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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна  

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20 - 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 26 - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 4 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом дисципліни «Соціокомунікативні технології» є сукупність операцій, 

структур і процедур, та методів які забезпечують досягнення мети соціального суб’єкта 

через керовану соціальну комунікацію та застосування технологій. 

Метою вивчення дисципліни є: формування навичок володіння сучасними методами 

досягнення соціально-комунікативного ефекту, усвідомлення впливів та можливостей 

новітніх технологій в соціальних комунікаціях. 

Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких дисциплін, як 

«Основи філософських знань», «Психологія ділового спілкування», «Документно-

інформаційні комунікації». 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Соціокомунікативні технології» є 

підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Інформаційний і кадровий менеджмент», 

«Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Інформаційні системи та системи 

управління базами даних». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Документознавство». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 

Компетентності 
Шифр  

програмних 
результатів 

Програмні результати 
навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

ПРН 4. Володіти інформаційною 

культурою, вмінням 

узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію.  
ЗК 2.    Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ПРН 1. 

 

Знати і розуміти наукові засади 

організації, модернізації та 



ситуаціях  

 

 

 

ПРН 11. 

 

впровадження новітніх 

технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній 

діяльності; 

Використовувати різноманітні 

комунікативні технології для 

ефективного спілкування на 

професійному, науковому та 

соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і 

співробітництва. 
ЗК 3. Знання та розуміння 

предметної області та 

професійної діяльності 

ПРН 3. 

 

 

 

Знати й користуватися 

інформаційними продуктами і 

послугами, класифікувати  та 

створювати їх, враховуючи 

життєвий їх цикл, визначати 

раціональність і ефективність 

застосування маркетингу 

інформаційних продуктів і 

послуг; 

ЗК 6. Навички використання 

інформаційних і 

комунікативних технологій 

ПРН 4.  

 

 

 

ПРН 3. 

Володіти інформаційною 

культурою, вмінням 

узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію; 

Знати й користуватися 

інформаційними продуктами і 

послугами, класифікувати  та 

створювати їх, враховуючи 

життєвий їх цикл, визначати 

раціональність і ефективність 

застосування маркетингу 

інформаційних продуктів і 

послуг. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел 

ПРН 5. 

 

 

 

ПРН 8. 

Знати, розуміти та застосовувати 

в практичній діяльності 

законодавчі та галузеві 

нормативні документи 

Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання навчальних та 

професійних завдань. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

ПРН 15. Бути відповідальним, уміти 

приймати обґрунтовані 

управлінські та технологічні 

рішення. 

ЗК 9. Здатність працювати в 

команді 

ПРН 8.  
 

 

 

ПРН 14. 

Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання навчальних та 

професійних завдань. 

Вміти працювати як самостійно, 

так і в команді, проявляти 

лідерські якості та 

відповідальність у роботі, 



дотримуватися етичних 

принципів, поважати 

індивідуальне та культурне 

різноманіття. 

 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності).  

ПРН 11. Використовувати різноманітні 

комунікативні технології для 

ефективного спілкування на 

професійному, науковому та 

соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і 

співробітництва 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої 

права та обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свободи людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН 11. Використовувати різноманітні 

комунікативні технології для 

ефективного спілкування на 

професійному, науковому та 

соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і 

співробітництва 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Здатність здійснювати відбір, 

аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, 

організацію, зберігання, 

розповсюдження та надання 

в користування інформації та 

знань у будь-яких форматах 

ПРН 4. Володіти інформаційною 

культурою, вмінням 

узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію.  

ФК 4. Здатність підтримувати 

ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами інформаційного 

ринку, користувачами, 

органами влади та 

управління, засобами масової 

інформації.  

ПРН 11. Використовувати різноманітні 

комунікативні технології для 

ефективного спілкування на 

професійному, науковому та 

соціальному рівнях на засадах 

толерантності, діалогу і 

співробітництва 

ФК 5. Здатність використовувати 

автоматизовані 

інформа-ційно-пошукові 

системи.  

