
Анотація дисципліни 

Соціологія масововї комунікації 

Освітньо-професійна програма 

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

Журналістика 

Спеціальність     061 Журналістика 

 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія масової комунікації» є  оволодіння 

студентами головним термінологічним апаратом, формування уявлень про фундаментальні 

положення соціології масової комунікації як специфічної наукової галузі. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійні стандарти журналістської 

діяльності» є формування знань про сучасні тенденції розвитку соціології масової комунікації;  

характеристику масової комунікації як соціальний інститут; формування умінь і навичок 

соціологічного дослідження учасників комунікативного процесу.   

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов ЗК01. Здатність 

застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК02. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. СК01. Здатність 

застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. СК12. 

Здатність здійснювати наукові дослідження у медіагалузі. СК13.  Здатність здійснювати аналіз 

інформації, досліджувати громадську думку, ринок споживачів та здійснювати аналітико-

синтетичне опрацювання інформації. СК14. Здатність до ефективної, конструктивної та 

продуктивної комунікації у професійній сфері. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів:  ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  ПР02. 

Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту 

чи для проведення інформаційної акції. ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації 

з різних джерел. ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, 

про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань. ПР13. Передбачати 

реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й 

методи соціальнокомунікаційних наук. ПР24. Планувати та здійснювати наукові дослідження 

у медіагалузі. ПР25.  Аналізувати інформацію, досліджувати громадську думку, ринок 

споживачів та здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації. ПР26. 

Ефективно взаємодіяти та спілкуватись у професійній сфері. 
 

 

    

 Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: професійна діяльність у 

медіагалузі.  

Мова викладання – українська. Викладач – к. н. із соц. ком., Хміль-Чуприна В. В. 

 


