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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Масова комунікація та інформація» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності 061 «Журналістика» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та практика масової 
комунікації та інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню таких дисциплін, як: 
«Журналістика», «Теле- та радіожурналістика», «Реклама та зв’язки з 
громадськістю». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Масова комунікація як явище. 

2. Інформація як базове поняття масової комунікації . 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Масова комунікація та 
інформація» є формування системних знань з теорії та історії масової комунікації.   

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Масова комунікація та 
інформація» є сформувати знання з теоретичних засад та історії розвитку масової 

комунікації.  
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати 

– теорію масової комунікації; 

– теорію масової інформації; 
– комунікаційні технології. 

 
вміти 

– аналізувати та застосовувати на практиці методи та прийоми ефективного 
впливу на масову аудиторію; 

– користуватися сучасними комунікаційними технологіями; 
– аналізувати явища та процеси масової комунікації . 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. Масова комунікація як явище 

Тема 1. Комунікація як процес та її ознаки.  

Тема 2.  Функції масової комунікації. 
Тема 3. Періоди розвитку масової комунікації .   

Тема 4. Типи, форми і моделі комунікації.  
Тема 5.  Види масової комунікації. 

Тема 6. Суб’єкти комунікації та маси.   
 

 
Змістовий модуль 2. Інформація як базове поняття масової комунікації 

 Тема 1. Типологічна характеристика масової інформації .  
 Тема 2. Історія інформаційного розвитку суспільства. 
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 Тема 3. Види інформації та її функції. 
Тема 4. Сегментація аудиторії. 

Тема 5. Сучасні технології масово інформаційної діяльності. 
Тема 6. Засоби, методи, техніки масовокомунікаційного впливу. 

 
 

 

3. Рекомендована література 
1. Квіт С. Масові комунікації : [підручник] / С. Квіт. – К. : Вид дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 206 с. 
2. Масова комунікація : [підручник] / Москаленко А. З., Губерський Л. В.,. Іванов 

В. Ф, Вергун В. А.. – К. : Либідь, 1997. – 216 с.  
3. Партико З. Теорія масової інформації : [Навчальний посібник] / З. Партико. – Л. : 

ПАЇС, 2007. – 122 с.  
4. Різун В. Теорія масової комунікації : [підручник]   / В. Різун. – К. : Просвіта, 

2008. –  260 с.  
5. Фінклер Ю. Мас-медіа та влада : технологія взаємин / Ю. Фінклер. – Л. : Аз-Арт, 

2003. – 212 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5.  Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні 
завдання, письмові роботи, усне опитування. 

 