ПРН 8. Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання навчальних та 

професійних завдань. 

ФК 6. Здатність аналізувати 

закономірності розвитку 

документно-інформаційних 

потоків та їх масивів як 

штучно створеної підсистеми 

соціальних комунікацій 

ПРН 17. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави 

ФК 9. Здатність впроваджувати 

інноваційні технології 

виробництва інформаційних 

продуктів і послуг, 

підвищення якості 

інформаційного 

ПРН 20. Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових 

фахових знань 



обслуговування користувачів 

інформаційних, бібліотечних 

та архівних установ 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  
компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.  ПРН 4.   

ЗК 2.    ПРН 1  ПРН 11  

ЗК 3.    ПРН 3 ПРН 3   

ЗК 6. ПРН 4 ПРН 3, ПРН 4   

ЗК 7. ПРН 5 ПРН 5, ПРН 8   

ЗК 8.    ПРН 15 

ЗК 9.  ПРН 8 ПРН 14 ПРН 14 

ЗК 10.   ПРН 11 ПРН 11 

ЗК 11.   ПРН 11 ПРН 11 

ФК 1. ПРН 4. ПРН 4.   

ФК 4 ПРН 4. ПРН 4.   

ФК 5.  ПРН 8   

ФК 6. ПРН 17    

ФК 9. ПРН 20    

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 
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1. Тема 1. Основні 

поняття 

соціокомунікаційних 

технологій 

4 2 2    6        

2 Тема 2.  

Теоретичні підходи до 

визначення поняття 

«Соціокомунікаційні 

технології». 

4 2 2    6        

3 Тема 3. Різновиди 

соціально-

комунікаційних 

технологій 

4 2 2    6        

4 Тема 4. Теоретичні 

уявлення про 

різновиди соціально-

комунікаційних 

технологій Д. Гаври,  

В. Корнєєва,  

Г. Почепцова 

4 2 2    8        

5 Тема 5. Загальна 

структура соціально-

комунікаційних 

4 2 2    6        



технологій у працях О. 

Холода 

6 Тема 6. Соціально-

комунікаційні 

технології в епоху 

інформаційного 

суспільства: виклики, 

моделі розвитку 

4 2 2    6        

7 Тема 7. Специфіка 

творення контенту в 

сучасних  соціально-

комунікаційних 

технологіях 

4 2 2    6        

8 Тема 8. Джерела та 

інформаційні бази як 

складова творення 

контенту в сучасних 

соціально-

комунікаційних 

технологіях 

6 2 4    8        

9 Тема 9. Використання 

комунікативних 

технологій в PR 

6 2 4    8        

10 Тема 10. Використання 

соціокомунікативних 

технологій в 

маркетингу та рекламі 

6 2 4    8        

Проміжний контроль       6        

Разом: 46 20 26  2  72        

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Основні поняття соціокомунікаційних технологій. 

Поняття технології. Соціальні технології. Символічна організація комунікації. 

Візуальна організація комунікативного простору. Подієва організація і івент-

менеджмент. Міфологічна організація. Комунікативна організація. Сутність поняття 

поняття «комунікація». Комунікативна діяльність та її складові. Ефективність 

комунікації і її складові. Культура комунікації в суспільстві знань.  
 

Тема 2. Теоретичні підходи до визначення поняття «Соціокомунікаційні 
технології». 

«Соціальні», «комунікаційні» («комунікативні»), «медійні», «гуманітарні», 

«інформаційні» технології. Ефективна комунікація. Стратегія і тактика. Комунікативні 

ефекти як реакція на повідомлення. Технологія ефективної комунікації. Етичні складові 

комунікаційної діяльності.  

 

Тема 3. Різновиди соціально-комунікаційних технологій. 

