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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

Мета: вивчення основних чинників, складових закономірностей процесів 

соціальних комунікацій, їхньої системи в сучасному суспільстві.  
Завдання: підготовка майбутнього PR-фахівця, працівника ЗМІ в умовах 

сучасного інформаційного простору з метою підготовки, поширення, аналізу 

інформаційних потоків, сприяння входженню України в сучасний світовий 
інформаційний простір як рівноправного партнера. 

Предмет: соціальні комунікації. 
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Здатність працювати в команді. 
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

 
спеціальні (фахові, предметні): 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.  
ПРН3. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, 

що організована й проведена самостійно або разом з колегами.  
програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 

ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.  

ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 
обмежень та передбачуваних ризиків. 

ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  
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ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 

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

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 

наук. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 
інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 

промоцію. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти: передумов немає. 
 

 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
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Назва розділу і теми 
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Розділ 1. Теоретичні аспекти соціальних комунікацій. Міжособистісні соціальні 

комунікації та комунікації в малих групах 

1.1. Соціальні комунікації: сутність і 
типологія  

9 2  
   

7 

1.2. Міжособистісні соціальні 
комунікації 

9 2  
   

7 

1.3. Психологічні аспекти 
міжособистісних комунікацій 

13 6  
   

7 

1.4. Гендерні аспекти міжособистісних 
комунікацій 

10 4  
   

6 

1.5. Вікові аспекти міжособистісних 

комунікацій 
8 2  

   
6 

1.6. Соціальні комунікації в малих 
групах 

11 4  
   

7 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Разом за 1 семестр 60 20     40 

Розділ 2. Масові соціальні комунікації 

2.1. Масові соціальні комунікації: 
основні поняття 

6 2  
   

4 

2.2. Технології формування громадської 

думки 
6 2  

   
4 

2.3. Психологія натовпу  6 2     4 

2.4. Мультисенсорні соціальні 
комунікації  

6 2  
   

4 
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2.5. Бар’єри соціальних комунікацій 6 2     4 

2.6. Маніпулятивні впливи під час 

соціальних комунікацій 
8 4  

   
4 

 Разом за 2 розділ 38 14     24 

Розділ 2. Соціальні комунікації  в інтернет-просторі 

3.1. Комунікації в інтернет-просторі: 

основні поняття і принципи 
8 4  

   
4 

3.2. Комунікації в соціальних мережах 7 4     3 

3.3. Комунікації у месенджерах 7 4     3 

 Разом за 3 розділ 22 12     10 

 Разом  за 2 семестр 60 26     34 

 Всього 120 46     74 

 

 

3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ. 
МІЖОСОБИСТІСНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В МАЛИХ 

ГРУПАХ 
 

ТЕМА 1.1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ 
 

Сутність і поняття комунікації. Різні підходи до розуміння комунікації. 
Типи несоціальних комунікацій та їх характеристика. Сутність і особливості 

соціальних комунікацій. Базова модель соціальної комунікації. Типологія 
соціальних комунікацій. Стилі соціальних комунікацій.  

 
ТЕМА 1.2. МІЖОСОБИСТІСНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сутність і поняття міжособистісних комунікацій. Ознаки міжособистісної 

комунікації. Основні фактори міжособистісних комунікацій. Типологія 
міжособистісних комунікацій. Види комунікативної дистанції під час 
міжособистісних комунікацій. Активне слухання і його роль в 

міжособистісних комунікаціях. Типи запитань і їх роль в підтриманні розмови.  
 

ТЕМА 1.3. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 

 
Позиції у спілкуванні (за Е. Берном). Психологічні типи 

співрозмовників/партнерів  (за Дж. Ягер). Інтроверт та екстраверт: особливості 
комунікації. Функціональні психологічні типи особистості. Соціоніка та 

соціотипи. Акцентуації характеру та їх типологія. Особливості комунікації з 
людьми, які мають акцентуації. 

