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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Медіа-психологія у соціальній 

роботі» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є медіакультура сьогодні 

переміщається в центр суспільного життя, стає важливим соціальним 

інструментом впливу на колективну та індивідуальну свідомість. Вона 

виступає як фактор, що впливає на формування індивідуальної та групової 

картини світу, разом з тим, впливає на зміст системи соціальних уявлень 

особистості в сфері соціального обслуговування. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

2-й рік навчання, 3-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Медіапсихологія та психологічні основи розвитку медіакультури 

особистості 

2. Психологія розвитку медіа компетентності особистості фахівця 

соціальної роботи 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення курсу ознайомити студентів з новою галуззю 

психологічної науки - медіапсихологією, що вивчає процеси 

медіавиробництва, медіаспоживання, формування медіакомпетентності і 

медіазахищенності. 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у теоретичній та 

практичній підготовці студентів фаху з питань: 

• сформувати у студентів наукові уявлення про медіапсихологію, її 

предметну області, принципи та напрямки дослідження; 

• створити у студентів цілісне уявлення про системи масмедіа, їх 

роль, функції в сучасному світі; 

• розглянути роль культури в функціонуванні масмедіа; 

проаналізувати функції масмедіа в сучасній культурі; 



• проаналізувати соціально-психологічні проблеми медіакультури 

як нової соціальної реальності людського суспільства; 

• узагальнити досягнення сучасних досліджень в області 

медіапсихології; 

• ознайомити студентів з основними методами і методиками 

дослідження ефектів масмедіа; 

• сформувати аналітичний підхід до дослідження особистості в 

контексті медіакультури; виробити навички емпіричного дослідження; 

• розкрити психологічні основи медіавиробництва і 

медіаспоживання; 

• проаналізувати завдання медіаосвіти в рамках формування 

медіакомпетентності особистості. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.01 – розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно 

інших людей і відносно природи (принципи соціальної відповідальності); 

КСО.04 – здатність до критики та самокритики; 

КЗП.03 – уміння користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними засобами задля створення та реалізації соціальних проектів 

у галузі соціальної роботи; 

КСП.09 – здатність вивчати вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і 

практики, що належать до сфери професійної діяльності соціального 

працівника, з метою збагачення та використання передового професійного 

досвіду; 

КСП.12 – здатність удосконалювати власний професійний імідж та 

імідж соціальної роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати 

основоположні проблеми в області медіапсихології, аспекти функціонування 

медіакультури в сучасному суспільстві; 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти 

самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції в області 

медіапсихологіі, застосовувати психологічні знання на практиці організації 

психологічних медіа досліджень. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Медіапсихологія та психологічні основи 

розвитку медіакультури особистості. 

Тема 1. Медіапсихологія як галузь психологічної науки. 

Тема 2. Масмедіа як психологічний феномен. 

Тема 3. Психологічні основи функціонування медіа. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Психологія розвитку медіа 

компетентності особистості. 

Тема 4. Психологія просування та споживання медіапроектів. 

Тема 5. Психологічне дослідження медіакультури: проблеми та 

перспективи. 

Тема 6. Медіакультура особистості. 

Тема 7. Психологічні особливості впливу медіа на розвиток особистості. 

Тема 8. Медіаосвіта як проблема медіапсихології. 

Тема 9. Медіаімунітет і медіакомпетентность як умови ефективної 

поведінки та інформаційної безпеки особистості в сучасному медіапросторі. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы. 

Харьков: Изд-во гуманит. уиверситет, 2007. 

2. Жижина М.В. Медиакультура: культурно-психологиеские аспекты. М.: 

Вузовская книга, 2009. 

3. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 

Академический Проект, 2006. 



4. Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб.: 

Вагриус, 1996. 

5. Медиа / Под ред. А. Бриггза, П. Кобли. М.: Юнити-Дана, 2005. 

6. Проблемы медиапсихологии / Сост. Е. Е. Пронина. М., 2002. 

7. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. 

Додаткова 

1. Ануфриев А.Ф., Барабанщикова Т.А., Рыжкова А.Н. Психологические 

методики изучения личности: Практикум / Под. ред. проф. А. Ф. 

Ануфриева. М.: Ось-89, 2008. 

2. Бабаева Ю.Б., Войскунский А.Е. Психологические последствия 

информатизации // Психологический журнал. 1999. № 1. С.89–100. 

3. Бальжирова Т.Ж. Интернет как средство коммуникации в условиях 

формирующегося в России информационного общества: Дисс. … канд. 

социол. наук. Улан-Удэ, 2003. 

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: 

Медиум, 1995.  

5. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: 

Изд-во «РИП-Холдинг», 2004.  

6. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации.М.: 

Аспект Пресс, 2008.  

7. Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные 

коммуникации. М.: Гардарики, 2008.  

8. Вартанова Е. Л., Засурский Я. Н. Медиаобразование как средство 

формирования информационной безопасности молодежи // 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ. М., 2002. Т.1.  

