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Наумова М. Ю. Навчальна програма вивчення дисципліни “Соціологія
макрокомунікацій”. — К.: МАУП, 2005. — 14 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематич-
ний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Соціологія макро-
комунікацій”, варіанти контрольних робіт, контрольні питання, а також спи-
сок рекомендованої літератури.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Соціологія макрокомунікацій” розглядає
різні аспекти комунікативних процесів у суспільстві. Її вивчення пе-
редбачає попереднє ознайомлення з базовою теоретичною дисциплі-
ною “комунікативного блоку” — “Соціологією комунікацій”.
Описується історія розвитку соціальних комунікацій та еволюцієя

засобів комунікації, сутність і соціокультурні функції засобів масової
комунікації, а також основні підходи до їх вивчення, що склалися в ме-
жах теоретичної соціології. Важливою частиною курсу є ознайомлення
з емпіричною традицією вивчення макрокомунікативних процесів.
Для контролю і самоконтролю якості засвоєння матеріалу курсу

запропоновано варіанти контрольних робіт, які студенти визначають
за власним вибором, а також контрольні питання.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ МАКРОКОМУНІКАЦІЙ”

№ пор. Назва теми

1 Об’єкт, предмет і методи соціології макрокомунікацій
2 Комунікативні та інформаційні процеси в суспільстві: історія і сучасність
3 Символічний зміст суспільного життя
4 Основні теоретичні підходи до соціологічного вивчення комунікації
5 Масова комунікація: соціальна природа, засоби, функції
6 Соціологічне вивчення макрокомунікативних  процесів: аналіз змісту масо-

вої комунікації
7 Соціологічне вивчення макрокомунікативних процесів: ефекти мас-медіа

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчения дисципліни

“СОЦІОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЙ”

Тема 1. Об’єкт, предмет і методи соціології макрокомунікацій

Завдання і структура курсу. Соціологія макрокомунікацій як спе-
ціальна галузь соціології. Об’єкт, предмет і методи соціології макро-
комунікацій. Базові категорії дисципліни: комунікація, макрокомуні-
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кація, інтеракція, спілкування, інформація. Специфіка соціологічного
аналізу макрокомунікацій. Методи соціологічного дослідження мак-
рокомунікацій: опитувальні техніки (анкетування, інтерв’ю), спосте-
реження, контент-аналіз, критичний аналіз дискурсу.

Література [3; 9; 24; 25; 33; 38–43; 45; 52; 53]

Тема 2. Комунікативні та інформаційні процеси в суспільстві: історія
і сучасність

Комунікативні та інформаційні процеси: визначення, схожість і від-
мінність. Історія розвитку соціальних комунікацій та еволюція засо-
бів комунікації. Комунікація у стародавніх, традиційних і сучасних
суспільствах. Міфологічно-фольклорна, вербальна і аудіовізуальна
стадії розвитку засобів комунікації. Концепція еволюції комуніка-
тивних технологій Г. Маклюена. Сучасний етап еволюції змісту і за-
собів комунікації. Глобалізація. Природні та штучні комунікативні
системи.

Література [3–5; 7; 8; 10; 17; 21; 22; 25; 27–29; 32]

Тема 3. Символічний зміст суспільного життя

Культура як спосіб створення і відтворення систем цінностей, норм,
ідей, символів, стереотипів, де відображаються історична спадщина,
традиція, виражається самобутність спільноти. Символічний зміст
суспільного життя. Поняття знаку, сенсу, значення, інтерпретації, ро-
зуміння.
Комунікативні механізми відтворення соціального порядку. Інсти-

туціоналізація як результат неперервної комунікативної/інтерпрета-
тивної активності соціальних агентів. Легітимація та походження сим-
волічних універсумів (П. Бергер, Т. Лукман). Концепція соціального
розподілу знання і “кінцевих областей значень” А. Шюца.
Поняття соціального знання як капіталу загальних схем інтерпре-

тації. Інтерсуб’єктивність. Індивідуальне суб’єктивне розуміння соці-
альної ситуації як приписування сенсу певній практиці або соціальній
ситуації на основі інтерсуб’єктивної системи повсякденних значень.
Поняття природної установки свідомості (А. Шюц). Фонові очікування
(Г. Гарфінкель).

