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Програма фахового екзамену є нормативним документом для контролю 

знань випускників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого 

бакалавра» та бажають продовжити навчання на соціологічному факультеті 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти як другої вищої або паралельної 

освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» за освітньою програмою – 

«Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю». 

Фаховий іспит – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за 

рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої 

програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей.

Фаховий іспит з дисципліни «Основи теорії комунікації» проводиться 

дистанційно, у письмовій формі та складається з двох теоретичних питань. 

Обсяг письмової відповіді на кожне з питань – одна-дві сторінки 

рукописного тексту. Іспит спрямований на оцінювання знань студентів з 

дисципліни «Основи теорії комунікації», виявлення навичок самостійного 

творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Іспит 

націлений на визначення рівня обізнаності студента щодо теоретико-

методологічних основ комунікації. Обов’язковим є знання ключових 

концептів та теорій у сфері комунікацій.

Програма складається з питань за базовими дисциплінами, 

рекомендованої літератури, а також опису структури екзаменаційного 

завдання  та критеріїв оцінювання.



Основи теорії комунікації

Тема 1. Вступ до теорії комунікації

Експансія комунікативних технологій у сучасному світі: фактори та 

сфери застосування. Основні значення поняття «комунікація», «соціальна 

комунікація». Інформація та соціальна комунікація. Інформаційно-

комунікативна індустрія як соціальний інститут. Схема, елементи соціальних 

комунікацій. Основні функції соціальної комунікації. Комунікативні 

повідомлення, поняття, види.

Закони та категорії теорії комунікації. Специфіка законів комунікації. 

Ключові категорії: комунікація, інформаційний обмін, соціальна комунікація, 

спілкування, комунікативний простір, комунікативний час, комунікативна 

компетентність особистості. 

Функції та методи теорії комунікації. Процес розвитку засобів масової 

комунікації. 

Тема 2. Витоки та основні підходи до теорії комунікації.

Уявлення про комунікації як про процес та структуру. Структурні 

моделі комунікації. Перші підходи до розуміння комунікацій. Сучасні теорії 

комунікації. Інтеракціоністський підхід до розуміння комунікацій. 

Технократична група теорій комунікацій. Інтеракціоністська група теорій 

комунікацій. Три комунікативні революції.

Тема 3. Процес комунікації. Моделі комунікації

Процес комунікації та його елементи. Одиниці аналізу комунікації. 

Основні поняття і терміни, використовувані для аналізу комунікативного 



процесу та його елементів. Кодування і декодування в масово-

комунікативних процесах. Комунікатори і комуніканти як суб’єкти 

соціальної комунікації. Поняття про професійного комуніканта. Професійний 

і соціальний аспекти діяльності професійних комунікантів. Типи 

комунікантів. 

Структурні моделі комунікації. Специфіка моделі комунікації за 

Лассуеллом. Специфіка моделі комунікації за Шенноном-Уівером. 

Специфіка циркулярної моделі комунікації Осгуда-Шрама. Семіотичні 

моделі комунікації. Модель мовної комунікації Р. Якобсона. Модель 

комунікації Ю. Лотмана. Модель комунікації Умберто Еко. 

Комунікативне середовище. Сфери комунікації: сфера побутової 

комунікації, сфера виробничої комунікації, сфера ділової комунікації (бізнес-

комунікації), сфера політичного дискурсу, сфера наукового дискурсу, сфера 

освітнього дискурсу, сфера педагогічного дискурсу, комунікативні сфери 

шоу-бізнесу та спортивного бізнесу, сфера туристичного бізнесу, міжнародна 

комунікація, медичний і юридичний дискурс комунікації, сфера релігійного 

дискурсу.

Тема 4. Комунікативні бар’єри 

Поняття «комунікативні бар’єри». Множинність класифікацій 

комунікативних бар’єрів. Ефективність комунікацій і стилі комунікацій. 

Цензура як специфічний бар’єр комунікації. Її види, методи, мімікрія, 

роль в сучасному суспільстві. Технології подолання комунікативних бар’єрів.