9. Вебер В. Портфолио медиаграмотности // Информатика и образование. 

2002. № 1.  



10. Виктор Ян.В. Продвижение. Система коммуникации между 

предпринимателями и рынком. Харьков: Изд-во «Гуманитарный 

центр», 2003. 

11. Возчиков В.А. Введение в медиаобразование. Бийск: НИЦ БиПИ, 1999.  

12. Возчиков В.А. Философия образования и медиакультура 

информационного общества: Автореф. дис. … докт. филос. наук. 

СПб., 2007.  

13. Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные 

исследования в Интернете. М., 2000.  

14. Герасимова С.А. Культурология и теория телекоммуникации. М.: 

Гардарики, 2007.  

15. Грачев Г. В. Личность и общество: информационно-психологическая 

безопасность и психологическая защита. М.: ПЭРСЭ, 2003.  

16. Гура В. В. Медиакомпетентность как цель педагогического 

проектирования электронных образовательных ресурсов // 

Медиаобразование. 2005. № 1. С. 77–80.  

17. Дубровский Д. И. Новая реальность: человек и компьютер // Полигнозис. 

2003. № 3. С. 20–32.  

18. Забродин Ю. М., Жижина М. В. Поп – культура как вид корпоративной 

культуры современной молодежи. // Матер. VIII Международных 

Плехановских чтений. М.: Изд-во РЭА, 2005.  

19. Завьялов А. Н. Формирование информационной компетентности 

студентов в области компьютерных технологий (на примере среднего 

профессионального образования): Автореф. дис. … канд. пед. наук. 

Тюмень, 2005. 

20. Змановская Н. Ф. Формирование медиакоммуникативной образованности 

будущих учителей: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2004.  

21. Коновалова Н. А. Развитие медиакультуры студентов педагогического 

вуза: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Вологда, 2004.  

22. Кросс-культурная психология. Исследования и применение. М., 2007.  



23. Кузнецова Ю. М., Чудова Н. В. Психология жителей Интернета. М.: 

Издательство «ЛКИ», 2008.  

24. Кутькина О. П. Педагогические условия формирования 

медиакомпетентности будущих библиотечно-информационных 

специалистов: Автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 2006  

25. Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и 

организованное социальное действие // Массовая коммуникация и 

общество. М., 2004. С. 243–256.  

26. Лассуэлл Г. Структура и функции коммуникации в обществе// Массовая 

коммуникация и общество. М., 2004. С. 233–242.  

27. Леонтьев А. А. Психолингвистическая проблематика массовой 

коммуникации // Психолингвистические проблемы массовой 

коммуникации. М., 1974. С. 46–48.  

28. Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей. М.: 

Поколение, 2007.  

29. Лоскутова В. А. Интернет-зависимость как форма нехимических 

аддиктивных расстройств: Автореф. дис. … канд. мед. наук. 

Новосибирск, 2004.  

30. Мурюкина Е. В. Классификация показателей развития аудитории в 

области медиакультуры // Дополнительное образование. 2006. 

№ 6. С. 39–45.  

31. Новикова Л.А. Развитие межкультурной компетентности студентов 

педагогического университета на основе использования 

телекоммуникационных технологий: Автореф. дис. … канд. пед. наук. 

Омск, 2007.  

32. Обухова Е. В. Культурная социализация и самоидентификация хакеров: 

Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2004.  

33. Ольховников А. В., Уварова А. А. Типология телевизионной аудитории // 

Социол. исследования. 1998. № 7. 

34. Панарин И. Н. Технология информационной войны. М.: «КСП+», 2003.  



35. Петренко В.Ф., Пронина Е.Е. Человек на телеэкране: опыт 

психосемантического исследования // Психологический журнал. 

1986. № 3. Т.7. 

36. Петров И. Ф. Культурные потребности личности: дифференцированный 

подход: Автореф. дис. … докт. филос. наук. Тюмень, 1997.  

37. Пигров К.С. Телевидение, как этап в развитии виртуального пространства 

// Виртуальное пространство культуры. Материалы науч. конф. 11–13 

апреля 2000 г. СПб., 2000. С. 31–36.  

38. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы 

этнической и кросскультурной психологии. Психология межэтнической 

толерантности. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про соціальні послуги»// Режим доступу -

www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15 

2. Василь Лизанчук Психологія мас-медіа // Режим доступу - 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9ur17cfyAhUvhP0HHVXRCi0QFnoECA0Q

AQ&url=https%3A%2F%2Fprofbook.com.ua%2Fpsychologiya-mas-media-

lyzanchuk.html&usg=AOvVaw0VBabE2FkejpmTWvEfdj0U  

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

4. Методи діагностики успішності навчання. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна контрольна 

робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати заняття; вести конспекти лекційних і практичних занять; приймати 

