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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

З часу закріплення у науковому обігу та поточному мовленні по
няття масової комунікації точаться суперечки щодо її ролі у житті 
людей. Крім того, дослідження засобів масової комунікації, теоретич
них і практичних аспектів їх діяльності, сутності та впливу не мають 
тривалої історії у світі, й у нашій країні поготів. Лише у ХХ ст. вчені 
звернули увагу на потужний вплив масової комунікації на громадську 
думку і поведінку людей. Використання засобів масової комунікації у 
суспільному житті кожної країни має яскраві досягнення, але вражає 
і негативними прикладами. Крім появи аудіовізуальних символів по
ряд з друкованими зазнало змін поняття культури, соціальних орієн
тирів, ціннісної парадигми особистості. Це свідчить про надзвичайну 
актуальність і важливість галузі знань про засоби масової комуніка
ції. Технологічні відкриття внесли зміни у регіональні та глобальні 
процеси. Разом зі зростанням інформаційних потоків постійно від
бувається бурхливий розвиток системи засобів масової комунікації. 
Не лише газети чи інші друковані видання з фіксованим тиражем, які 
традиційно були джерелом інформації в Україні, задовольняють ін
формаційний попит. Існує величезна кількість різних видів засобів 
масової комунікації, які виконують певні функції, мають свою струк
туру й відіграють роль у соціумі. Ці характеристики вимагають ґрун
товного вивчення з метою відповідного використання засобів масової 
комунікації.

Інтерес до соціальних явищ виник з появою соціуму і згодом рі
вень соціалізації індивіда залежав від швидкості та розмаїття обміну 
інформацією. Формування спільнот, створення активних соціальних 
груп та їх рух до влади у суспільстві також пов’язаний з поняттям ма
сової комунікації. І звичайно, лінгвістичний аспект масової комуніка
ції розкриває здатність людини як єдиної відомої істоти у всесвіті, яка 
наділена мовою, виражати свої та сприймати інші думки. Прагнення 
людини стати повноцінною складовою соціуму спонукає отримати 
освіту, осягнути традиційні цінності свого народу, зробити внесок у 
систему цінностей навколишнього, отже, отримати соціальні знан
ня, які є частиною соціальної діяльності індивіда. У процесі набуття 
суспільної практики знання про складові соціальної комунікації, про 
засоби масової комунікації є не тільки частиною фахової підготовки 
соціолога, соціального працівника чи політолога, а й складовою со
ціальної парадигми особистості незалежно від фаху. 
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Вивчення дисципліни “Засоби масової комунікації” має на меті 
ознайомити студентів:

• зі змістом поняття засобу масової комунікації;
• з поняттям системи засобів масової комунікації;
• з функціональними особливостями засобів масової комуніка

ції.
Після виконання програми дисципліни “Засоби масової комуніка

ції” студенти матимуть змогу:
• розуміти суспільну природу засобів масової комунікації, яка 

пов’язана з їхніми функціональними особливостями;
• використовувати теоретичні знання про систему засобів масо

вої комунікації; 
• ефективно використовувати знання у процесі реалізації власної 

соціальної комунікації.
Безумовно, утвердження духовних цінностей, здійснення ідео

логічного, політичного, економічного й організаційного впливу на 
оцінки, думки й поведінку людей чи не найповніше характеризує за
соби масової комунікації у сучасному світі. Їх дослідження постій
но доповнюється новою інформацією, адже комунікативний простір 
розвивається під впливом багатьох чинників. Необхідно брати до 
уваги всі можливі складові розвитку, для одержання максимально 
об’єктивної картини засобів масової комунікації. Як підсистема за
гальної системи суспільства засоби масової комунікації впливають на 
процес осягнення дійсності, формування картини світу особистості, 
творення стереотипів, мотивацію поведінки і вибору особистості. 
Важливо, щоб використання засобів масової комунікації сприяло 
розвитку культурних форм сучасного суспільства.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
 дисципліни 

“ЗАСОбИ  МАСОВОї  КОМуНіКАції”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2

Суспільна природа масової комунікації
Суб’єкти та об’єкти  масовокомунікаційної діяльності
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6

7

8
9

10

Загальна характеристика інститутів розповсюдження 
комунікації у суспільстві
Функції засобів масової комунікації
Форми і методи впливу засобів масової комунікації
Формування громадської думки за допомогою засобів 
масової комунікації
Поліфункціональність електронних засобів масової 
комунікації
Діяльність преси у системі засобів масової комунікації
Використання новітніх комп’ютерних технологій у 
системі засобів масової  комунікації
Професійноетичні кодекси працівників засобів 
масової комунікації

Разом годин: ��

ЗМіСТ 
дисципліни 

“ЗАСОбИ  МАСОВОї  КОМуНіКАції”

Тема 1. Суспільна природа масової комунікації
Поняття про масову комунікацію як різновид спілкування. 
Поняття про актуальність подій для масової свідомості.
Форми комунікативного впливу (інформування, переконання, 

пропаганда, агітація, виховання, розваги).
Формування системи цінностей суспільства та діяльність засобів 

масової комунікації.
Мовленнєва культура комунікатора.

