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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на освоєння студентами основних теоретичних та 
емпіричних напрямків вивчення громадської думки, мас-медіа й масової комунікації в сучасному 
світі, розширення та поглиблення знань в галузі зв’язків з громадськістю, оволодіння навичками 
соціологічних методів їх вивчення. В межах кредитного модуля передбачається формування у 
майбутніх соціологів уміння аналізувати громадську думку, застосовувати спеціальні методики її 
дослідження. Курс орієнтує студентів на основні поняття, проблеми та теорії, що існують в 
предметному полі соціології мас-медіа, направлений на ознайомлення з сутністю та функціями 
масової комунікації в сучасному суспільстві, ефектами та маніпулятивним потенціалом засобів 
масової інформації, емпіричними методами досліджень в даній галузі знання.  

Комунікація з викладачем можлива і заохочуватиметься на навчальних заняттях, а також в 
межах двох годин консультацій з викладачем, які проводяться за графіком, доступним на сайті 
кафедри соціології.   

  
Відповідно до вимог ОПП метою дисципліни є формування у студентів здатностей: 

- застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-1) 
- діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-6) 
-  оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології (ФК-1) 
- збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних 
методів (ФК-4) 



- презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців (ФК-7) 
 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 
1) знань про: 

основний понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах 
професійної діяльності (РН 1) 

  
2) уміння: 
- пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у 

контексті професійних задач (РН 4) 
- презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців (РН 11) 

 
В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть:  
- проводити збір статистичних даних щодо стану громадської думки; 
- порівнювати основні соціологічні теорії мас-медіа; 
- писати інформаційні прес-релізи для преси. 
- виявляти механізми впливу мас-медіа на громадську думку;  
- уявляти сутність суспільних ефектів мас-медіа;  
- мати інформацію про маніпулятивний арсенал впливу мас-медіа. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна вивчається на першому курсі і перебуває у певному зв'язку з такими 
дисциплінами, як «Загальна соціологія» та «Історія соціології», що створюють загальну світоглядну 
і методологічну основу для сприйняття студентами змісту пропонованої дисципліни. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Семінарські 

Лабораторні 

(комп’ютерний 

практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Громадська думка як соціально- психологічний феномен. Історія вивчення 

громадської думки. 

Тема 1. Соціологія громадської 

думки та соціологія засобів масової 

інформації як соціологічні теорії 

6 2 2  2 

Тема 2. Об’єкт та суб’єкт громадської 

думки: кордони визначення 
4  2  2 

Тема 3. Громадська думка: функції, 

стадії розвитку, види 
4  2  2 

Тема 4. Теоретичні дилеми в 

соціологічних дискусіях щодо 

громадської думки 

4  2  2 

Разом за розділом 1 18 2 8  8 

Розділ 2. Соціологічні теорії масової комунікації та мас-медіа 

Тема 5. Історія дослідження масової 

комунікації та впливу медіа на 

аудиторію в історії соціології. 

Парадигма тотального впливу 

6 1 2  2 



Тема 6. Історія дослідження масової 

комунікації та впливу медіа на 

аудиторію в історії соціології. 

Парадигма обмеженого впливу 

8 1 2  4 

Тема 7. Історія дослідження масової 

комунікації та впливу медіа на 

аудиторію в історії соціології. 

Модель кодування-декодування 

8 2 2  4 

Тема 8. Масова комунікація як 

соціальний інститут 
8 2 2  4 

Тема 9. Масова комунікація в різних 

типах суспільства 
8 2 2  4 

Тема 10. Сучасні західні соціологічні 

теорії мас-медіа. Теорія ліберального 

плюралізму та критична перспектива 

вивчення медіа 

6 2 2  2 

Тема 11. Сучасні західні соціологічні 

теорії мас-медіа. Технологічний 

детермінізм, теорії інформаційного 

суспільства, постмодернізм 

6  2  4 

Тема 12. Тематизація мас-медіа 

соціальної дійсності  
8 2 2  4 

Тема 13. Особливості політичного 

впливу ЗМІ 
8 2 2  4 

Тема 14. Ідеологія та реклама в мас-

медіа 
6  2  4 

Тема 15. Масова комунікація в 

постіндустріальному суспільстві 
8  2  6 

Тема 16. Мережева комунікація: 

ризики та перспективи 
8  2  6 

Тема 17. PR-діяльність в просторі 

масової комунікації. Написання прес-

релізу для преси 

8  2  6 

Тема 18. Соціологічні методи 

вивчення масової комунікації. 

Кількісні та якісні методи 

8 2 2  4 

Разом за розділом 2 102 16 28  58 

Всього годин  120 18 36  66 

 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який 
викладається на лекціях, а також ознайомитись з літературою. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1 Денна форма 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1 Тема 1. Соціологія громадської думки та соціологія засобів масової інформації як соціологічні 
теорії 
Основні питання: Об’єкт та предмет соціології громадської думки та засобів масової інформації. 
Поняття медіа, масової комунікації, соціальної інформації, масової інформації, засобів масової 
комунікації (засобів масової інформації). Поняття масової свідомості.  Громадська думка як стан 
масової свідомості.  
СРС: Теоретичні дилеми у соціологічних дискусіях щодо громадської думки (Бурдьє та Шубрт). 
Література: Єнін, 2021; Бурдьє, електр.ресурс; Шубрт, 2018. 