активну участь в роботі на семінарах; виконувати тестові завдання проміжного 

контролю.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9ur17cfyAhUvhP0HHVXRCi0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fprofbook.com.ua%2Fpsychologiya-mas-media-lyzanchuk.html&usg=AOvVaw0VBabE2FkejpmTWvEfdj0U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9ur17cfyAhUvhP0HHVXRCi0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fprofbook.com.ua%2Fpsychologiya-mas-media-lyzanchuk.html&usg=AOvVaw0VBabE2FkejpmTWvEfdj0U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9ur17cfyAhUvhP0HHVXRCi0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fprofbook.com.ua%2Fpsychologiya-mas-media-lyzanchuk.html&usg=AOvVaw0VBabE2FkejpmTWvEfdj0U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9ur17cfyAhUvhP0HHVXRCi0QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fprofbook.com.ua%2Fpsychologiya-mas-media-lyzanchuk.html&usg=AOvVaw0VBabE2FkejpmTWvEfdj0U


ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕФЕРАТНИХ РОБІТ 

1. Норми і цінності в реальному і віртуальному світі: сприйняття і 

відмінність. 

2. Медіасередовище як джерело соціальних впливів: «залишкові 

ефекти», зміна соціальних норм, цінностей та уподобань. 

3. Особливості медіакоммунікативної поведінки студентської 

молоді. 

4. Взаємозв'язок особистісних особливостей і мотивації звернення до 

медіапросторі (Інтернет - простору, перегляду ТБ, прослуховування радіо, 

музики). 

5. Мотиви звернення студентської молоді до Інтернету в залежності 

від особистісних особливостей індивідів. 

6. Вплив медіакультури і медіаканалів на формування соціальної 

поведінки особистості. 

7. Особливості соціальної поведінки у віртуальному середовищі 

(аддикции, агресія, захист). 

8. Норми соціальної поведінки у віртуальному просторі (формування 

віртуального контакту і правила спілкування у віртуальному середовищі). 

9. Фактори і маніпулятивні феномени в медіасередовищі. 

10. Вивчення соціальної перцепції в Інтернеті. 

11. Особливості соціальних уявлень у віртуальному середовищі. 

12. Соціальні уявлення про шоу-бізнес: реальні та віртуальні цінності 

та уподобання. 

13. Дослідження соціальних уявлень молоді про роль реклами в 

сучасному світі. 

14. Маніпулятивні ефекти медіакультури: конформізм і 

толерантність. 

15. Соціальні уявлення про форми і причини Інтернет-адикції. 

16. Особливості та мотивація адиктивної поведінки в Інтернет-

просторі. 



17. Дослідження соціальних уявлень про Інтернет-співрозмовника. 

18. Соціальний статус віртуальних партнерів в Інтернет-спілкуванні. 

19. Формування та особливості психологічного портрета віртуального 

співрозмовника. 

20. Соціальні ролі у віртуальних просторах і їх вибір. 

21. Реальний і віртуальний образ-Я в медіасередовищі. 

22. Психологія і мотиви самопрезентації в Інтернет-спілкуванні. 

23. Зв'язок самопрезентації особистості в Інтернеті з реальною 

ідентичністю особистості. 

24. Соціальні уявлення про медіакомпетентності. 

25. Структура медіакомпетентності: аксіологічні, когнітивні та 

регулятивні компоненти. 

26. Функції медіакомпетентності, їх реалізація в поведінці 

особистості і соціальні уявлення про них. 

27. Становлення медіакомпететності: параметри, фактори, механізми. 

28. Особливості медіакомунікатівної поведінки студентської молоді: 

становлення та вимірювання рівня медіакомпетентності. 

29. Зв’язок медіакомпетентності і медіаімунітету. 

30. Механізми та зміст медіаосвіти (порівняльний аналіз вітчизняних 

та зарубіжних культурних практик). 

31. Соціальні уявлення про особливості віртуальних субкультур в 

соціумі, різних соціальних групах та у індивідів. 

32. Сприйняття медіапроектів: аксіологічний аналіз різних аудиторій. 

33. «Психологічний портрет» медіаканалу в різних слухацьких 

аудиторіях. 

34. Соціальні уявлення молоді про роль реклами в сучасному світі. 

35. Вплив сучасних програм і передач на формування соціальної 

поведінки особистості. 

36. Соціалізація та ідентифікація і у віртуальному середовищі. 



37. Віртуальні кумири і герої - психологія іміджу віртуальних 

персонажів. 

38. Порівняльний аналіз реальних і віртуальних чинників в регуляції 

соціальної поведінки. 

39. Соціальна ідентифікація і фанати у віртуальних середовищах: 

види та формування культурних практик молоді. 

40. Механізми соціальних впливів та їх прояв у віртуальному світі. 

41. Психологічний вплив масмедіа на культурно-дозвільні практики 

молоді. 

42. Вивчення психологічного портрету споживача медіасередовища в 

певній субкультурній групі. 

43. Споживча поведінка в медіасередовищі: лояльність і прихильність 

аудиторії до медіапроектів. 