Технології соціалізації, громадських зв’язків (паблік рилейшнз), виправлення 

інформації (спіндоктор), технології формування промов (спічмейкінг, спічрайтинг), 

технології просування (маркетингові комунікаційні технології), технології електронних 

мереж, технології мобільного зв’язку, технології організації дозвілля тощо. Встановлення та 

підтримка комунікацій в організаційному середовищі. 

 

Тема 4. Теоретичні уявлення про різновиди соціально-комунікаційних технологій 
Д. Гаври, В. Корнєєва, Г. Почепцова. 



Раціональні та ірраціональні підходи у використанні комунікаційних технологій. 

Види комунікаційних технологій на основі типології комунікацій. Основні ознаки та 

критерії соціально-комунікаційних технологій. Соціально- комунікаційні технології (Д. 

Гавра). Різновиди класифікаці гуманітарних технологій (за Г. Почепцовим). 

 

Тема 5. Загальна структура соціально-комунікаційних технологій у працях О. 
Холода 

Типології комунікацій виокремлює такі види комунікаційних технологій: 

пропаганду, політичні технології, рекламні технології, переговори, перформанс, паблік 

рилейшнз, іміджмейкінг, спіндоктор, інформаційні та психологічні війни, кризові 

комунікації, спічрайтинг, комунікації прес-секретаря, використання чуток, рекламу, 

психотерапевтичну комунікацію, виборчі технології. 

 

Тема 6. Соціально-комунікаційні технології в епоху інформаційного 
суспільства: виклики, моделі розвитку  

Сучасні соціально-комунікаційні технології позиціювання суб’єктів соціальної 

діяльності в суспільстві (зв’язки з громадськістю, реклама, іміджмейкінг, бізнес-комунікації 

тощо). Управління прикладними соціально-комунікаційними технологіями. Соціальне 

проектування комунікаційної дійсності, реалізація соціально-технологічних програм. 

Етичні й правові аспекти в системі прикладних соціально-комунікаційних технологій. 

Прикладні соціально-комунікаційні технології в управлінні проблемами й кризами. 

 

Тема 7. Специфіка творення контенту в сучасних прикладних соціально-
комунікаційних технологіях.  

Причини трансформації класичних методів написання текстів в інтернет-

журналістиці. Заголовки: школи написання заголовків, мікроштампи, уточнення. Структура 

написання текстів.  Посилання і гіперпосилання. Філологічні особливості написання 

текстів.Стиль (дизайн) текстів. Корисні сервери для написання новин.  

 

Тема 8. Джерела та інформаційні бази як складова творення контенту в сучасних 
прикладних соціально-комунікаційних технологіях. 

Поняття інформаційного простору та інформаційних потоків. Моніторинг джерел 

інформації. Бази даних в інтернеті. Пошукові сервери (Google.com, Yahoo,). та пошук за 

ключовими словами (google alerts). Інші види пошуку (сервіс Google, META, UKR.NET, I.ua, 

Online.ua, search.com.ua новини та ін.). Правильне використання джерел в текстах.   

 

Тема 9. Використання сучасних прикладних комунікативних технологій в PR 

Основні завдання роботи  PR-служби. Сучасні соціально-комутативні технології, що 

використовуються в роботі  PR-служби. Технологічна складова PR-роботи в  державних 

установах. Моделі корпоративного PR та новітні технологічні прийоми в їх роботі  

технологічні особливості політичного PR 

 

Тема 10. Використання сучасних прикладних комунікативних технологій в 
маркетингу та рекламі  

Основні завдання маркетингу. Сучасні соціально-комутативні технології, що 

використовуються в роботі  маркетингових служб. Маркетингові акції та ходи в Інтернеті. 

Технологічне вдосконалення візуальної складової сучасної реклами. Контентна 

реклама  

Моделювання реклами та її контроль за її ефективністю. 

 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Основні поняття соціокомунікаційних технологій. 