Література: основна [2; 12; 1�; �2];
додаткова [�; 12; 17; 22] 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти  масовокомунікаційної 
діяльності

Поняття про соціальну структуру аудиторії у контексті суспільс
тва.

Система цінностей соціальної групи та інформаційні потоки.
Поняття про аналіз аудиторії у галузі масової комунікації.
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Вплив системи цінностей суспільства на соціальні установки гру
пи.

Поняття глобальної культури та її впливу на національну культу
ру.

Література: основна [7; 8; 22; 2�; �8];
додаткова [6; 1�; 2�] 

Тема 3. Загальна характеристика інститутів 
розповсюдження комунікації у суспільстві

Поняття про інституціональний характер масової комунікації.
Соціологічна, культурологічна, політологічна моделі масової ко

мунікації.
Однобічність зв’язку в системі засобів масової комунікації. Вер

бальна та невербальна комунікація.
Поняття про контрольний аналіз у галузі засобів масової комуні

кації.
Історія вивчення засобів масової комунікації у ХХ ст.

Література: основна [�; 20; �7];
додаткова [2; 1�; 18] 

Тема 4. Функції засобів масової комунікації
Зв’язок між діяльністю засобів масової комунікації та суспільним 

поступом.
Кількісний контентаналіз засобів масової комунікації.
Функції засобів масової інформації (функція інформування, функ

ція вираження і формування громадської думки, пропагандистська 
функція, агітаційноорганізаторська функція, просвітницькопедаго
гічна функція, інтегруюча функція, функція спілкування, естетична 
функція) у комунікативному процесі.

Поняття про ідеологеми у контексті масової комунікації.
Література: основна [2; 16; ��];

додаткова [1; 1�] 

Тема 5. Форми і методи впливу засобів масової комунікації
Поняття цілеспрямованості засобів  масової комунікації.
Взаємозв’язок між світоглядною парадигмою особистості та ре

алізацією потреб.
Поняття про ефектаналіз у галузі масової комунікації.
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Правові засади використання засобів масової комунікації в Ук
раїні.

Поняття про масовокомунікаційну політику в суспільстві.
Література: основна [1; 21; 26; 28];

додаткова [7; 11; 19] 

Тема 6. Формування громадської думки за допомогою засобів 
масової комунікації

Інформування суспільства і формування настанов як форми со
ціального впливу.

Форми і методи відкритого формування громадської думки засо
бами масової комунікації.

Особливості використання засобів латентного впливу на громад
ськість у системі засобів масової комунікації.

Явище “аудіовізуальної неписемності” серед населення.
Явище маніпуляції громадською думкою у засобах масової ко

мунікації.
Світоглядно орієнтована оцінка подій у галузі масової комуніка

ції.
Література: основна [2; �; ��; �6];

додаткова [�; 16; 21] 

Тема 7. Поліфункціональність електронних засобів масової 
комунікації

Радіо, телебачення (мережеве, супутникове).
Відеотекст як вид технологічного використання інформації. 
Явище впливу відеостилю на кінопродукцію.
Проблема комерціалізації засобів масової інформації.
Поняття про громадське радіо й телебачення.

Література: основна [7–9; 2�];
додаткова [9; 10; 2�] 

Тема 8. Діяльність преси у системі засобів масової 
комунікації

Технологічна специфіка діяльності друкованих засобів масової ін
формації.

Система класифікації періодичної преси.
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Поняття свободи та відповідальності друкованих засобів масової 
інформації.

Методи інформаційного аналізу періодичної преси.
Література: основна [6; 18; 19; 29; ��];

додаткова [�; 8; 19; 2�] 

Тема 9. Використання новітніх комп’ютерних технологій 
у системі засобів масової  комунікації

Збирання інформації, її запис, зберігання, пошук, перегляд, моде
лювання, всебічний аналіз за допомогою новітніх технологій.

Робота з регіональними, національними, глобальними мережами 
інформації та інформаційними магістралями Інтернету. 

Поняття інтерактивних комп’ютерних послуг у галузі засобів ма
сової комунікації.

Переваги та проблеми обробки інформації за допомогою високих 
технологічних можливостей.

Література: основна [10; 12; �1];
додаткова [1�; 16; 20] 

Тема 10.  Професійно-етичні кодекси працівників засобів 
масової комунікації

Зв’язок між етичними нормами суспільства та кодексом професій
ної етики журналіста.

