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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з блоку дисциплін «Комунікативістика»: 

Комунікаційний менеджмент, Теорія масових та публічних комунікацій 

Курс 1 курс 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма 061.00.04 Медіа-комунікації 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) 

Форма проведення  Письмова (комп’ютерне тестування) 

Тривалість 

проведення 
2 академічні години (1 год. 20 хв.) 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (1 правильна відповідь на тестове завдання – 1 бал; усього 40 

тестових завдань), у т.ч. 

• 20 тестових питань з дисципліни «Теорія масових та публічних 

комунікацій» 

• 20 тестових питань з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» 

Критерії 

оцінювання 

• 40–38 балів — відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу, з можливими незначними недоліками; 

• 37–35 балів — достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих грубих помилок; 

• 34-30 балів — в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок; 

• 29–25 балів — посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності; 

• 24–20 балів — мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь); 

• 19–0 балів — незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання. 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

• Робочі програми навчальних дисциплін «Комунікативістика: 

Комунікаційний менеджмент» та «Комунікативістика: Теорія 

масових та публічних комунікацій» 

• ЕНК: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20601  

Орієнтовний 

перелік питань 

Приклади тестових питань:  

 

1. Проаналізуйте та визначте, яке з наведених завдань НЕ 

належить до обов’язків комунікаційного менеджера? (оберіть 

одну правильну відповідь) 

a) Аналіз цільової аудиторії 

b) Формування плану реалізації проєктів організації 

c) Створення піар-стратегії 

d) Вдосконалення іміджу організації через комунікації 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20601


 

2. Різноманітні перешкоди, що спотворюють сигнал і призводять 

до втрати інформації, називають (оберіть одну правильну 

відповідь) 

а) інформаційним бар’єром 

b) інформаційним відлунням 

c) інформаційним шумом 

d) інформаційною ентропією 

 

3. Що таке інформаційний каскад в інформаційній сфері? (оберіть 

одну правильну відповідь) 

a) Переповнення інформаційного простору фейковою інформацією  

b) Пересилання (репост) того, що думають інші, продемонструвавши 

свою «обізнаність» в чомусь/спорідненість з думками автора, не 

аналізуючи, чи є ця інформація правдива 

c) Оцінка та пріоритизація інформації в медіапросторах за кількістю 

вподобань  

d) Висвітлення інформації на шпальтах журналів у порядку 

пріоритетів власників видання 

 

 

Програма екзамену розглянута і затверджена на засіданні кафедри міжнародної журналістики, 

протокол № 4 від 18 листопада 2022 р. 
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