
МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС КУЛЬТУРИ 

 

Мета курсу – ознайомити студентів із основними чинниками медіа-

дискурсу культури, зокрема з тими, які впливають на розуміння того, що мас-

медіа не лише передають уявлення та знання одних осіб іншим та відображають 

реальність, що існує незалежно від них, але й творять ту реальність, яку 

сприймає аудиторія.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Медійний дискурс культури» має 

безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Теоретико-методологічні та 

практичні зачади соціальних комунікацій», «Створення та просування власного 

медіапродукту», «Системний аналіз актуальних проблем 

журналістикознавства», «Технології та виробництво медіапродукту» 

«Мультімедійний контент» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність самостійно формувати, рефлексувати та 

модернізувати власну установку щодо сприйняття сучасного світу в його 

соціально-комунікаційному образі; здатність самостійно і творчо актуалізувати 

досягнення національної та зарубіжної (зокрема європейської) науки і культури 

в межах власних дослідницьких проєктів; здатність проєктувати, ініціювати, 

виконувати інноваційні комплексні наукові дослідження в галузі масмедійної 

культури на основі цілісного системного наукового світогляду; здатність 

розуміти основні проблеми теорії та практики соціальних комунікацій в 

Україні; здатність самостійно й концептуально осмислювати соціально-

комунікаційні процеси як актуальні складники існування сучасного 

суспільства; здатність вільно і компетентно спілкуватися в діалоговому режимі 

з широкою спільнотою та громадськістю щодо актуальних проблем соціальних 

комунікацій; здатність використовувати інформаційні стратегії в різних сферах 

життєдіяльності; 

Програмні результати навчання: 

знати: сучасні тенденції розвитку медіакультури та аналізувати їх; 

структуру професійної діяльності; види та способи адаптації, принципи дії в 

новій ситуації; тактики та стратегії спілкування, закони та способи 

комунікаційної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії; свої 

соціальні та громадські права та обов’язки; основи професійної етики та 

деонтології; структуру і зміст соціально-філософської та методологічної 

своєрідності журналістикознавства і соціальних комунікацій;  

вміти: проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, 

набувати сучасні знання; розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають 

у професійній діяльності; ефективно формувати інформаційну та комунікаційну 

стратегії у професійній діяльності; застосувати засоби саморегуляції, 

пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності; приймати 

обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної командної роботи, міжособистісної взаємодії; 

формувати свою громадянську свідомість і діяти відповідно до неї; 

застосовувати етичні та деонтологічні норми і принципи у професійній 

діяльності; застосовувати інструментарій цивілістичного мислення для 

вирішення складних питань з методології дослідження соціальних комунікацій і 

медіакультури; 



володіти: відповідальністю за своєчасне набуття сучасних знань з 

медіакультури, за професійний розвиток; здатністю до подальшого 

професійного навчання з високим рівнем автономності; вмінням застосовувати 

знання державної мови як усно, так і письмово; вмінням спілкуватись 

іноземною мовою; вмінням встановлювати міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та обов’язків; здатністю донести свою 

громадську та соціальну позицію; відповідальністю щодо виконання етичних та 

деонтологічних норм і принципів у професійній діяльності; вмінням 

проєктувати та будувати команди, використовувати міжособистісні навички 

культурної та медійної комунікації; вмінням налагоджувати ефективну 

взаємодію в колективі. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Медійний дискурс культури в сучасному інформаційному світі. Масові 

медіа як посередники між соціальними об’єктами. Сугестивний вплив масмедій 

на масового одержувача. Дослідження дискурсу в українській та закордонній 

науковій думці (В. Кулик, К.Серажим, Н. Луман, М. Маклюен, Ж. Дерріда та 

ін.). Масово-інформаційний дискурс як багатоаспектне явище сучасного 

цивілізаційного суспільства. Комплекс ознак та елементів масово-

інформаційного дискурсу (конститутивність, інституційність, нейтральність). 

Поняття вартісного орієнтиру в контексті масмедійного дискурсу. Мета, 

цінності, тематика медійного дискурсу культури. Діалогічність масмедійного 

дискурсу. Методи аналізу медійного дискурсу культури. Журналістика і 

культура: динаміка взаємодії. Журналістика в контексті культурних 

комунікацій. 

Масмедійний дискурс в умовах кризи мультикультуралізму. Сучасна 

журналістика і культура: спільність генези. Динаміка цінностей в системі 

культури. Журналістика як феномен культури. Культура мегаполісу: тенденції 

розвитку. Сучасні ЗМІ в контексті медіа-глобалізації. Нові форми організації 

інформації. Медіакультура як комунікація, що забезпечує діалог культур. 

Мультикультурний соціальний простір. Інформаційне забезпечення культури. 

Інформаційні магістралі глобального медіаринку. Інтернет-журналістика як 

новий культурний і цивілізаційний феномен. ЗМІ в контексті матеріальної і 

духовної культури. Творчий продукт журналістської діяльності в контексті 

матеріальної і духовної культури. Сучасна журналістика як частина духовної 

культури суспільства. Особливості інформаційного глобалізму. Світогляд в 

системі журналістської культури. Культури і світогляд: особливості їх 

формування засобами ЗМІ. Місце ЗМІ у формуванні культуроцентризму. 

Культурологічний аспект освоєння дійсності: дискурсивна практика. 

Особливості культурологічного пізнання світу і ЗМІ. Місце ЗМІ в системі 

аксіологічного пізнання світу. ЗМІ і проблеми формування світогляду. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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