Вплив масової комерційної культури на систему цінностей нації. 
“Софійська декларація” як нормативний документ щодо збирання 

і поширення інформації у засобах масової інформації.
Поняття про професійноетичний кодекс працівників засобів ма

сової інформації в Україні.
Література: основна [11; 17; 2�; �0];

додаткова [12; 17; 21] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Масова комунікація та її сторони.
 2. Причини появи антисоціальних ефектів масовокомунікаційної 

діяльності.
 �. Вплив системи цінностей комунікатора на масовокомунікацій

ний процес.
 �. Особливості функціонування масової комунікації у ХХ ст.



9

 �. Залежність функціонування засобів масової комунікації від полі
тичних режимів.

 6. Форми існування зворотного зв’язку з аудиторією.
 7. Форми вивчення зворотного зв’язку з аудиторією.
 8. Соціологічний аспект поширення інформації засобами масової 

комунікації.
 9. Соціологічний аспект споживання інформації у суспільстві.
 10. Аналіз психологічних методів впливу засобів масової комунікації 

на аудиторію.
 11. Роль засобів масової комунікації у соціальних процесах.
 12. Моделі масової комунікації як форми соціального управління.
 1�. Правові норми регулювання діяльності засобів масової комуніка

ції в Україні.
 1�. Роль інформації у функціонуванні засобів масової комунікації.
 1�. Методи інформаційного впливу на аудиторію.
 16. Громадська думка як стан існування масової свідомості.
 17. Роль засобів масової комунікації у політичній структурі суспіль

ства.
 18. Структура системи засобів масової комунікації.
 19. Особливості функціонування суб’єктів масовокомунікаційної 

діяльності.
 20. Проблема етичної відповідальності у роботі засобів масової ко

мунікації.
 21. Роль засобів масової комунікації у процесі забезпечення стабіль

ності суспільства.
 22. Функції системи засобів масової комунікації.
 2�. Особливості функціонування електронних засобів масової ін

формації у системі засобів масової комунікації.
 2�. Особливості функціонування друкованих засобів масової інфор

мації у системі засобів масової комунікації.
 2�. Контентаналіз як метод вивчення змісту масової комунікації.
 26. Поняття масової комунікації.
 27. Структура науки про засоби масової комунікації.
 28. Поняття про моделі засобів масової комунікації.
 29. Поняття про масовокомунікаційний процес.
 �0. Спілкування як елемент масовокомунікаційної діяльності.
 �1. Зв’язок між масовою свідомістю і масовою комунікацією.
 �2. Якісні характеристики у визначенні масової свідомості.
 ��. Кількісні характеристики у визначенні масової свідомості.
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 ��. Типи засобів масової комунікації.
 ��. Об’єкти масовокомунікаційної діяльності.
 �6. Свобода і відповідальність у діяльності засобів масової комуніка

ції.
 �7. Цінності у системі соціальних інтересів.
 �8. Суб’єкти соціальних інтересів у суспільстві.
 �9. Поняття цілеспрямованості діяльності засобів масової комуніка

ції.
 �0. Соціальні комунікації в постіндустріальному суспільстві.
 �1. Високоефективні комунікативні технології.
 �2. Низькоефективні комунікативні технології.
 ��. Вплив екстралінгвістичної інформації на суто лінгвістичну в за

собах масової комунікації.
 ��. Методи соціологічного аналізу структури аудиторії споживачів 

засобів масової інформації.
 ��. Поняття комерціалізації засобів масової комунікації.
 �6. Вплив засобів масової комунікації на формування політичної 

культури українського суспільства.
 �7. Поняття “національного продукту” у  сфері засобів масової ко

мунікації України.
 �8. Розкрити поняття інтерактивних комп’ютерних послуг у сфері 

засобів масової комунікації.
 �9. Охарактеризувати поняття державного інформаційного просто

ру.
 �0. Охарактеризувати поняття громадського телерадіомовлення.
 �1. Охарактеризувати систему класифікації періодичної преси.
 �2. Специфіка використання засобів латентного впливу на громадсь

кість у системі засобів масової комунікації.
 ��. Охарактеризувати форми відкритого формування громадської 

думки засобами масової комунікації.
 ��. Розкрити поняття масовокомунікаційної політики суспільства.
 ��. Агітаційноорганізаторська функція засобів масової комунікації.
 �6. Інтегруюча функція засобів масової комунікації.
 �7. Функція вираження і формування громадської думки засобами 

масової комунікації.
 �8. Способи подолання явища однобічності зв’язку в системі засобів 

масової комунікації. 
 �9. Актуальність подій для масової свідомості.
 60. Інституціональний характер масової комунікації.