 
 

ТЕМА 1.4. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
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Поняття «гендер». Особливості гендерної комунікації. Чоловічий та 

жіночий стиль спілкування. Поняття «ґендерлекту». Відмінності в комунікації 
чоловіків та жінок. Особливості комунікації між чоловіками. Специфіка 

комунікації між жінками. Поради ефективного спілкування з жінками для 
чоловіків. Поради ефективного спілкування з чоловіками для жінок. 

 

ТЕМА 1.5. ВІКОВІ АСПЕКТИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

Особливості комунікації між поколіннями. Типи моделей міжпоколінної 
комунікації. Взаємодія «старший-менший»: моделі «Взаємозбагачення» та 

«Протистояння і комунікативного розриву». Конфлікти поколінь та їх 
розв’язання. Теорія поколінь. Особливості соціальних комунікацій з 

представниками різних поколінь. 
 

ТЕМА 1.6. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В МАЛИХ ГРУПАХ 
 

Сутність та особливості комунікацій в малих групах. Групи впливу на 
людину. Нижня межа групи: діада і тріада. Верхня межа групи. Особливості 

комунікації в формальних і неформальних групах. Ролі міжособистісних 
взаємин в колективі. Стилі управління в формальних групах. Корпоративна 

культура: сутність, рівні. Корпоративний регламент. Типи культур організації  й 
особливості комунікації в них.  

 

РОЗДІЛ 2. МАСОВІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 
 

ТЕМА 2.1. МАСОВІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
 

Умови функціонування масової комунікації. Масова аудиторія. Головні 
характеристики маси. Основні засоби масової комунікації. Пасивна та активна 

аудиторія. Поняття громадськості. Чинники перетворення латентної 
громадськості в активну. Типологія груп громадськості. Підходи для 

визначення цільових груп (аудиторій) громадськості. Сутність і поняття 
громадської думки. Експеримент Аша. Експеримент Carlsberg. Експеримент 

«Ефект помилкового консенсусу». Установка. Типи установок. Ознаки та 
обставини формування індивідуальних орієнтацій. Мотивація зміни установки. 

Правила зміни установки. Теорія розбитих вікон. 
 

ТЕМА 2.2. ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
 

Поняття та сутність формування громадської думки. Форми вираження 

громадської думки. Основні механізми формування громадської думки. Процес 
формування громадської думки: внутрішні та зовнішні чинники. Джерела 

громадської думки. Суб'єкти формування громадської думки. Функціонування 
громадської думки. Різновиди громадської думки. Сутність та особливості 

технологій формування громадської думки. Навіювання. Пропаганда: сутність, 
типи, принципи і методи. Астротурфінг.  Вікно Овертона. 
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ТЕМА 2.3. ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ 
 

Поняття «натовп». Соціально-психологічні ознаки та особливості 

натовпу. Габріель Тард: теорія наслідування. Густав Ле Бон: психологічний 
закон духовної єдності натовпу. Типи натовпу. Соціально-психологічна 

характеристика осіб, які складають натовп. Етапи розвитку дієвого натовпу. 
Як поводитися в натовпі. Черга – як самоорганізована спільнота. Експеримент 

«Третя хвиля». Стенфордський тюремний експеримент. Масові психози 
(істерії).  

 

ТЕМА 2.4. МУЛЬТИСЕНСОРНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ  
 

Сутність та поняття мультисенсорних соціальних комунікацій. Візуальна 
комунікація. Засоби візуальних комунікацій. Шляхи візуального осмислення 

світу. Аудіальна комунікація. Кінестетична комунікація. Ольфакторна 
комунікація. Теорія типів сприйняття: візуал, аудіал, кінестетик, дигістал. 

 
ТЕМА 2.5. БАР’ЄРИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Поняття бар’єрів соціальних комунікацій. Бар’єри сприйняття і 

розуміння. Бар’єри взаємодії. Особистісні емоційні бар’єри. Соціально-
культурні бар’єри соціальних комунікацій та особливості роботи із ними. 
Шляхи подолання та попередження комунікативних бар’єрів. 