Тема 5. Види комунікацій: вербальна, невербальна, паравербальна

Вербальні комунікації в комунікативному просторі. Семіотика, 

синтактика, семантика, прагматика та їх роль у дослідженні вербальних 

комунікацій. Вербальна комунікація: форми, стилі, контексти. Мова як 



знакова система. Роль мови у вербальній комунікації. Функції мови Прояви 

міжкультурних відмінностей у мові. Функції мови: комунікативна, 

пізнавальна, акумулятивна, конструктивна, емоційна, 

контактовстановлююча, етнічна. Стилі мовлення: науковий, офіційно-

діловий, публіцистичний. Стратегії вербального впливу. Форми мовної 

комунікації. Діалог: його особливості, типи, правила організації та 

проведення. Монолог: основні комунікативні ситуації його використання, 

класифікація. Суперечка як різновид мовної комунікації. Стратегія і тактика 

аргументації у вербальній комунікації. Комунікативні моделі і види 

аргументування: модель «Монолог», модель «Суперечка», модель 

«Полеміка».

Усномовна комунікація. Властивості усномовної комунікації. 

Ситуативна обумовленість, види усномовної комунікації. Слухання як вид 

комунікації. Вміння говорити в усномовній комунікації. Вміння слухати в 

усномовній комунікації.

Письмовомовна комунікація. Лист як вид комунікації. Тези як вид 

комунікації. Конспект як вид комунікації. Реферат як вид комунікації. 

Анотація як вид комунікації. Есе як вид комунікації. Аналітична записка як 

вид комунікації. Наукова стаття як вид комунікації. Дипломна роботата її 

комунікативні особливості.

Невербальна комунікація, її сутність та види. Невербальні компоненти 

комунікації. Види невербальної комунікації: кінетика, проксеміка, хронеміка, 

окулістика, такесика та сенсорика. Невербальні компоненти комунікації: 

погляд, дотики, жести. Способи взаємозв’язку між вербальною і 

невербальною комунікацією.

Сутність і засоби паравербальної комунікації. 

Тема 6. Прикладні комунікації: кризові, міжнародні, політичні, 

релігійні. Міжкультурна комунікація



Загальна характеристика кризових, міжнародних, політичних, 

релігійних комунікацій. 

Поняття міжкультурної комунікації. Характерні риси міжкультурної 

комунікації. Культурна дистанція Конкретні «змінні» міжкультурних 

проблем. Основні теорії міжкультурної комунікації. Причини порушень 

міжкультурних комунікацій. Умови міжкультурної комунікації. Зони 

міжкультурної комунікації. Види міжкультурної комунікації. Культурно-

мовний код. Міжкультурна комунікація як потрійний переклад: міжмовний, 

міжкультурний, міжособистісний. Поняття, симптоми, форми вияву, причини 

кроскультурного шоку. Фактори, що впливають на кроскультурний шок. 

Фази кроскультурного шоку і можливості подолання його негативних 

наслідків.

Тема 7. Рівні комунікації: міжособистісні, групові, публічні, ділові, 

масові, організаційні

Загальна характеристика міжособистісних, групових, публічних, 

ділових комунікацій. 

Масова комунікація: поняття, особливості. Співвідношення 

міжособистісної та масової комунікації. Види, формати, форми масової 

комунікацій. Засоби масової комунікації: поняття, типологія. 

Організаційні комунікації. Інформаційно-комунікативний ресурс 

розвитку організації. Показники стану інформації в організаціях та фактори 

ефективного інформування їх членів. Дезінформація в житті організації. Роль 

чуток у функціонуванні та розвитку організацій. Методи вивчення 

комунікативних процесів в організації. Умови та фактори, що сприяють 

ефективній комунікації в організації. Соціокультурна обумовленість 

комунікації в організаціях. Роль систем телекомунікацій в розвитку 

організацій. Комунікативні ролі в організації. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

     Фаховий  екзамен з «Основ теорії комунікації» передбачає виконання 

певних завдань та є відповідною формою випробування, яка  об'єктивно та 

надійно  визначає  рівень  освітньої та  професійної підготовки.

