання наукової статті 2   

2 
Тема 2. Методологія організації та 
проведення наукової конференції 2 2  

3 Тема 3.  Стратегія наукового дослідження 2 2+1  

4 
Тема 4. Загальнонаукові методи 
теоретичного дослідження 2   

5 
Тема 5.  Методи побудови гіпотези і методи 
побудови теорій 2 2  

6 
Тема 6. Загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження 2   

7 
Тема 7. Психологічні та психолінгвістичні 
методики. Маркетингові методики 2   

8 
Тема 8. Інтерв’ю. Метод фокус-груп. 
Анкетування. 2 2+1  

9 
Тема 9. Методи аналізу: Аналіз і синтез. 
Компаративний аналіз. Наративний аналіз. 2   

10 Тема 10. Методи аналізу: контент-аналіз 2 2  

11 

Тема 11. Методи аналізу: SWOT-аналіз. 
Системний аналіз. Івент-аналіз. Інтент-
аналіз. 

2 2  

12 

Тема 12. Методи дослідження аудиторій 
масової комунікації: преса, радіо, 
телебачення та інтернет 

2   

     

10 
*Проєктна робота (самостійно / 
асинхронно) 120 годин (у тому числі):

 Модульна контрольна робота   20 



 
Наукова стаття за темою магістерської 
роботи   50 

 

Підготувати есе на тему (презентація під час 
СЗ 2): 
1) «Наукове пізнання у повсякденному 
житті». 
2) «Повсякденне пізнання у науковій 
діяльності». 
3) «Необхідність наукових навичок для 
високо кваліфікованих журналістів». 
4) «Необхідність методологічної підготовки 
для інноваційної діяльності».

  10 

     

 
ВСЬОГО 

24 
14+2*
* 

80 

** Години консультацій 

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінари –  14 год. 

Консультація – 2 год. 

Самостійна робота – 80  год. 
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