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Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні аспекти медіавиробництва та медіавпливу, психологічні 

закономірності медіавиробництва та медіавпливу.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Медіапсихологія»  є 

формування у студентів системи знань щодо особливостей медіавиробництва 

та медіавливу.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медіапсихологія» -  

засвоєння студентами  основних видів медіавпливу:навіювання, зараження, 

наслідування, переконання. Ознайомитися з механізмами створення 

моральної паніки. Навчитися працювати з текстами, семантичною довжиною 

та семантичною глибиною тексту та складати дітекс-діаграму 

журналістського тексту.    

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  
- основні поняття і терміни медіапсихології; 

- основні форми медіавпливу; 

- механізми моральної паніки, утворюваної медіа; 

- психологічні особливості журналістського фаху; 

- психологічні особливості медіасприйняття; 

- еволюційну структуру психіки людини; 

- засади медіакритики; 

- принципи медіаекології. 

 

вміти: 

- ідентифікувати форми медіавпливу; 
- створювати дітекс-діаграму журналістського тексту; 
- ідентифікувати форми соціальної перцепції; 
- користуватися психологічним інструментарієм для аналізу медіасприйняття 
(семантичний диференціал).



 

 

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на вивченні нормативних дисциплін: 

"Професійна підготовка", "Медіпланування", «Теорія та історія 

журналістики». 

 

Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Передумови виникнення, тематика й 

проблематика „Медіапсихології” 

Тема 1. Предмет і завдання курсу. 
І .Зміст поняття „медіапсихологія”. Передумови до виникнення 
такої наукової дисципліни, як медіапсихологія. Напрями 
медіапсихологічих досліджень. 
2. Поняття „масовидні явища”. Види масовидних явищ. Еволюційна 
структура психіки людини. Роль безсвідомого у медіасприйнятті. 

Тема 2. Психологічні закономірності медіавиробництва й медіавпливу 

1. Види медіавпливу: навіювання, зараження, наслідування й 

переконання. Механізми створення моральної паніки. 

2. Соціальна перцепція. Її закономірності. Вплив на 

медіавиробництво й на медіасприйняття. Каузальна атрибуція. Селективна 

типізація. Стереотипотворення. Дискурсивні практики у створенні 

моральної паніки. 

Тема 3. Когнітивні й емоційні аспекти застосування ЗМК. 

1. Культивація знань за Гербнером. Подвійна культивація. Теорія 

резонансу. Теорія „відео-нездужання” Теорія основного напрямку. Теорія 

пробілу у знаннях. 

2. Культивація емоцій. Поняття атитюду. Психодинамічна модель 

К.Ховленда. Вивчення емоційного ставлення до медіапродукту: 

семантичний диференціал. 

Змістовий модуль 2. Медіавиробництво та медіарецепція: 

психологічні особливості 

Тема 4. Парадигми мислення й стилі творчості журналіста. 

1. Журналістське мислення як система, що розвивається. Дивергентність 

мислення. Понятійне й образне мислення. Картина світу журналіста. 

Медіакартина світу. Матриця журналістського мислення. 

2. Дітекс-діаграма журналістського тексту. Поняття семантична довжина 

й семантична глибина тексту. Побудова графіку за визначеними 

параметрами. 

Тема 5. Психологічні процеси - складові медіавиробництва. 

1. Уява та її роль у творчості. Натхнення та його роль у 



 

 

творчості. Пам’ять. Види памяті. Інтелект. Сприйняття. Мислення. 

2. Нелокальність психіки й системність журналістського 

тексту.Самоорганізація масовокомунікаційних потоків. Матриця 

диференціації здібностей мислення за О.Проніною. Магічне мислення, 

прагматичне мислення, драйв-мислення, раціоналістичне мислення, 

гуманістичне мислення, нет- мислення. 

Тема б. Різновиди текстів: диференціація за ознакою типу мислення. 

1. Магічне мислення й міфологічний текст. Раціональне 

мислення й переконуючий текст. 

2. Позитивістське мислення й прагматичний текст. 

Гуманістичне мислення й смисловиявляючий текст. Драйв-мислення й 

гедоністичний текст. 

 

 

Мова викладання: українська.  

Форма підсумкового контролю успішності навчання -  іспит. 
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