2 Тема 2. Історія дослідження масової комунікації та впливу медіа на аудиторію в історії 
соціології. Парадигми тотального та обмеженого впливів. 
Основні питання: Передумови формування дослідницького інтересу в соціології до масової 
комунікації на Заході. Парадигма тотального впливу. Формула Лассуелла. П. Лазарсфельд як 
основоположник теорії обмеженого впливу. Двоступеневий потік інформації. Теорія 
«використання і задоволення» Б. Берельсона.  
СРС: Інтернет-видання «Л/ДНР» як засоби інформаційної війни в гібридній війні на Донбасі. 
Література: Яремчук, 2015; Липпман Уолтер, 2005; Єнін, 2021, 2015; Лассуэл, Техника 
пропаганды в мировой войне; Костенко, 1998; Журба, 2017; Дмитрашко, 2018. 

3 Тема 3. Історія дослідження масової комунікації та впливу медіа на аудиторію в історії 
соціології.  Модель кодування-декодування 
Основні питання: Теорії «помірного впливу». Вивчення теми насилля на телебаченні. Модель 
кодування-декодування. Теоретичні уявлення про масову комунікацію в українській соціології. 
Система маркування екранного насилля. 
СРС: Історія дослідження масової комунікації в СРСР.  
Література: Яремчук, 2015; Єнін, 2021; Плюснин, 2017; Теоретична соціологія, 2013. 

4 Тема 4. Масова комунікація як соціальний інститут 
Основні питання: Характеристика масової комунікації як соціального інституту, її функції. Мас-
медіа як четверта влада. ЗМІ України: поле конкуренції за владу. Соціальна характеристика 
засновника, редактора і журналіста. Аудиторія, її типи. Фрагментація аудиторії. 
СРС: Теорія масової свідомості: можливості та обмеження в умовах неоконвенційної війни 
(стаття І. Кононова). 
Література: Єнін, 2021; Дуцик, Дичок, 2021; Журналістська етика, 2014; Закон України про 
друковані ЗМІ; Закон України про внесення змін до Закону України «Про інформацію»; Закон 
України про телебачення і радіомовлення; Закон України «Про державну підтримку ЗMI та 
соціальний захист журналістів»; Скокова, 2015; Кононов, 2018. 

5 Тема 5. Масова комунікація в різних типах суспільств 
Основні питання: Комунікація в традиційному суспільстві. Особливості масової комунікації в 
індустріальному суспільстві. Зміни в масовій комунікації в інформаційному суспільстві.  
СРС: Нація і масова комунікація. Феномен інтернет-залежності. 
Література: Яремчук, 2015; Кононов, 2013; Бойко, 2014. 

6 Тема 6. Сучасні західні соціологічні теорії мас-медіа. Теорія ліберального плюралізму та 
критична перспектива вивчення медіа 
Основні питання: Ліберальний плюралізм у перспективі аналізу ролей ЗМІ у демократичному 
суспільстві. Критична перспектива розгляду ЗМІ: Інструменталізм. Комунікативна теорія Ю. 
Хабермаса. Концепція гегемонії А. Грамші.  
СРС: Теорія «культивації» Дж. Гербнера. 



Література: Єнін, 2012; Крос Кетлін, 2000; Медіа як предмет наукових концептуалізацій, 2008; 
Грамши А., 1959; Хомский Ноам. Десять способов манипулирования людьми с помощью СМИ. 

7 Тема 7. Тематизація мас-медіа соціальної дійсності 
Основні питання: Сутність і особливості тематизації. Моделі подачі новин. Концепція 
культурного та інформаційного імперіалізму, її критика опонентами.  
СРС: Медіа як фактор формування медіаіміджу ЗСУ.  
Література: Колотвін, 2011; Єнін, 2021; Лалл Джеймс, 2002; Pickard V., електронний ресурс. 

8 Тема 8. Особливості політичного впливу ЗМІ 
Основні питання: Поняття політичної влади, її механізми і функції. Політичний вплив на 
аудиторію (концепції визначення порядку денного, праймінгу, фреймінгу). Способи політичного 
маніпулювання. Міжнародні індекси розвитку свободи ЗМІ. 
СРС: Мовні стилі як засіб інформаційної боротьби в медіа (огляд публікацій Осокіної та 
Черняка).  
Література: Єнін, 2021; Крос Кетлін, Гакет Роберт, 2000; Burges, 2010; Oates, 2007; Черняк, 2017; 
Колодій, електронний ресурс; Почепцов, електронний ресурс; Фандеева, 2017; Полулях, 2017. 

9 Тема 9. Соціологічні методи вивчення масової комунікації  
Основні питання: Кількісні та якісні методи. Поняття документу в соціології. Види документів. 
Достоїнства та недоліки традиційного аналізу документів. Особливості контент-аналізу. 
Написання прес-релізу. 
СРС: Складання рубрикатора на вільну тему. 
Література: Єнін, 2021; Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга (handbook), 2017; 
Семенова, 1998; Якісні дослідження в соціологічних практиках, 2009. 

 

Семінарські (практичні) заняття 

Основними цілями семінарських занять є закріплення та поглиблення знань, які отримані на 
лекціях та в процесі самостійної підготовки студентів, сприяння та розвинення навичок самостійного 
та аналітичного мислення, вміння працювати з науковою літературою, вести дискусію та 
відстоювати власну точку зору, узагальнювати отриману інформацію, розробляти та представляти 
презентації з ключових тем. 

№ з/п 
Назва теми заняття та перелік основних питань (перелік дидактичного забезпечення, 
питання для поточного контролю та завдання на СРС) 

1 Тема 1.  Соціологія громадської думки та соціологія засобів масової інформації як 
соціологічні теорії. 
Питання та література в лекції. 

