
МЕДІАПСИХОЛОГІЯ 
 

Мета курсу –психологічні особливості медіагалузі, основи медіавпливу 
та психологічного аспекту роботи журналіста. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Медіапсихологія» пов’язаний з такими 
дисциплінами, як «Теорія масової комунікації», «Теорія та історія 
журналістики», «Організація роботи редакції в умовах ринкової економіки», 
«Журналістські жанри», «Журналістський менеджмент та маркетинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність бути критичним і самокритичним; здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні; здатність до креативного та 
критичного мислення; здатність приймати обґрунтовані рішення; вміння 
ідентифікувати різні форми медіавпливу; навички проведення аналізу 
журналістських матеріалів на предмет виявлення елементів психологічного 
впливу,  знання психологічного інструментарію для аналізу медіасприйняття. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття і терміни медіапсихології;  форми медіавпливу; механізми 

масового впливу; психологічні особливості журналістської роботи; 
психологічні особливості медіасприйняття; принципи і засади психології 
масової комунікації та особистісної психології.  

вміти: застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; 
планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків; оцінювати діяльність колег як носіїв прав 
і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства; 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою; передбачати реакцію аудиторії 
на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й 
методи соціально-комунікаційних наук; аналізувати з психологічної точки зору 
журналістські матеріали; ідентифікувати інструменти психологічного впливу у 
медіапродукті; користуватися знаннями з психології масової комунікації для 
аналізу медіасередовища. 

володіти: сучасними інформаційними й комунікаційними технологіями 
та спеціалізованим програмним забезпеченням для вирішення професійних 
завдань; необхідними знаннями й технологіями для виходу з кризових 
комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва; 
базою знань щодо ефектів психологічного впливу мас-медіа на аудиторію; 
навичками аналізу психологічних аспектів роботи ЗМІ; техніками розпізнання 
та відстеження психологічного впливу на масову свідомість. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Психологічні особливості медіавиробництва. Психологічний підхід 

дослідження мас-медіа. Методи медіапсихології та дослідження масових 



комунікацій. Історія та дослідження впливу ЗМІ. Теорії масової комунікації.  
Вивчення каналів мас-медіа та психологічних аспектів кожного з них. Вивчення 
цільової аудиторії. Дослідження ефектів медіавпливу. Медіа як засіб 
маніпуляцій та медіатерапії. Психологічні війни у ЗМІ. Маніпулятивні 
технології мас-медіа. Психологічна типологія медійних продуктів. 
Психологічні особливості журналістських текстів. Соціально-психологічні 
аспекти впливу радіо: історія та сучасність. Психологічний компонент 
телевиробництва. Нові медіа: роль психологічного впливу електронних ЗМІ. 
Моделі медіаінститутів та їхній вплив на становлення та соціалізацію 
особистості. Проблеми медіапсихології. 

Техінки та інструменти аналізу психологічного впливу мас-медіа. Види 
медіавпливу: навіювання, зараження, наслідування й переконання. Механізми 
створення моральної паніки. Соціальна перцепція. Її закономірності. Вплив на 
медіавиробництво й на медіасприйняття. Каузальна атрибуція. Селективна 
типізація. Стереотипотворення. Дискурсивні практики у створенні моральної 
паніки. Міфотворчість ЗМІ. Культивація знань за Гербнером. Подвійна 
культивація. Теорія резонансу. Теорія „відео-нездужання” Теорія основного 
напрямку. Теорія пробілу у знаннях. Культивація емоцій. Поняття атитюду. 
Психодинамічна модель К.Ховленда. Вивчення емоційного ставлення до 
медіапродукту: семантичний диференціал. Дивергентність мислення. Понятійне 
й образне мислення. Картина світу журналіста. Медіакартина світу. Матриця 
журналістського мислення. Реальний і віртуальний образ-Я в медіасередовищі. 
Соціальні уявлення про форми і причини Інтернет-адикції. Особливості та 
мотивація адиктивної поведінки в Інтернет-просторі. Сприйняття 
медіапроектів: аксіологічний аналіз різних аудиторій. «Психологічний портрет» 
медіаканалу в різних слухацьких аудиторіях  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна 
та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