Література [2; 6; 15; 18; 19; 29; 58; 59]
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Тема 4. Основні теоретичні підходи до соціологічного вивчення
комунікації

Онтологізуючий і розуміючий підходи до вивчення комунікації, їх
світоглядні та методологічні особливості.
Осмисленість соціальної дії: М. Вебер. Онтологізація поняття ко-

мунікації в сучасних соціологічних теоріях. Концепція Н. Лумана.
Семіотична концепція комунікації. Праці Ч. Пірса, Ф. Соссюра.

Код як система організації знаків. Типи кодів (презентаційні та репре-
зентаційні, загальні та спеціальні, логічні, естетичні). Семантичний
трикутник. Денотація і конотація. Семантика, синтактика, прагма-
тика.
Розуміючий підхід до вивчення комунікативних  феноменів: вито-

ки, основні принципи. Рівні розуміння: метод і досвід. Міф про Герме-
са та історія герменевтики. Розуміння як тлумачення тексту, реконст-
рукція задуму автора (Ф. Шлейєрмахер, Дільтей). Розуміння як
інтерсуб’єктивний досвід повсякденного життя. Спадкоємність ідей
герменевтики в соціальній феноменології.

Література [2; 15; 16; 21; 22; 30; 38; 46; 47; 55; 56; 58; 59]

Тема 5. Масова комунікація: соціальна природа, засоби, функції

Рівні комунікації. Порівняльний аналіз масової і міжособистісної
комунікації. Когнітивний та інтерактивний рівні комунікації. Соці-
альна природа та історична обумовленість масової комунікації. Сут-
ність масової комунікації. Поняття масового суспільства і масової
культури у Критичній теорії (франкфуртська школа). Форми і харак-
теристики масової культури. Концепція інформаційного суспільства
(Белл, Тоффлер).
Інформаційні, нормативні, ідентифікуючі, культуротворчі функції

масової комунікації. Масова комунікація як соціальний інститут. Вза-
ємодія ЗМІ з іншими інституційними системами суспільства.
Засоби масової комунікації: визначення, види, еволюція. “Гарячі”

та “холодні” ЗМІ. Електронні засоби масової комунікації. Віртуаліза-
ція соціальних відносин. Симулякри і гіперреальність (Ж. Бодрийяр).
Глобальна мережа: соціальні та культурні функції.

Література [3; 9; 24; 25; 32; 33; 38–43; 45; 52; 53]
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Тема 6. Соціологічне вивчення макрокомунікативних процесів: аналіз
змісту масової комунікації

Різні техніки аналізу текстів/документів як засіб аналізу змісту по-
відомлень мас-медіа. Якісні та кількісні методи вивчення документів:
порівняльний аналіз. Передумови виникнення формалізованих мето-
дів аналізу текстів. Критерії доцільності вибору контент-аналізу для
вивчення повідомлень масової комунікації. Текст як об’єкт вивчення
в контент-аналізі.
Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допомогою кон-

тент-аналізу. Структура та динаміка значущого змісту медіа як пред-
мет контент-аналізу. Визначення об’єкта в контент-аналізі текстів.
Специфіка формування вибірки повідомлень у контен-аналізі. Етапи
побудови вибірки. Визначення категорій аналізу. Вимоги до катего-
ріальної моделі контент-аналізу. Одиниці рахунку та одиниці аналі-
зу. Процедурна частина проекту: організація, контроль надійності,
підготовка даних до аналізу. Проблема надійності результатів кон-
тент-аналізу. Аналіз отриманих даних та інтерпретація результатів.

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24;
28; 34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]

Тема 7. Соціологічне вивчення макрокомунікативних процесів:
ефекти мас-медіа

Періодизація і типологія досліджень ефектів масової комунікації.
Парадигма “тотальної дії” мас-медіа як перший етап дослідження їх
ефективності. Теорії “чарівної кулі” та “підшкірних ін’єкцій” (20–
30-ті роки XX ст.). Дослідження масової комунікації в 40–70-х роках
XX ст.: парадигма “обмежених ефектів”. Концепція “селективної екс-
позиції” (К. Ховленд). Двоступенева модель комунікації (П. Лазарс-
фельд, Е. Кац).
Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комунікації. Вста-

новлення пунктів “порядок денний” (М. Маккомбс, Д. Шоу). Конце-
пція “спіралі мовчання” Е. Ноель-Нойман. Підхід “корисності і задо-
волення потреб” (Дж. Бламлер, Е. Кац). Теорії інформаційного
дефіциту. Модель “залежності” (З. Болл-Рокич, М. де Флюер).

