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Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Прикладні соціально-комунікативні технології» 

спрямована на формування уявлень теоретичних і прикладних аспектів 

використання соціально-комунікаційних технологій, ознайомлення з 

методологією їх дослідження. Її вивчення передбачає удосконалення 

навичок відстеження тенденцій розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів, а також 

забезпечення ефективного управління інформаційними процесами за 

рахунок використання технологій соціалізації, громадських зв’язків, 

виправлення інформації, спічмейкінгу та спічрайтингу, просування 

електронних мереж та мобільного зв’язку, іміджбілдингу, рекламування, 

використання чуток і т. д. 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладні соціально-

комунікативні технології» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
теоретичними і прикладними аспектами побудови ефективної комунікації на 

рівні ділових, масових, публічних, організаційних взаємодій, методологією їх 

аналізу з точки зору доцільності використання різного роду соціально-

комунікативних технологій. 

 

Мова 

викладання 
Українська 

 

Навчальне навантаження Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 20 50 3/90 

 



Зв’язок з програмними результатами навчання 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі 

програмні результати навчання: 

ПР01 
Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та 

сучасні концепції і теорії соціології 

ПР03 

Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших 

аспектів суспільного життя 

ПР04 

Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань 

ПР06 

Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та 

інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті 

співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями 

ПР08 

Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію 

з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються 

ПР11 
Узагальнювати результати власних наукових досліджень та презентувати їх 

у наукових доповідях, публікаціях 

ПР12 

Координувати створення і підтримку нормативно-методичної і 

інформаційної бази дослідження з метою розробки і успішної реалізації 

програм соціального розвитку установ, організацій, територіальних та 

інших спільнот 

ПР14 
Організувати науково-методичне та інформаційне забезпечення соціальних 

та політичних досліджень для різних цільових аудиторій 

ПР15 
Організовувати, розробляти і проводити дослідження з діагностики, оцінки, 

оптимізації соціальних показників, процесів і відносин 

 
Зміст навчання 

Тема за 

п/п Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

дисципліни 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 

Тема 1 
Сутність та особливості соціально-

комунікативних технологій. 
1, 2 2/2/5 

Тема 2 
Історія розвитку вчень про соціально-

комунікативні технології. 
1, 2 

2/2/5 

Тема 3 
Інформаційна складова соціальних 

комунікацій. 
1, 2, 3 

2/2/5 

Тема 4 
Комунікативна особистість та соціологічні 

способи її вивчення. 
3, 4 

2/2/5 

Тема 5 Соціально-комунікативні інститути. 3, 4, 5 
2/2/5 

Тема 6 
Маніпуляція як основа соціально-

комунікативних технологій. 
1, 2, 5, 6 

2/2/5 

Тема 7 
Рекламно-іміджеве конструювання в масовій 

комунікації. 
1, 2, 5, 6, 7 

2/2/5 

Тема 8 
Соціально-комунікативні технології у 

політичній сфері. 
1, 2, 5, 7, 8 

2/2/5 

Тема 9 Спічмейкінг та спічрайтинг як соціально- 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 
2/2/5 



комунікативні технології. 

Тема 10 
Особливості функціонування Інтернет-

комунікації. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10 
2/2/5 

 

Список 

основної 
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8. Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : 

монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 446 с. 

9. Каплан Ю. Політичні технології в Україні: особливості 
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таємниці політичної «кухні». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 
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11. Костельнюк М. М. Маніпуляційні технології в політичних процесах: 

термінологічний інструментарій. Грані : науково-теоретичний альманах. 
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141. 

15. Саморукова О. Маніпулятивні технології у висвітленні зарубіжними 

ЗМІ ситуації в Україні. / Наук. пр. Нац. б-ки України 
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Дотримання 

вимог академічної 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 



доброчесності законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ “ОЮА” https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 
Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т. ч.: 50 

 опитування на семінарських заняттях 25 

 виконання індивідуальних завдань, підготовка наукових 

доповідей, рефератів 
25 

Підсумковий контроль, разом, у т. ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

 

Шкала оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

FХ 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
Навчальне навантаження 
здобувача вищої освіти 

Види навантаження 

Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год. 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т. ч.: 40 

лекційні заняття, год. 20 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


семінарські заняття, год. 20 

Усього годин самостійної роботи, у т. ч.: 50 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 25 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 25 

Залік + 

 