11

ВКАЗіВКИ  ДО  САМОСТіЙНОГО  ВИВЧЕННЯ 
ПрОГрАМНОГО  МАТЕріАЛу  ТА  ВИКОНАННЯ 

КОНТрОЛЬНОї  рОбОТИ

Самостійна робота студентів є важливою складовою процесу здо
буття знань з дисципліни “Засоби масової комунікації”. Необхідно са
мостійно опрацювати категоріальний апарат, засвоїти функціональні 
ознаки видів засобів масової комунікації, мати глибокі теоретичні 
знання про суспільну природу засобів масової комунікації, соціоло
гічний і лінгвістичний аспекти їх діяльності. Студент повинен само
стійно прочитати і зробити конспективні записи теоретичних праць, 
зазначених у списку літератури, що дозволить результативно брати 
участь у практичних заняттях під час навчання, а також у двосторон
ній комунікації у позанавчальний час.

Мета виконання контрольної роботи — закріпити знання про за
соби масової комунікації, їх функції та діяльність. Контрольна ро
бота дає змогу студенту виявити рівень самостійного опрацювання 
теоретичного матеріалу і вміння застосовувати знання під час аналізу 
діяльності конкретних засобів масової комунікації. Студенти можуть 
виконувати контрольну роботу на базі установи, де працюють.

Контрольна робота передбачає розгорнуті відповіді реферативно
го характеру на поставлені питання. 

Номер варіанта контрольної роботи студенти вибирають за пер
шою літерою свого прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи

А, Ї, Т
Б, Й, У
В, К, Ф
Г, Л, Х

Д, М, Ч
Е, Н, Ц
Є, О, Ш
Ж, П, Щ
З, Р, Ю
І, С, Я

1
2
�
�
�
6
7
8
9

10
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ВАріАНТИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбіТ

Варіант 1
 І. Етичні методи добування інформації та аналіз відкритих джерел 

інформації.
 ІІ. Охарактеризувати вплив засобів масової комунікації на форму

вання політичної культури громадян.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати однонаправлену ліній

ну модель комунікативного акту.

Варіант 2
 І. Структура соціальної комунікації. Специфіка масової комуніка

ції.
 ІІ. Охарактеризувати один із психологічних методів (за вибором) 

впливу засобів масової комунікації на аудиторію.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати дотримання закону 

“Про мови в Українській РСР” у засобах масової комунікації.

Варіант 3
 І. Національний архетип та особливості розвитку засобів масової 

комунікації на сучасному етапі. 
 ІІ. Пояснити причини виникнення антисоціальних ефектів засобів 

масової комунікації.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати поняття “наркотично

го” впливу на людину засобів масової комунікації.

Варіант 4
 І. Свобода і відповідальність у сфері засобів масової комунікації.
 ІІ. Охарактеризувати одну зі складових (за вибором) концепції ін

формаційного суспільства.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати соціальнопсихологіч

ні особливості мовця у засобах масової інформації.

Варіант 5
 І. Взаємодія політики, ЗМІ та влади в період національного відрод

ження в Україні наприкінці ХХ ст.
 ІІ. Охарактеризувати актуальні елементи системи етичних ціннос

тей працівників преси в Україні.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати формування масової 

свідомості засобами масової комунікації.
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Варіант 6
 І. Соціальноправовий статус засобів масової комунікації в Ук

раїні. 
 ІІ. Охарактеризувати один із методів (за вибором) інформаційного 

впливу на аудиторію.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати просвітницьковихов

ну функцію телебачення в Україні.

Варіант 7
 І. Система засобів масової комунікації у структурному плані.
 ІІ. Охарактеризувати одну із моделей (за вибором) засобів масової 

комунікації.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати вплив засобів масової 

комунікації на появу та вирішення соціальних конфліктів.

Варіант 8
 І. Явище інформаційного неоімперіалізму в сучасній Україні.
 ІІ. Охарактеризувати один із методів (за вибором) соціологічного 

аналізу споживачів у галузі масової комунікації.
 ІІІ. На прикладі проілюструвати взаємозв’язок між ідеологічною 

формою та масовою комунікацією.

Варіант 9
 І. Переваги та недоліки громадського радіо і телемовлення.
 ІІ. Охарактеризувати одну з правових норм (за вибором) діяльності 

засобів масової комунікації в Україні.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати роль соціальної струк

тури аудиторії у процесі моделювання результативності вико
ристання засобів масової комунікації.

Варіант 10
 І. Види аналізу явищ у системі засобів масової комунікації.
 ІІ. Охарактеризувати специфіку використання лексичних засобів у 

телерадіомовленні.
 ІІІ. На конкретному прикладі проілюструвати культуру використан

ня засобів масової комунікації.
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