      Фаховий  іспит з «Основ теорії комунікації» складається з 2 питань. 

Фахове випробування спрямоване на виявлення навичок самостійного 

критичного мислення й письмового аргументованого послідовного викладу 

власних думок. Відповідаючи на питання з екзамену, абітурієнт  повинен 

показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати думки, 

структурувати інформацію, точно та повно відтворювати факти, прізвища, 

назви праць вчених, конкретні концепції та аналізувати їх, виділяти 

причинно-наслідкові зв‘язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, 

аргументувати свої висновки

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за 

результатами атестаційного екзамену – 200 балів. Мінімальна кількість 

балів для зарахування – 120.

Розподіл кількості балів за відповідь на кожне питання

Критерії оцінки Питання 1 Питання 2

Повнота, логічність і послідовність 
розкриття теми 15 балів 15 балів

Самостійність відповіді та її 
відповідність темі 10 балів 10 балів

Знання теоретичного матеріалу, 
вміння його аналізувати, виділяти 
причинно-наслідкові зв’язки

15 балів 15 балів

Аргументованість висновків, вміння 
відрізняти головне від другорядного 8 балів 8 балів

Грамотність, охайність оформлення 
роботи 2 бали 2 бали

50 балів 50 балів



Усього 100  балів

Рекомендована література

Основна література

Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні 

технології ХХІ століття. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», 2017. 260 с. 

Основы теории коммуникации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.]; под ред. Т. Д. 

Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. М.: Изд-во Юрайт, 2017. 193 с.

Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики; пер. с англ. Харьков: 

Гуманитарный центр, Науменко А. А., 2015. 688 с.

Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. 564 с.

Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. М. А. Василика. М.: 

Гардарика, 2006. 615 с.

Словники. Хрестоматії

Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации: Англо-

русский толковый словарь концепций и терминов. М.: Изд-во Московского 

ун-та, 2004. 416 с.

Жукова И., Лебедько М., Прошина З., Юзефович Н. Словарь терминов 

межкультурной коммуникации. М.: Издательство Флинта, 2013. 632 с.

Новые медиа: социальная теория и методология исследования: словарь-

справочник / отв. ред. О. В. Сергеева, О. В. Терещенко. СПб: Алетейя, 2016. 

264 с.

Солганин Г. Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 

10 000 слов и выражений. М.: АСТ: Астрель, 2008. 750 с.

Средства массовой коммуникации и социальные проблемы: 

хрестоматия / пер. с англ. и сост. И. Г. Ясавеев. Казань: Изд-во Казанского 

ун-та, 2000. 224 с.

http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/novinki/303-vid-pokemoniv-do-gibridnih.html
http://publish-ukma.kiev.ua/ua/katalog/novinki/303-vid-pokemoniv-do-gibridnih.html
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/457662/?watch_fromlist=cat_9309
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/457662/?watch_fromlist=cat_9309


Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-

справочник / Отв. ред. М. И. Панов. М.: ООО «Агентство «КРПА Олимп», 

2005. 960 с.

Допоміжна література

Актуальные проблемы межкультурных коммуникаций в современном 

мире / Под ред. Рыбаковой Н. А. и др. М., 2015. 186 с.

Барт Р. Империя знаков; пер. с франц. М.: Праксис, 2004. 144 с.

Бернстайн У. Массмедиа с древнейших времен и до наших дней. М.: 

Издательство АСТ, 2017. 512 с. 

Васильев А. В., Коркия Э. Д., Мамедов А. К. Культура коммуникаций в 

условиях информационной глобализации. М.: ООО «МАКС Пресс», 2019. 

160 с. 

Василькова В. В., Пивоваров А. М. Социальные коммуникации: 

профессиональные и повседневные практики. Социологические исследования. 

2017. № 10. С. 159-160.

Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: для бакалавров и 
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