2 Тема 2. Об’єкт та суб’єкт громадської думки: кордони визначення. 
Основні питання: Об’єкт громадської думки. Суб’єкт громадської думки. Інформаційна 
війна як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку. 
Феномен постправди: ризики та загрози.  Феномен постправди, його характеристики та 
форми. Суб’єкти політики постправди. Можливі механізми протистоянння феномену 
постправді. 
СРС: Стратегії впливу на масову свідомість (на прикладі нацистського режиму в НІмеччині). 
Література: Стадник, 2016; Дмитрашко, 2018. 

3 Тема 3. Громадська думка: функції, стадії розвитку, види.  



Основні питання: Функції громадської думки. Стадії розвитку громадської думки. Канали 
вираження громадської думки. Види громадської думки. Роль евфемізмів у формуванні 
громадської думки. 
СРС: Критерії ідентифікації громадської думки. 
Література: Матусевич, 2000; Сон, 2017. 

4 Тема 4. Теоретичні дилеми в соціологічних дискусіях щодо громадської думки. 
Основні питання: Теоретична дилема щодо виникнення громадської думки. Реалізм та 
номіналізм у розумінні сутності громадської думки. Монізм та плюралізм у поглядах на 
громадську думку.  Проблеми практичного вивчення громадської думки. 
СРС: Масова свідомість в умовах війни. 
Література: Кононов, Хобта, 2017; Шубрт, 2018. 

5 Тема 5. Історія дослідження масової комунікації та медіа. Парадигма тотального 
впливу. 
Основні питання:  Ефект «війни світів». Дослідження масової комунікації в 30-40 рр. XX 
ст. (парадигма тотального впливу): Франкфуртська соціологічна школа, ідеї У. Ліппмана, 
модель комунікативного процесу Г. Лассуелла. Інтернет-видання «Л/ДНР» як засоби 
інформаційної війни в гібридній війні на Донбасі. 
СРС: Франкфуртська школа в соціології: роль масової культури та медіа у просуванні 
ідеології.   
Література: Яремчук, 2015; Липпман Уолтер, 2005; Єнін, 2021, 2015; Лассуэл, Техника 
пропаганды в мировой войне; Журба, 2017. 

6 Тема 6. Історія дослідження масової комунікації та медіа. Парадигма обмеженого 
впливу.  
Основні питання. П. Лазарсфельд як основоположник теорії обмеженого впливу. 
Двустепеневий потік інформації. Теорія «використання і задоволення» Берельсона.  
СРС:  Техніка пропаганди у військових конфліктах.    
Література: Яремчук, 2015; Єнін, 2021; Лассуэл, техника пропаганды в мировой войне. 

7 Тема 7. Історія дослідження масової комунікації та медіа. Вивчення насилля на ТБ. 
Модель кодування-декодування. 
Основні питання: Дослідження насилля на телебаченні. Парадигма «нового погляду» і 
модель «кодування-декодування». Історія дослідження масової комунікації в Україні у 
період незалежності. Система маркування екранного насилля (стаття Плюсніна). 
СРС: Історія дослідження масової комунікації в СРСР.  
Література:  Єнін, 2021; Яремчук, 2015; Теоретична соціологія, 2013; Лалл, Дж., 2002; 
Плюснин, 2017. 

8 Тема 8. Масова комунікація як соціальний інститут 
Основні питання: Характеристика масової комунікації як соціального інституту, її функції. 
Мас-медіа як четверта влада. ЗМІ України: поле конкуренції за владу. Соціальна 
характеристика засновника, редактора і журналіста. Аудиторія, її типи. Фрагментація 
аудиторії. 
СРС: Теорія масової свідомості: можливості та обмеження в умовах неоконвенційної війни 
(стаття І. Кононова). 
Література: Єнін, 2021; Дуцик, Дичок, 2021; Журналістська етика, 2014; Закон України про 
друковані ЗМІ; Закон України про внесення змін до Закону України «Про інформацію»; 
Закон України про телебачення і радіомовлення; Закон України «Про державну підтримку 
ЗMI та соціальний захист журналістів»; Скокова, 2015; Кононов, 2018. 

9. Тема 9. Масова комунікація в різних типах суспільств 
Основні питання: Комунікація в традиційному суспільстві. Особливості масової 
комунікації в індустріальному суспільстві.  Зміни в масовій комунікації в інформаційному 
суспільстві. Феномен інтернет-залежності. 
СРС: Нація і масова комунікація. 
Література: Єнін, 2021; Яремчук, 2015; Теоретична соціологія, 2013; Бойко, 2014. 



10 Тема 10. Сучасні західні соціологічні теорії мас-медіа. Теорія ліберального плюралізму 
та критична перспектива вивчення медіа 
Основні питання: Критична перспектива розгляду ЗМІ: Інструменталізм. Комунікативна 
теорія Ю. Хабермаса. Концепція гегемонії А. Грамші.  
СРС: Теорія «культивації» Дж. Гербнера. 
Література: Єнін, 2021; Крос Кетлін, 2000; Медіа як предмет наукових концептуалізацій, 
2008; Грамши А., 1959; Хомский Ноам, електронний ресурс; Syvertsen, 2017.  

11 Тема 11.  Сучасні західні соціологічні теорії мас-медіа. Технологічний детермінізм, теорії 
інформаційного суспільства, постмодернізм. 
Основні питання: Технологічний детермінізм (Г. Інніс, М. Маклюен). Теорії 
інформаційного суспільства. Постмодернізм (Ж. Бодрійяр).  
СРС:  Концепція «Вікно Овертона». 
Література: Єнін, 2021; Крос Кетлін, 2000; Медіа як предмет наукових концептуалізацій, 
2008; Бодрийяр, електронний ресурс; Мак-Люэн, електронний ресурс; Bell, 1973, 1980; 
Drucker, 1993. 