Література [2; 4; 6; 8–10; 15; 16; 18; 19; 22; 24; 28;
34–36; 45; 48; 51; 53–55; 60–62]
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

1. Історія розвитку соціальних комунікацій та еволюція засобів
комунікації.

2. Виміри на наслідки глобалізації.
3. Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допомогою
контент-аналізу.

Варіант 2

1.Міфологічно-фольклорна, вербальна та аудіовізуальна стадії
розвитку способів комунікації.

2. Легітимація та походження символічних універсумів (П. Бергер,
Т. Лукман).

3. Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комунікації.

Варіант 3

1. Природні та штучні комунікативні системи.
2. Комунікативні механізми відтворення соціального порядку.
3. Теорія світової капіталістичної системи І. Уолерстайна.

Варіант 4

1. Поняття знака, сенсу, значення, інтерпретації, розуміння.
2. Поняття інтерсуб’єктивності.
3. Теорії інформаційного дефіциту.

Варіант 5

1. Символічний зміст суспільного життя.
2. Засоби масової комунікації: визначення, види, еволюція.
3. Двоступенева модель комунікації (П. Лазарсфельд, Е. Кац).
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Завдання і структура курсу “Соціологія макрокомунікацій”.
2. Соціологія макрокомунікацій як спеціальна галузь соціології.
3. Об’єкт, предмет і методи соціології макрокомунікацій.
4. Базові категорії дисципліни: комунікація, макрокомунікація, ін-
теракція, спілкування, інформація.

5. Специфіка соціологічного аналізу макрокомунікацій.
6.Методи соціологічного дослідження макрокомунікацій: опиту-
вальні техніки (анкетування, інтерв’ю), спостереження, контент-
аналіз, критичний аналіз дискурсу.

7. Комунікативні та інформаційні процеси: визначення, схожість і
відмінність.

8. Історія розвитку соціальних комунікацій та еволюція засобів
комунікації.

9. Комунікація у стародавніх, традиційних і сучасних суспільствах.
10.Міфологічно-фольклорна, вербальна та аудіовізуальна стадії
розвитку способів комунікації.

11.Концепція еволюції комунікативних технологій Г. Маклюена.
12.Концепція “мозаїчної культури” А. Моля.
13.Сучасний етап еволюції змісту та засобів комунікації. Глобалі-
зація.

14.Виміри на наслідки глобалізації.
15.Парадокси культурної глобалізації.
16.Теорія світової капіталістичної системи І. Уолерстайна.
17. З. Бауман: глобалізоване багатство, локалізована бідність.
18.Природні та штучні комунікативні системи.
19.Культура як спосіб породження й відтворення систем цінностей,
норм, ідей, символів, стереотипів, в якому відображається тра-
диція і виражається самобутність спільноти.

20.Символічний зміст суспільного життя.
21.Поняття знака, сенсу, значення, інтерпретації, розуміння.
22.Комунікативні механізми відтворення соціального порядку.
23. Інституціоналізація як результат безперервної комунікативної/
інтерпретативної активності соціальних агентів.

24.Легітимація та походження символічних універсумів (П. Бергер,
Т. Лукман).

25.Концепція соціального розподілу знання і “кінцевих областей
значень” А. Шюца.
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26.Поняття соціального знання як капіталу загальних схем інтер-
претації.

27.Поняття інтерсуб’єктивності.
28. Індивідуальне суб’єктивне розуміння соціальної ситуації як при-
писування сенсу певній практиці або соціальній ситуації на ос-
нові інтерсуб’єктивної системи повсякденних значень.

29.Поняття природної установки свідомості (А. Шюц).
30.Фонові очікування (Г. Гарфінкель).
31.Онтологізуючий і розуміючий підходи до вивчення комунікації,
їх світоглядні та методологічні особливості.