Тема 2. Теоретичні підходи до визначення поняття «Соціокомунікаційні технології». 



Тема 3. Різновиди соціально-комунікаційних технологій. 

Тема 4. Теоретичні уявлення про різновиди соціально-комунікаційних технологій Д. 

Гаври, В. Корнєєва, Г. Почепцова. 

Тема 5. Загальна структура соціально-комунікаційних технологій у працях О. 

Холода. 

Тема 6. Соціально-комунікаційні технології в епоху інформаційного суспільства: 

виклики, моделі розвитку. 

Тема 7. Специфіка творення контенту в сучасних прикладних соціально-

комунікаційних технологіях. 

Тема 8. Джерела та інформаційні бази як складова творення контенту в сучасних 

прикладних соціально-комунікаційних технологіях. 

Тема 9. Використання сучасних прикладних комунікативних технологій в PR. 

Тема 10. Використання сучасних прикладних комунікативних технологій в 

маркетингу та рекламі. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Соціокомунікаційні технології» становить 72 год.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

- підготовка до практичних занять;  

- вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

- пошукова робота з електронними джерелами; 

- підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 25 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 6 год. 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

25 год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 6  год. 

 
Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми 
Зміст самостійної роботи студентів Кіл-ть 

годин 

Форми 

звітності 

1 2 3 4 

Тема 1. Основні 

поняття 

соціокомунікаційн

их технологій. 

 

Перелік питань: 

1. Що вивчає теорія соціальних технологій? 

2. З чим пов’язують дослідники відсутність 

єдиного підходу до визначення соціальної 

технології? 

3. У яких значеннях найчастіше використовується 

поняття «соціальна технологія» в науковій і 

спеціальній літературі? 

4. На основі яких підходів відбувається 

дослідження соціальних технологій? 

 6 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 



5. За якими критеріями визначають різновиди 

соціальних технологій? 

Тема 2. Теоретичні 

підходи до 

визначення поняття 

«Соціокомунікацій

ні технології». 

. 

Перелік питань: 

1. З позицій яких вчень аналізують соціально-

комунікаційні технології дослідники? 

2. Які концепції соціально-комунікаційних 

технологій визначає О. Холод? 

3. Хто з науковців наголошує на дискусійності 

зведення всіх соціально-комунікаційних 

технологій до маніпуляційних дій, 

спрямованих на зміну поведінки соціуму?  

4. Які результати використання соціально-

комунікаційних технологій пропонує враховувати 

В. Корнєєв? 

5. Що вважає ключовими поняттями соціально- 

комунікаційної технології Д. Гавра? 

6. Якими є постулати комунікаційних технологій? 

6 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

Тема 3. Різновиди 

соціально-

комунікаційних 

технологій. 

 

Перелік питань: 

1.Як Ви розумієте поняття «пропаганда»? 

2. Що визначають серед основних характеристик 

пропаганди? 

3. Які структурні компоненти пропаганди 

виокремлюють науковці? 

4. Що забезпечує ефективність пропаганди? 

5. Які різновиди технології інформаційного 

охоплення виокремлюють науковці? 

6.Які прийоми пропаганди є найпоширенішими? 

6 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

Тема 4. Теоретичні 

уявлення про 

різновиди 

соціально-

комунікаційних 

технологій Д. 

Гаври, В. 

Корнєєва, Г. 

Почепцова. 

 

Перелік питань: 

1. Що є, на думку В. Корнєєва, основним 

критерієм розгалуження комунікаційних 

технологій? 

2. У чому полягають раціональні та ірраціональні 

підходи у використанні комунікаційних 

технологій? 

3. Які види комунікаційних технологій на основі 

типології комунікацій виокремлює Г. Почепцов? 

4. Якими, з точки зору Д. Гаври є основні ознаки 

та критерії соціально-комунікаційних технологій, 

що дозволяють відокремити їх від схожих на них 

феноменів іншої природи? 