12 Тема 12. Тематизація мас-медіа соціальної дійсності 
Основні питання: Сутність і особливості тематизації. Моделі подачі новин. Концепція 
культурного та інформаційного імперіалізму, її критика опонентами. Форми власності ЗМІ.  
СРС:  Медіа як фактор формування медіаіміджу ЗСУ.  
Література: Єнін, 2021; Лалл Джеймс, 2002; Іванов, електронний ресурс; Мак-Комбс, 2007; 

McCombs, 1972; Оливер, 2018;  Boyd-Barrett, 2020;  Pickard V., електронний ресурс. 

13 Тема 13. Особливості політичного впливу засобів масової інформації 
Основні питання:  Поняття політичної влади, її механізми та функції. Політичний вплив на 
аудиторію (концепції визначення порядку денного, праймінгу, фреймінгу). Способи 
політичного маніпулювання. Міжнародні індекси розвитку свободи ЗМІ. 
СРС: Мовні стилі як засіб інформаційної боротьби в медіа (огляд публікацій Осокіної та 
Черняка).  
Література: Крос Кетлін, Гакет Роберт, 2000; Burges, 2010; Oates, 2007; Черняк, 2017; 
Колодій, електронний ресурс; Почепцов, електронний ресурс; Фандеева, 2017.  

14 Тема 14. Ідеологія та реклама в мас-медіа 
Основні питання: Ідеологія і мас-медіа. Ідеологія в рекламі. Реклама як засіб 
патріотичного виховання.  Протилежність оцінок ролі ЗМІ в сучасному суспільстві, способи 
обмеження можливостей маніпулювання. 
СРС:  Використання мемів у гібридній війні. 
Література: Лалл Джеймс, 2002; Согорін, 2016; Прядко, 2017; Бауман, 2005; Полулях, 2017, 
Бадер, 2016. 

15 Тема 15. Масова комунікація в постіндустріальному суспільстві 
Основні питання: Інформаційне суспільство та виникнення Інтернету. Соціальний порядок 
в інтернет-комунікаціях. Перспективи розвитку комп'ютерних комунікацій: оптимістична 
та критична перспективи. Мережеві комунікації як джерело інформаційних загроз. 
СРС:  Didgital-техології в системі традиційних систем влади: політичний потенціал і нові 
виклики. 
Література: Єнін, 2021; Єнін, Коржов, 2021; Барматова, 2009; Владимирова, 2011; 
Рейнгольд, 2006. 

16 Тема 16. Мережева комунікація: ризики та перспективи 
Основні питання: Перспективи розвитку практик мережевої комунікації через Інтернет. 
Сприйняття Інтернет-користувачами загроз у всесвітній комп’ютерній мережі. Цифрова 
стигматизація як інструмент маніпуляції масовою свідомістю. Суб’єкти цифрової 
стигматизації та їх інтереси.  
СРС: Інтернет-поведінка населення Донбасу як індикатор стану масової свідомості воєнної 
доби. Вплив соціальних мереж на протестну поведінку. 
Література: Єнін, 2021; Єнін, Коржов, 2021; Володенков, 2018;  Петренко, 2017; Shirky Clay, 
2011. 



 

Самостійна робота студента 

Творчі завдання. 

1. Використовуючи правила написання прес-релізу, напишіть свій приклад прес-релізу-

анонсу та прес-релізу-новини. 

2. На сторінці сайту КМІС передивіться 5-7 будь-яких написаних прес-релізів 

(https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&page=1). Як Ви думаєте, на що варто звертати увагу 

при їх підготовці? На які особливості підготовлених прес-релізів КМІС Ви звернули увагу, можливо 

щось змінили б у формі їх подачі? 

3. Відкрийте сайт КМІС зі звітом «Суспільно-політичні орієнтації населення України» 

(жовтень 2020 року). https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=979&page=1. 

Дотримуючись основних вимог написання соціологічного прес-релізу (заголовок, відповідальна 

особа за підготовлений прес-реліз та її контактні дані, назва організації, що провела дослідження, 

час проведення, вибірка, основні результати за принципом «піраміди»), напишіть прес-реліз (можна 

в парах) на будь-яку тему описану у презентації та додатках. Назву теми придумайте самостійно 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опрацьовуючи навчальний матеріал навчальної дисципліни «Соціологія громадської думки 
та мас-медіа», студенти виконують завдання до семінарських занять, пишуть модульну контрольну 
роботу та здають усно екзамен (додатки до силабусу). Ці види робіт сприяють закріпленню та 
поглибленню теоретичних знань студентами з окремих тем модуля, розвивають навички 
самостійної роботи з першоджерелами, сприяють формуванню теоретичного соціологічного 
мислення та уяви.  

 
Відвідуваність і виконання завдань 

Студенту складно буде належно підготуватись до практичного заняття та заліку, якщо він 
буде пропускати лекції. Для студентів, які бажають продемонструвати відмінні результати навчання, 
активна робота на лекційних заняттях є необхідною. Однак відпрацьовувати пропущені лекції не 
потрібно. 