32.Осмисленість соціальної дії: М. Вебер.
33.Онтологізація поняття комунікації в сучасних соціологічних тео-
ріях.

34.Концепція Н. Лумана.
35.Семіотична концепція комунікації. Праці Ч. Пірса, Ф. Соссюра.
36.Код як система організації знаків.
37.Типи кодів (презентаційні та репрезентаційні, загальні та спеці-
альні, логічні, естетичні).

38.Семантичний трикутник. Денотація і конотація.
39.Семантика, синтактика, прагматика.
40.Розуміючий підхід до вивчення комунікативних феноменів: ви-
токи, основні принципи.

41.Рівні розуміння: метод і досвід.
42.Міф про Гермеса та історія герменевтики.
43.Розуміння як тлумачення тексту, реконструкція задуму автора

(Ф. Шлейєрмахер, Дільтей).
44.Розуміння як інтерсуб’єктивний досвід повсякденного життя.
45.Спадкоємність ідей герменевтики в соціальній феноменології.
46.Рівні комунікації.
47.Порівняльний аналіз масової та міжособистісної комунікації.
48.Когнітивний та інтерактивний рівні комунікації.
49.Соціальна природа та історична обумовленість масової комуні-
кації.

50.Сутність масової комунікації.
51.Поняття масового суспільства та масової культури у Критичній
теорії (франкфуртська школа).

52.Форми та характеристики масової культури.
53.Концепція інформаційного суспільства (Белл, Тоффлер).
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54. Інформаційні, нормативні, ідентифікуючі, культуротворчі функ-
ції масової комунікації.

55.Масова комунікація як соціальний інститут.
56.Взаємодія ЗМІ з іншими інституційними системами суспільства.
57. Засоби масової комунікації: визначення, види, еволюція.
58. “Гарячі” і “холодні” ЗМІ.
59.Електронні засоби масової комунікації.
60.Віртуалізація соціальних відносин.
61.Симулякри і гіперреальність (Ж. Бодрийяр).
62.Глобальна мережа: соціальні та культурні функції.
63.Різні техніки аналізу текстів/документів як засіб аналізу змісту
повідомлень мас-медіа.

64.Якісні та кількісні методи вивчення документів: порівняльний
аналіз.

65.Передумови виникнення формалізованих методів аналізу текс-
тів.

66.Критерії доцільності вибору контент-аналізу для вивчення по-
відомлень масової комунікації.

67.Текст як об’єкт вивчення в контент-аналізі.
68.Етапи реалізації дослідження повідомлень ЗМІ за допомогою
контент-аналізу.

69.Структура і динаміка значущого змісту медіа як предмет кон-
тент-аналізу.

70.Визначення об’єкта в контент-аналізі текстів.
71.Специфіка формування вибірки повідомлень в контент-аналізі.
72.Етапи побудови вибірки в контент-аналізі.
73.Визначення категорій аналізу.
74.Вимоги до категоріальної моделі контент-аналізу.
75.Одиниці рахунку та одиниці аналізу.
76.Процедурна частина проекту: організація, контроль надійності,
підготовка даних до аналізу.

77.Проблема надійності результатів контент-аналізу.
78.Аналіз отриманих даних та інтерпретація результатів.
79.Періодизація і типологія досліджень ефектів масової комуніка-
ції.

80.Парадигма “тотальної дії” мас-медіа як перший етап досліджен-
ня їх ефективності.

81.Теорії “чарівної кулі” та “підшкірних ін’єкцій” (20–30-ті роки
XX ст.).

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

82.Дослідження масової комунікації в 40–70-х роках XX ст.: пара-
дигма “обмежених ефектів”.

83.Концепція “селективної експозиції” (К. Ховленд).
84.Двоступенева модель комунікації (П. Лазарсфельд, Е. Кац).
85.Сучасні підходи до дослідження ефектів масової комунікації.
86.Встановлення пунктів “порядок денний” (М. Маккомбс, Д. Шоу).
87.Концепція “спіралі мовчання” (Е. Ноель-Нойман).
88.Підхід “корисності і задоволення потреб” (Дж. Бламлер, Е. Кац).
89.Теорії інформаційного дефіциту.
90.Модель “залежності” (З. Болл-Рокич, М. де Флюер).
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