5. На які групи диференціює соціально-

комунікаційні технології Д. Гавра? 

6. Які різновиди містить класифікація 

гуманітарних технологій (за Г. Почепцовим)? 

8 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань  

Тема 5. Загальна 

структура 

соціально-

комунікаційних 

технологій у 

працях О. Холода. 

 

Перелік питань: 

1.Що належить до структурних елементів 

метатеорії маніпуляції суспільства (за О. 

Холодом)? 

2. Завдяки яким соціально-комунікаційним 

технологіям реалізуються різновиди мутації? 

3. Через які соціально-комунікаційні технології 

здійснюються такі процеси, як розбалансування, 

руйнування, знищення? 

4. На чому базується структура соціально-

6 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 



комунікаційних технологій, запропонована О. 

Холодом в останніх дослідженнях? 

5. На які різновиди поділяються соціально-

комунікаційні технології? 

Тема 6. 

Соціально-

комунікаційні 

технології в 

епоху 

інформаційного 

суспільства: 

виклики, 

моделі 

розвитку. 

 

Перелік питань: 

1.В чому сутність та завдання комунікації 

діяльності? 

2. Опишіть етапи комунікації.  

3.Дайте характеристику елементам комунікації:  

 - відправник повідомлення, 

-  кодування,  

- повідомлення,  

- декодування,  

- одержувач повідомлення, 

- зміст взаємин,  

- соціальне оточення.  

6 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

Тема 7. Специфіка 

творення контенту 

в сучасних 

соціально-

комунікаційних 

технологіях. 

 

Перелік питань: 

1. Поясніть специфіку творення контенту в 

соціокомунікаційних технологіях? 

2. Розкрийте зміст принципів ефективної 

комунікації, таких як: правдивість, контекст, 

ясність, безперервність і послідовність, канали, 

готовність аудиторії.  

3.Дайте визначення основним інструментам 

пабліситі, а саме: пресреліз, прес-кіт, 

інформаційний лист.  

4. Наведіть приклади застосування біографій та 

профілів керівників, прес-конференцій, радіо- або 

телеінтерв’ю, інтерв’ю друкованим виданням як 

контент СКТ? 

8 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

Тема 8. Джерела та 

інформаційні бази 

як складова 

творення контенту 

в сучасних 

прикладних 

соціально-

комунікаційних 

технологіях. 

 

Перелік питань: 

1.В чому зміст понять «інформаційний простір» 

та «інформаційний потік»? 

2. Якими засобами здійснюється моніторинг 

джерел інформації? 

3. Характеристика баз даних в Інтернеті.  

4. Опишіть пошукові сервери та пошук за 

ключовими словами (google alerts).  

5. Дайте характеристику іншим видам пошуку 

(сервіс Google новини та ін.).  

6. Правильне використання джерел в текстах.   

 

8 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

Тема 9. 

Використання 

сучасних 

прикладних 

комунікативних 

технологій в PR. 

 

Перелік питань: 

1.Дайте визначення типології громадських груп.  

2.Визначення цільових та пріоритетних груп 

громадськості.  

3. В чому роль громадської думки та установок? 

4. На основі яких підходів відбувається вивчення 

громадської думки? 

5.Психологічні аспекти взаємодії з громадськістю 

за допомогою засобів масової комунікації.  

6. Сутність формування громадської думки як 

завдання і функції Паблік Рілейшнз. 

8 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 



Тема 10. 

Використання 

сучасних 

прикладних 

комунікативних 

технологій в 

маркетингу та 

рекламі. 

 

Перелік питань: 

1.Які технологічні вдосконалення візуальної 

складової сучасної реклами? 

2.Що таке контентна реклама? 

3.На чому базується моделювання реклами та 

контроль за її ефективністю?  

4. Поясніть основні завдання маркетингу?  

