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Журналістика як бізнес. Епістемологічна сутність журна
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«Чотири теорії преси» Ф Сіберта. Т. Петерсона і У. Шрам
ма: авторитарна, лібертаріанська. соціально відповідальна 
і комуністична. Доповнення чотирьох теорій моделями для 
медіа періоду розвитку і демократичної участі. Теорія масо
вих комунікацій Г. М. Маклюена. Типи масової комунікації як 
рушійні сили в історії людства. Тип суспільної епохи і пануючий 
у ній ЗМК. Ефірні ЗМК і переворот у суспільній свідомості XX 
століття. Телебачення як повернення людства до епохи усної 
комунікації. Концепція постіндустріального (інформаційного) 
суспільства Даніела Белла. Структура населення, інформація 
та знання як констутутивні ознаки нового суспільства. 
Надмірність інформації, її дедалі вужча спеціалізація, потреба 
в інтерпретації інформації та сталість людської свідомості для 
її сприйняття як ознаки й загрози інформаційного суспільства. 
Теорія «поля журналістики» П’єра Бурдьє, вплив телебачення 
на «поле журналістики» - настанова на видовища і розваги, 
девальвація мислення, монополія журналістів на публічні ви
ступи і цензура журналістів у висловленні думок і коментарів 
до подій. Боротьба поколінь у журналістиці. Захист молодими 
журналістами професійної гідності................................................. 389
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ЗМІСТ

РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ
Сучасна масово-інформаційна ситуація

Світові процеси та обличчя журналістики в Україні. Столиця і 
провінції - особливості розвитку ОМІ. Цензурна ситуація та її 
найважливіші характеристики. Типи української журналістики. 
Стилістика сучасної журналістики: тенденції до посилен
ня інформативності, трансформації на користь інформаційних 
жанрів, аналітичність інформації, посилення оціночності в су
часних ОМІ, іронічність як своєрідний спосіб непрямої оцінки, 
“стеб” як стиль сучасної журналістики, його негативний вплив 
на свідомість, мову і мислення, посилення авторського " Я", 
заміна називних заголовків на дієслівні які відіграють роль лідів, 
широке використання розмовного стилю, просторіччя, жаргону, 
мови вулиці, диференціація ОМІ за стильовими ознаками.............   431
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