Активна участь студента на практичних заняттях є обов’язковою. Рейтинг студента значною 
мірою формуватиметься за результатами його роботи на практичних (семінарських) заняттях. 
Кожне пропущене практичне заняття (незалежно від причин пропуску) знижує підсумковий рейтинг 
студента з дисципліни. Немає конкретної кількості пропущених практичних занять, які 
потребуватимуть самостійного опрацювання студентом відповідних тем (виконання завдань) і 
додаткового спілкування з цього приводу з викладачем. Разом з тим, студент, який пропустив 
практичні заняття, може отримати низький рейтинг, який не дозволятиме допустити його до 
екзамену. В такому разі теми з пропущених семінарських занять мають бути обов’язково вивчені, а 
практичні завдання виконані. Контроль знань (розуміння) студента пропущених тем (виконання 
завдань) відбуватиметься під час спілкування з викладачем за графіком консультацій, доступним на 
сайті кафедри соціології або під час перерви у навчальному занятті. Студент, який виконає відповідні 

17 Тема 17. PR-діяльність в просторі масової комунікації. Написання прес-релізу для преси 
Основні питання: Прес-реліз як форма взаємодії PR зі ЗМІ. Види прес-релізу. Основні 
правила підготовки прес-релізу. 
СРС: Стандарти теле- і радіо- інтерв’ю, технологія публічного виступу. 
Література: Єнін, 2021.  

18 Тема 18. Соціологічні методи вивчення масової комунікації. Кількісні та якісні методи 
Основні питання: Кількісні методи аналізу аудиторії. Якісні методи аналізу. Можливості 
фокус-групи в медіа-дослідженнях. Поняття документу в соціології. Види документів. 
Достоїнства та недоліки традиційного аналізу документів. Особливості контент-аналізу. 
СРС: Виконання творчих вправ. Складання рубрикатора на вільну тему. 
Література: Єнін, 2021; Методологія досліджень мас-медіа: робоча книга (handbook), 
2017; Якісні дослідження в соціологічних практиках, 2009.  

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=979&page=1


завдання (відповість на питання), отримуватиме відповідні бали до рейтингу залежно від якості 
відповідей (виконання завдання). 

Студенти, які пропустили практичні заняття, можуть не допустити зниження підсумкового 
рейтингу, своєчасно (протягом семестру) опрацювавши відповідні теми і виконавши завдання, 
передбачені для пропущених занять. Не треба чекати наближення заліково-екзаменаційної сесії 
для відповідного спілкування з викладачем. Варто це робити як тільки студент буде готовий 
продемонструвати свої знання і навички з пропущених тем занять. 

Теми і завдання для практичних занять передбачені силабусом, доступні з особистого 
кабінету студента в системі «Кампус» або Moodle. 

На лекціях та практичних заняттях допускається використання ноутбуків, смартфонів, 
письмових нотатків, але лише для цілей, зумовлених темою заняття і відповідним тематичним 
завданням. Відповідати на питання викладача, читаючи з екрану смартфона, ноутбуку, підручника 
чи нотаток не варто. Це характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку. Відповіді 
студента можуть спиратись на підручні матеріали, але повинні бути вільними від читання тексту.     
 
Форми роботи  

Лекційні і семінарські заняття проводяться відповідно до вимог нормативно-методичних 
документів та рейтингової системи оцінювання знань студентів. На лекціях використовуються  
комп’ютерні презентації з висвітленням основних положень тем, з урахуванням тематики занять: з 
підручників, навчальних посібників та словників з соціології.  

На семінарських заняттях студенти обговорюють матеріали лекцій, тексти статей, 
соціологічних досліджень, першоджерел та професійні коментарі щодо їх змісту.  Семінарське 
заняття дає можливість оцінити, з одного боку, рівень підготовки до нього (виступ, участь в дискусії, 
висловлення власної думки), з іншого – засвоювати завдання модульного контролю. Результати 
роботи студента оцінюються викладачем згідно діючої бальної системи і свідчать про ефективність 
контролю роботи студента. Критеріями оцінювання виконання завдань семінарського заняття є: 
логічна послідовність відповіді; повнота розкриття кожного питання; аналітичність міркувань у 
відповіді; посилання на джерела; обґрунтованість особистих висновків. 
   
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно академічної 
доброчесності)  

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: опитування за темою заняття, виконання завдань 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен  
 
Оцінювання та контрольні заходи 

Рейтинг студента складається з балів, які він отримує за: 
1) Роботу на семінарських заняттях 
2) МКР 
3) Екзамен 

https://kpi.ua/code


4) Заохочувальні бали 
Розрахунок вагових балів 
РСО з навчальної дисципліни складається з суми балів студента за усі виконані контрольні 

заходи протягом семестру (RD).  
1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Максимальна кількість балів, які студент може отримати на всіх практичних заняттях 

протягом семестру дорівнює 54 бали (3 бали*18).  
3 бали студент отримує при відповіді на більшість питань семінарського заняття. Відповідь 

вважається повною, якщо студент демонструє глибоке знання матеріалу, логічно і послідовно 
його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує конкретними даними, переважно надає 
повні та аргументовані відповіді, висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє 
ознаки теоретичного мислення та соціологічної уяви. 

2 бали – студент бере участь в обговоренні окремих питань плану семінарського заняття, 
демонструє хороший рівень знання матеріалу. 

1 бал – студент бере участь в обговоренні одного питання плану семінарського заняття або 
демонструє доволі поверхові знання, не демонструє власної позиції з проблем. 

2.МКР оцінюються максимально в 7 балів.  
МКР передбачає письмову відповідь на 2 питання, перелік яких наведений у додатку 2, або 

написання творчого есе – протягом однієї академічної години на семінарських заняттях. 
Оцінювання відповіді на питання здійснюється за наступними критеріями: 
«відмінно» – 6-7 балів – студент формулює точні дефініції, надає теоретично обґрунтовані 

аргументи щодо питання, демонструє власну аргументовану позицію. 
«добре» – 5 балів − відображається сутність питання, але наявні неточності у відповіді;  
«задовільно» – 3-4 бали – неповна відповідь, наявні суттєві помилки; 
«незадовільно» – 0-2 бали – відсутня або некоректна відповідь. 