5.Які сучасні соціально-комутативні технології,  

використовуються в роботі  маркетингових служб  

6. Охарактеризуйте маркетингові акції та ходи в 

Інтернеті 

 

8 Конспект, 

опитування, 

перевірка 

практичних 

завдань 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 6  

Разом  72  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

1. Виникнення соціально-технологічних комплексів (релігійних, політичних, 

побутово-традиційних, освітньо-виробничих) та їх вплив на раціональну регламентацію 

поведінки людей. 

2. Глобалізаційні процеси в соціальній комунікації.  

3. Закономірності розвитку соціальної комунікації в сучасних умовах. 

4. Глобальна модернізація суспільства: її зміст і тенденції. 

5.  Експеримент у дослідженнях соціальної комунікації. 

6.  Загальне поняття соціальної комунікації як сукупності процесів і структур обігу 

інформації та знань у суспільстві, що забезпечують його існування й розвиток. 

7. Інституалізація в соціально-комунікаційній сфері.  

8. Соціально-комунікаційна культура суспільства. 

9.  Інформаційні потреби суспільства. Поняття інформаційних потреб.  

10. Методи аналізу документів у дослідженнях соціальної комунікації. 

11.  Методологія функціонування документально-інформаційних структур в системі 

соціальних комунікацій. 

12.  Механізм комунікаційних зв’язків, взаємодії в різних комунікаційних системах, 

структурах, процесах. 

13.  Моделі PR комунікації. Роль PR в сучасних соціальних комунікаціях. 

14. Описові методи у дослідженнях соціальної комунікації. 

15. Опитування у дослідженнях соціальної комунікації. 

16. Основні концепції та моделі соціально-комунікативного знання: культурологічна, 

структурно-функціональна, інформаційна, масмедійна, соціально-детермінічна. 

17. Поняття інформації, види інформації.  

18. Поняття про інформаційно-комунікаційний простір.  

19. Поняття про комунікацію, соціальну комунікацію, масову комунікацію.  

20. Поняття про соціальні інститути, соціально-комунікаційні форми організації 

людської діяльності.  

21. Поняття соціокомунікаційного підходу в дослідженнях соціальних комунікацій  

22. Попередня обробка результатів спостережень і опитувань у дослідженнях 

соціальної комунікації.  

23. Природа соціальної комунікації.  

24. Умови ефективної комунікації, предмет спілкування, мета спілкування, 

результативність комунікації.  

25. Проблеми становлення інформаційного суспільства. Інформація як товар. 

Цінність інформації як абсолютна і відносна категорії. 

26.  Реклама і суспільство. Суспільна місія реклами 

27. Реклама у системі маркетингу та маркетингових комунікацій. 



28.  Соціально-комунікаційна діяльність: структура, предмет, організація. 

29.  Професіоналізація кадрів у системі соціальних комунікацій. 

30.  Соціально-культурні ознаки суспільності. Соціальне знання. 

31.  Спостереження у дослідженнях соціальної комунікації.  

32. Становлення теорії соціальних комунікацій. Комунікаційна природа соціальної 

реальності.  

33. Структурно-організаційні та функціонально-змістовні характеристики 

комунікаційних систем 

34.  Основні етапи еволюції соціальних комунікацій. 

35.  Форми комунікації в історичні періоди розвитку людського суспільства. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове розв’язання 

типових завдань, письмове виконання модульної контрольної роботи, конспект питань що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Приклади тестових завдань: 
1. Технологія глобальної багаторічної концепції діяльності підприємства здійснюється в: 

а) паблік рилейшнз; 

б) маркетингових комунікаціях; 

в) спіндокторі; 

г) технологіях формування іміджу. 

 

2 Що О. М. Холод називає соціально-комунікаційними технологіями? 

а) систему маніпулятивних дій-комплексів, спрямованих на зміну поведінки соціуму; 

б) комплекс прийомів, що забезпечують досягнення сприятливих умов життя; 

в) сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з 

метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання 

інформації в інтересах її користувачів; 

г) інша відповідь. 

