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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології мас-

меддійної комунікації (Мовні технології громадських відносин та реклами)» складена 

Ю.Б.Бабій відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовленнєві жанри як важливі 

категорії спілкування, комунікативні взаємодії у межах мовленнєвих жанрів, а також 

реалізація комунікативних гарантів у межах певних жанрів (зокрема, рекламному). 

Міждисциплінарні зв’язки: «Психолінгвістика», «Комунікативні лінгвістика», 

«Теорія комунікації», «Соціолінгвістика», «Лінгвістичний аналіз тексту». 

1. 1. Мета вивчення дисципліни:  формування свідомого ставлення носіїв мови 

до своєї комунікативної діяльності, зокрема, до використання різноманітних 

мовленнєвих жанрів (рекламного в тому ж числі), що дасть змогу гармонізувати 

міжособистісні стосунки кожної людини. 

1.2. Завдання навчальної дисципліни: навчити ідентифікувати чинники, що 

слугують базовими принципами побудови мовних технологій в умовах сучасного 

соціуму; сформувати вміння розрізняти мовленнєві жанри, правильно ними 

користуватися; професійно проводити рекламну кампанію. 

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

використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні; аргументувати свої погляди на дискусійні 

моменти правничої лінгвістики; ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати; організовувати процес свого 

навчання й самоосвіти; демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття 

людини, суспільства; використовувати інформаційні й комунікаційні технології, 

зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знати норми 

літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності; створювати усні й 

письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслювати основні 

проблеми мовних технологій як науки та навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-

світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти 

працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; 

володіти  методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з 

урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; професійно 

застосовувати поглиблені знання теорії та практик мовних технологій; вільно 

користуватися спеціальною термінологією; планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати прикладне дослідження рекламних технологій  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

Кредит1. Мовні технології впливу в контексті сучасної системи комунікації. 

Тема 1. Сутність науки «Мовні технології громадських відносин та реклами», 

предмет і завдання, між предметні зв’язки. Методологія наукової галузі. 

Тема 2. Розвиток ідей мовних технологій громадських відносин у сучасній 

лінгвістиці. Основні проблеми науки, основні поняття. 

Кредит2. Сутність категорії мовного коду 
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Тема 1. Сутність категорії мовного коду, що є основою формування 

громадських відносин у сучасному соціумі (мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр, 

комунікація та її категорії). Мовна технологія в умовах сучасної лінгвістики. 

Тема 2. Зародження теорії мовленнєвих жанрів. Співвідношення мовленнєвих 

жанрів та усного мовлення. Мовленнєвий жанр як соціолінгвістичне явище. Типологія 

мовленнєвих жанрів. 

Кредит 3. Мовні технології рекламних повідомлень 

Тема 1. Реклама як складовачастинамасовоїкомунікації. Реклама – ситуативний 

різновид інформаційного стилю.  

Тема 2. Класифікація реклами згідно з метою та функціями. 

Кредит 4. Соціально-психологічні аспекти рекламної діяльності та 

створення рекламного тексту 

Тема 1. Соціально-психологічні аспекти рекламної діяльності та створення 

рекламного тексту.  

Тема 2. Розвиток реклами в умовах комп’ютерної комунікації. 

Кредит 5. Функціонування рекламного тексту в текстовій комунікації 

Тема 1. Екстралінгвальні особливості рекламних текстів.  

Тема 2. Довжина рекламного тексту як фактор його дієвості. Логіко-

композиційні моделі організації рекламних текстів. 

Кредит 6. Лінгвальна складова рекламного тексту 

Тема 1. Особливості функціонування мовних одиниць у рекламному тексту (на 

фонографічному, семантичному, граматичному, стилістичному рівнях мови).  

Тема 2. Структурно-семантична організація рекламного тексту. Заголовок і 

слоган – ключовіелементирекламногозвернення. 
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