3. Екзамен   
Максимальна оцінка за екзамен – 50 балів. 
Екзамен передбачає усні відповіді на питання, перелік яких наведений у додатку 3. 

Опитування триває від 3 до 5 хвилин. Викладач може задавати будь-які питання зі списку. 
40-50 балів – студент відповідає на майже всі питання екзамену, демонструє глибоке 

знання матеріалу, логічно і послідовно його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує 
конкретними даними, висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки 
теоретичного мислення та соціологічної уяви. 

30-39 балів – студент відповідає на більшість питань екзамену, демонструє хороший 
рівень знання матеріалу. 

20-29 балів – студент відповідає на приблизно половину питань екзамену, демонструє 
доволі поверхові знання. 

0 – 19 балів – студент відповідає лише на окремі питання екзамену, не має власної позиції, 
допускає суттєві неточності. 

 
           4.Заохочувальні бали 

Написання тез на конференцію – 5 балів. 
Написання та публікація статті з проблеми, що вивчаються в рамках навчальної дисципліни 

у фаховому журналу не нижче категорії Б – 5-10 балів. 
Участь у 2 турі Всеукраїнської олімпіади – 10 балів. 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями – 1-2 бали. 

 
Умови позитивної проміжної атестації: 
Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше 

ніж 12 балів, для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не 
менше ніж 12 балів. 

Умови допуску до екзамену: 
Умовою допуску студента до екзамену є отримання попередньої рейтингової оцінки не 

менше як 24 бали.  



 
Студент може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не пізніше 

наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга 
розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом. 
 

 Таблиця переведення значення рейтингових балів до оцінки за університетською 
шкалою для виставлення їх до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки: 
 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
Працюючи на лекції студенту варто конспектувати основні поняття, ознаки, класифікації, 

визначення, алгоритми, про які розповідатиме викладач. Це дозволить студенту краще 
презентувати свою позицію  (думку), критично оцінювати позиції (думки) інших студентів, ставити 
питання викладачу та студентам. Обсяг засвоєного навчального матеріалу і глибина його розуміння 
від цього збільшуватиметься. Готуючись до практичного заняття студенту бажано опрацювати 
лекційний матеріал певної теми, ознайомитись з додатковими ресурсами в списку літератури. Якщо 
студент не ознайомився з навчальним матеріалом, йому варто уважніше слухати виступаючих, і 
завдяки отриманій інформації намагатись компенсувати недоліки підготовки до заняття. Не слід 
відмовлятись від відповіді на питання викладача. Навіть якщо студент не знає відповіді, доцільно 
спробувати відповісти, висловити свою думку, виходячи з власних знань, досвіду, логіки запитання 
тощо. При цьому не треба боятися помилитися – одним з важливих завдань вивчення соціально-
гуманітарних дисциплін є вироблення навичок логічного мислення, ведення дискусії та 
висловлення власних думок. Однак, варто пам'ятати, що незнання матеріалу дисципліни є суттєвим 
недоліком роботи студента і буде негативно впливати на його загальний рейтинг.  

 
 
Дистанційне навчання  
Можливе синхронне дистанційне навчання з використанням платформ для відео-конференцій та 
освітньої платформи для дистанційного навчання в університеті. 
 
Інклюзивне навчання  
Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри соціології, к.с.н, доцентом, Єніним М.Н. 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 
 
 
 
 



Додаток 1. 
Питання до МКР. 

1. Що являє собою масова комунікація?  
2. Як пов’язані між собою масова комунікація, масова інформація, засоби масової 

комунікації (засобів масової інформації). 
3. Як визначається в соціології масова свідомість? 
4. Що являє собою громадська думка? З якими факторами пов’язано формування 

громадської думки?   
5. Які функції виконує громадська думка? Чому П. Бурдьє піддав сумніву існуванню 

громадської думки?  
6. Дайте визначення масової комунікації та її основних компонентів (формула Лассуелла). 

Яке значення має поняття «маса» в контексті досліджень масової комунікації? 
7. Чому виникла потреба в дослідженнях масової комунікації? Якими були уявлення 

соціологів про масову комунікацію на першому етапі її дослідження (30-40 рр. XX ст.). 
8. Які ідеї серед дослідників щодо ефектів мас-медіа домінували в 40-60-ті рр. XX ст.? Що 

являє собою парадигма «обмеженого впливу»? Назвіть основний зміст теорій «двохступеневого 
потоку інформації» та «використання і задоволення».   

9. В чому сутність теорії «спіраль мовчання» Е. Ноель-Нойман? 
10. Чому вчені звернулись до досліджень насилля на телебаченні. Які гіпотези та висновки 

були зроблені відносно зв’язку між насиллям на екрані і насиллям у житті? 
11. Що являє собою четвертий етап дослідження масової комунікації? На конкретних 

прикладах продемонструйте, що означає модель «кодування-декодування».  
12. Коли з’явилася масова комунікація? Розкрийте передумови формування інституту 

масової комунікації. Порівняйте комунікаційні процеси в традиційних та індустріальних 
суспільствах.  

13. Як змінюються комунікаційні процеси при переході суспільства до інформаційного 
(постіндустріального) етапу розвитку. 

14. Як пов’язані між собою нація та масова комунікація? Чому становлення масової 
комунікації та ЗМІ було необхідною передумовою для формування поліетнічних націй 
індустріального суспільства? 

15. Чому мас-медіа можуть бути каналом посилення девіацій? 
16. Які функції виконує в суспільстві масова комунікація? Чому її вплив може мати 

деструктивний для суспільства характер? 
17. Чи вважаєте Ви доречним використання метафори «четверта влада» щодо мас-медіа? 