  

3. Зміни в поведінці людей можуть бути здійснені тільки завдяки змінам у моделях їхньої 

поведінки, які ґрунтуються на змінах в комунікації. Наведене положення законом 

комунікаційних технологій назвав його автор: 

а) Різун В. В.; 

б) Почепцов Г. Г.; 

в) Іванов В. Ф.; 

г) Коновець О. Ф. 

 

4. Маніпуляцію слід розуміти не як негативне явище, а як: 

а) позитивне явище; 

б) фіксацію воєнних дій; 

в) зміну моделей (сценаріїв) поведінки; 

г) нейтральне явище. 

 

5. Системою маніпулятивних дій-комплексів, яка спрямована на позитивне або нейтральне 

змінення поведінки соціуму називають... 

а) інмутацією; 

б) пропагандою; 

в) мутацією; 



г) агітацією. 

 

6. Які технології не відносяться до технологій мутації? 

а) технології додавання; 

б) технології модифікації; 

в) технології знищення; 

г) технології трансформації. 

 

7. Які технології не виокремлюються у соціально-комунікаційних технологіях модифікації? 

а) перепис населення; 

б) реєстрації місця проживання; 

в) реєстрації учнів у школах і студентів у вишах; 

г) технології стеження.. 

 

8. Останнім часом у визначенні реклами все частіше наголошують на: 

а) формуванні умовного рефлексу; 

б) підсвідомому навіюванні; 

в) експресивно-образній, сугестивній її сутності; 

г) на намаганні умовити покупця. 

 

9. Основні положення стратегічної лінії виборчої кампанії базуються на: 

а) результатах аналізу політичної ситуації; 

б) процедурі створення передвиборної програми; 

в) створенні міжособистісного контрасту кандидатів; 

г) деморалізації конкурентів. 

 

10. Автором комунікативно-технологічної матриці маркетингово-іміджевих комунікацій є: 

а) Гуревич П. С.; 

б) Данильчук Л. А.; 

в) Зернецька О. В.; 

г) Бугрим В. В. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 

1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно» – для семестрових екзаменів, курсових робіт (проектів) і 

виробничих практик; «зараховано», «не зараховано» – для заліків і навчальних практик). 

Шкала переведення балів подана в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 
оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 

1-25 повторний курс 

 



Оцінювання  знань студентів відбувається відповідно до «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС» (ІДГУ, 

2018) із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

–  поточного контролю – 0,4; 

– проміжного контролю – 0,1; 

– підсумкового контролю – 0,5. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів 

(табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 
досягнень 

100-
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

висловлює свої думки, робить 

аргументовані висновки, рецензує 

відповіді інших студентів, творчо 

виконує індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та використовує 

її для реалізації поставлених перед ним 

завдань; вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним матеріалом, 

застосовує знання на практиці; 

узагальнює і систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні 

огріхи у порівняннях, формулюванні 

висновків, застосуванні теоретичних 

знань на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює певну 

частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального матеріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному загальному 

обсязі навчального матеріалу; відсутні 

сформовані уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою 

викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії 

оцінювання наводяться у таблиці 3. 
  



Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  
на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, 

однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з 

обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  
за 100-бальною шкалою 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 



82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «10» – для 

дисциплін, викладання яких завершується екзаменом. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за 

кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та множиться 

на коефіцієнт 0,1. 

Результати проміжного контролю фіксуються у відповідній графі академічного 

журналу. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проводиться згідно із тематичним планом у вигляді іспиту. 

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль становить 50-балів, мінімальний 

прохідний бал для підсумкового контролю – 25 балів.  

Підсумковий контроль проводиться в усній формі. Кількість балів помножується на 

ваговий коефіцієнт 0,5. Отриману цифру округляється до цілих и виставляється у 

академічний журнал. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: 

 ноутбук, проектор. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основна: 
1. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного 
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