
 

 

Соціологія масової комунікації 

 

1. Мета вивчення 

1 Метою курсу є вивчення функціонування масової комунікації в сучасному 

соціумі, соціологічних методів дослідження цієї діяльності, формування системного 

комплексу знань в цій сфері. 

 

2. Перелік компетенцій, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

дисципліни. Сфера реалізації здобуття компетенцій під час трудовлаштування. 

Освоюючи курс «Соціологія масових комунікацій», студенти засвоюють 

передбачені освітньо-професійною програмою знання і на цій основі набувають 

необхідних вмінь, навичок та компетенцій: 

• засвоюють знання і розуміння особливостей функціонування масової комунікації, 

зокрема ЗМК, в різних сферах соціального спілкування, різноманітних, стратегій, тактик і 

форм комунікації; 

• формують уявлення про соціологію масової комунікації як потужний чинник 

розвитку цивілізації;  

• отримують системний комплекс знань про інформаційну індустрію як соціальний 

інститут; вивчають вплив ЗМК на індивіда та соціум;  

• проводять певні соціологічні дослідження та опановують методики, за допомогою 

яких можна осягнути якісні та кількісні характеристики ЗМК; 

•  вчаться реалізувати отримані знання в різних ситуаціях соціально-трудової, 

культурної та навчальної сфер соціального спілкування; 

• оволодівають прийомами формування науково-інформаційної та соціально-

аксіологічної компетентності, креативними навичками і евристичними методами аналізу 

суспільних проблем і конфліктів; 

• готуються до роботи в різних органах та сферах функціонування ЗМІ (газета, 

журнал, радіо, ТВ, соціальні мережі тощо). 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами. 

 

Модуль 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ФУНДАМЕНТ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ. ЗАСОБИ МОВНОГО 

ВПЛИВУ. 

 

Тема 1. Вступ.  Тема 2 Комунікатор та зміст масової комунікації. Комунікативний 

аспект у глобалізаційних процесах. Тема 3 Етика і психологія мовленнєвої поведінкики 

Тема 4. Мета і характер комунікації, її  логіко-емоційні, етичні та психологічні первні. 

Тема 5 Класифікація теорій комунікації та функції і ролі засобів її передавання. Тема 6. 

Засоби масової комунікації та їхні соціальні суб’єкти. Тема 7. Інформаційне суспільство та 

сучасна медіаекономіка. Інформаційні агентства світу в умовах глобалізації.  

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни 

 

 



 

 

- 3 кредити, год. всього 90, ауд. - 30 год., з них — лекційних 14, практ. - 16, самост. - 

60 год., екзамен. 

5. Форма семестрового контролю - екзамен 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання 

цієї навчальної дисципліни (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання). 

Семен Дмитрович Абрамович, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО 

України, завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства  
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