Обґрунтуйте свою думку. 
18. Опишіть статусні позиції власника та редактора. Які законодавчі обмеження існують для 

засновників засобів масової інформації?  
19. Опишіть особливості статусної позиції журналіста. Чому на журналіста покладені 

особливі права та обов’язки? В чому полягає суперечливість журналістської діяльності? 
20. Що таке аудиторія? Які існують її різновиди? Як би Ви оцінили загальносвітову 

тенденцію фрагментації аудиторії? 
21. Якими є погляди на владу в теорії ліберального плюралізму? Які суспільні ролі повинні 

виконувати ЗМІ в суспільстві згідно з цією теорією? Чому цю теорію пов’язують з більш загальною 
соціологічною теорією «функціоналізму»? 

22. За що критикується теорія ліберального плюралізму? Чи погоджуєтесь Ви з цією 
критикою? 

23. Якими є погляди на владу та ЗМІ в критичних теоріях? Чому, на думку Ю. Хабермаса, 
публічна сфера переживає занепад у сучасному суспільстві? 

24. Що мав на увазі А. Грамші під поняттям «гегемонія»? В який спосіб, на думку 
італійського вченого, підтримується влада в капіталістичних суспільствах за умов істотної нерівності 
і конфлікту інтересів? 

25. Які ідеї відстоює Дж. Гербнер у своїй теорії культивації? Чи згодні Ви з ними? 
26. В чому суть концепції «технологічного детермінізму» Гарольда Інніса і Маршалла 

Маклюгена?  



27. Як описує вплив ЗМІ на суспільство теорія постмодернізму? Яким є Ваше відношення до 
цієї теорії? 

28. В чому полягає суть явища «Вікно Овертона»? Як відбувається зміна свідомості 
народних мас згідно з цієї теорією? 

29. Що таке «тематизація»? Розкрийте основний зміст теорії формування порядку денного. 
30. Які моделі подання новин враховуються у сфері масової комунікації?  
31. Які ідеї відстоюються у концепції «культурного імперіалізму»?  
32. Які аргументи наводять критики концепції «культурного імперіалізму»? Висловіть 

власні думки з цього приводу.  
33. Які форми власності існують в секторі ЗМІ?  
34. Яким чином тематизація пов’язана з політичним впливом на аудиторію? 
35. Що являє собою технологія праймінгу? Наведіть приклади його використання в практиці 

сучасних медіа. 
36. Що являє собою фреймінг? Які приклади фреймінгу відомі Вам?  
37. Що таке маніпулювання? Чому маніпуляційні технології в медіа становлять загрозу для 

існування демократії? 
38. В якому сенсі використовується поняття «ідеологія» в соціології? Чи вважаєте Ви, що 

ідеологія тісно пов’язана з політичними та економічними інтересами окремих груп? 
39. Наведіть приклади взаємодії ідеології, мас-медіа та свідомості.  
40. Що передбачає сублімінальний вплив в мас-медіа? Чи можете Ви привести приклади з 

власного життя використання таких технологій. 
41. Як пов’язані між собою ідеологія та реклама? Чи є небезпечним тенденція підвищення 

концентрації власності (монополізація) у секторі ЗМІ? Чому можливості маніпуляційного 
використання ЗМІ не безмежні?  

42. Які аргументи наводять прихильники розвитку Інтернету щодо його користі для 
суспільства?  

43. Якими є аргументи критиків Інтернету?  
44. Які соціологічні методи можуть бути використані в практиці дослідження масової 

комунікації? 
45. Основні правила підготовки прес-релізу. 

 
Або письмове написання есе.  

(до 5 сторінок).  
При написанні есе продемонструйте власну позицію по темі есе та проблемах,  

що підіймаються у публікаціях. 
Написання есе. Тема на вибір: 

1) Чи повинні уряду намагатися захищати національні культури за допомогою обмеження 
поширення супутникового і кабельного телебачення? 

2) Чи поліпшить глобалізація комунікацій наше розуміння культурних відмінностей або 
знищить останні? 

3) Зменшують або покращують сучасні ЗМІ можливості для публічних дебатів? 
 
 

Додаток 2. 
Питання до екзамену. 

1. Що являє собою масова комунікація?  
2. Як пов’язані між собою масова комунікація, масова інформація, засоби масової 

комунікації (засобів масової інформації). 
3. Як визначається в соціології масова свідомість? 
4. Що являє собою громадська думка? Які функції виконує громадська думка? Чому П. 

Бурдьє піддав сумніву існуванню громадської думки?  
5. Дайте визначення масової комунікації та її основних компонентів (формула Лассуелла). 

Яке значення має поняття «маса» в контексті досліджень масової комунікації? 



6. Чому виникла потреба в дослідженнях масової комунікації? Якими були уявлення 
соціологів про масову комунікацію на першому етапі її дослідження (30-40 рр. XX ст.). 

7. Які ідеї серед дослідників щодо ефектів мас-медіа домінували в 40-60-ті рр. XX ст.? Що 
являє собою парадигма «обмеженого впливу»? Назвіть основний зміст теорій «двохступеневого 
потоку інформації» та «використання і задоволення».   

8. В чому сутність теорії «спіраль мовчання» Е. Ноель-Нойман? 
9. Чому вчені звернулись до досліджень насилля на телебаченні. Які гіпотези та висновки 

були зроблені відносно зв’язку між насиллям на екрані і насиллям у житті? 
10.  Що являє собою четвертий етап дослідження масової комунікації? На конкретних 

прикладах продемонструйте, що означає модель «кодування-декодування».  
11.  Коли з’явилася масова комунікація? Розкрийте передумови формування інституту 

масової комунікації.  
12. Порівняйте комунікаційні процеси в традиційних та індустріальних суспільствах.  
13. Як змінюються комунікаційні процеси при переході суспільства до інформаційного 

(постіндустріального) етапу розвитку? 
14. Як пов’язані між собою нація та масова комунікація? Чому становлення масової 

комунікації та ЗМІ було необхідною передумовою для формування поліетнічних націй 
індустріального суспільства? 

15. Чому мас-медіа можуть бути каналом посилення девіацій? 
16. Як визначається соціальний інститут в соціології? Які функції виконують соціальні 

інститути?  
17. Які функції виконує в суспільстві масова комунікація? Чому її вплив може мати 

деструктивний характер для суспільства? 
18. Чому мас-медіа є місцем перманентної боротьби між різними соціальними, 

політичними та економічними інтересами? Які фактори тиску на мас-медіа виділяє Д. Мак-Квейл? 
19. Чи вважаєте Ви доречним використання метафори «четверта влада» щодо мас-медіа? 

Обґрунтуйте свою думку. 
20. Опишіть статусні позиції власника та редактора. Які законодавчі обмеження існують для 

засновників засобів масової інформації?  
21. Опишіть особливості статусної позиції журналіста. Чому на журналіста покладені 

особливі права та обов’язки? В чому полягає суперечливість журналістської діяльності? 
22. Що таке аудиторія? Які існують її різновиди? Як би Ви оцінили загальносвітову 

тенденцію фрагментації аудиторії? 
23. Якими є погляди на владу в теорії ліберального плюралізму? Які суспільні ролі повинні 

виконувати ЗМІ в суспільстві згідно з цією теорією? Чому цю теорію пов’язують з більш загальною 
соціологічною теорією «функціоналізму»? 

24. За що критикується теорія ліберального плюралізму ЗМІ? Чи погоджуєтесь Ви з цією 
критикою? 

25. Якими є погляди на владу та ЗМІ в критичних теоріях? Чому, на думку Ю. Хабермаса, 
публічна сфера переживає занепад у сучасному суспільстві? 

26. Що мав на увазі А. Грамші під поняттям «гегемонія»? В який спосіб, на думку 
італійського вченого, підтримується влада в капіталістичних суспільствах за умов істотної нерівності 
і конфлікту інтересів? 

27. Які ідеї відстоює Дж. Гербнер у своїй теорії культивації? Чи згодні Ви з ними? 
28. В чому суть концепції «технологічного детермінізму» Гарольда Інніса і Маршалла 

Маклюгена?  
29. Що таке «симулякри»? Як описує вплив ЗМІ на суспільство теорія постмодернізму? 

Яким є Ваше відношення до цієї теорії? 
30. В чому полягає суть явища «Вікно Овертона»? Як відбувається зміна свідомості 

народних мас згідно з цієї теорією? 
31. Що таке «тематизація»? Розкрийте основний зміст теорії формування порядку денного. 
32. Які моделі подання новин враховуються у сфері масової комунікації?  
33. Які ідеї відстоюються у концепції «культурного імперіалізму»?  



34. Які аргументи наводять критики концепції «культурного імперіалізму»? Висловіть 
власні думки з цього приводу.  

35. Які форми власності існують в секторі ЗМІ?  
36. Яким чином тематизація пов’язана з політичним впливом на аудиторію? 
37. Що являє собою технологія праймінгу? Наведіть приклади його використання в практиці 

сучасних медіа. 
38. Що являє собою фреймінг? Які приклади використання фреймінгу в ЗМІ Вам відомі?  
39. Що таке маніпулювання? Чому маніпуляційні технології в медіа становлять загрозу для 

існування демократії? 
40. Як би Ви охарактеризували поняття соціально-політичних міфів? 
41. Що таке адвертисмент і дивертисмент? 
42. Що являє собою технологія використання «напівправди» в мас-медіа? 
43. В чому полягає зміст принципу демократії шуму? 
44. Охарактеризуйте особливості маніпулятивної семантики, спрощення, стереотипізації, 

створення сенсацій як засобів маніпулювання? 
45. В чому полягає сутність «методу авторитетів» та «псевдологічних висновків» в ЗМІ? 

Якою є роль емоційно насичених слів?  
46. Які закономірності масової психології використовуються за допомогою технології 

«спіраль мовчання»? 
47. В якому сенсі використовується поняття «ідеологія» в соціології? Чи вважаєте Ви, що 

ідеологія тісно пов’язана з політичними та економічними інтересами окремих груп? 
48. Наведіть приклади взаємодії ідеології, мас-медіа та свідомості.  
49. Що передбачає сублімінальний вплив в мас-медіа? Чи можете Ви привести приклади з 

власного життя використання таких технологій. 
50. Як пов’язані між собою ідеологія та реклама? Чи є небезпечним тенденція підвищення 

концентрації власності (монополізація) у секторі ЗМІ? Чому можливості маніпуляційного 
використання ЗМІ не безмежні?  

51. Що розуміється під «інформаційним суспільством»? Як і коли виник Інтернет? 
52. Як Інтернет змінює соціальні відносини і структури повсякденності індивіда? 
53. Які аргументи наводять прихильники розвитку Інтернету щодо його користі для 

суспільства?  
54. Якими є аргументи критиків Інтернету? Висловіть свою позицію по даному питанню. 
55. Які соціологічні методи можуть бути використані в практиці дослідження масової 

комунікації? 
56.  Що таке рубрикатор? Що являє собою контент-аналіз?  
57. Якими є основні правила підготовки прес-релізу? 
 
 

 

 