 
ТЕМА 2.6. МАНІПУЛЯТИВНІ ВПЛИВИ ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 
 

Сутність поняття «маніпуляція». Ознаки маніпуляції. Особливості 
маніпулювання в сучасному світі. Причини маніпуляцій. Рівні маніпулювання. 

Види маніпуляцій. Прийоми маніпуляції організаційно-процедурного 
характеру. Логіко-психологічні прийоми маніпуляції. Особистісні прийоми 

маніпуляції. Маніпуляція в рекламі.  
 

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 
 

ТЕМА 3.1. КОМУНІКАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І 
ПРИНЦИПИ 

 

Інтернет-середовище і особистість: права, безпека, етика. Різні підходи до 
онлайн-комунікації: B2B, B2C, C2C. Базові цілі інтернет-комунікації. Поняття 

цільових аудиторій. Типи комунікації в Інтернеті. Розпізнавання і протидія 
кібербуллінгу. Мова інтернет-комунікації. 
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ТЕМА 3.2. КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Сутність і поняття комунікацій в соціальних мережах. Принципи 

міжособистісної комунікації в соціальних мережах. Основні фактори безпеки 
комунікацій в соціальних мережах. Профайл в LinkedIn як спосіб комунікації 

між професіоналами. Чат-боти. Роль оферів та креативів у B2C комунікаціях. 
Типологія користувачів соцмереж. 

 
ТЕМА 3.3.  КОМУНІКАЦІЇ У МЕСЕНДЖЕРАХ 

 

Сутність і поняття комунікації у месенджерах. Роль і принципи 
використання Viber для ефективних комунікацій. Як правильно комунікувати 

через WhatsApp. Ера Telegram: нові інструменти комунікації. Канали та групи 
для комунікації. Анонімність і безпека комунікацій. Закон України «Про 

електронні комунікації». 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Соціальні комунікації: сутність і типологія 
План 

1. Сутність і поняття комунікації.  
2. Різні підходи до розуміння комунікації.  
3. Типи несоціальних комунікацій та їх характеристика.  

4. Сутність і особливості соціальних комунікацій.  
5. Базова модель соціальної комунікації.  

6. Типологія соціальних комунікацій.  
7. Стилі соціальних комунікацій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-7, 9, 11, 15, 20. 
 

Тема 1.2. Міжособистісні соціальні комунікації 

План 
1. Сутність і поняття міжособистісних комунікацій.  

2. Ознаки міжособистісної комунікації.  
3. Основні фактори міжособистісних комунікацій.  

4. Типологія міжособистісних комунікацій.  
5. Види комунікативної дистанції під час міжособистісних комунікацій.  
6. Активне слухання і його роль в міжособистісних комунікаціях.  

7. Типи запитань і їх роль в підтриманні розмови. 
 

 Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23. 
 

Тема 1.3. Психологічні аспекти міжособистісних комунікацій 
План 

1. Позиції у спілкуванні (за Е. Берном).  
2. Психологічні типи співрозмовників/партнерів  (за Дж. Ягер).  



10 
 

3. Інтроверт та екстраверт: особливості комунікації.  

4. Функціональні психологічні типи особистості.  
5. Соціоніка та соціотипи.  

6. Акцентуації характеру та їх типологія.  
7. Особливості комунікації з людьми, які мають акцентуації. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 8, 10, 23, 26. 

 
Тема 1.4. Гендерні аспекти міжособистісних комунікацій 

План 

1. Поняття «гендер».  
2. Особливості гендерної комунікації.  

3. Чоловічий та жіночий стиль спілкування.  
4. Поняття «ґендерлекту».  

5. Відмінності в комунікації чоловіків та жінок.  
6. Особливості комунікації між чоловіками.  

7. Специфіка комунікації між жінками.  
8. Поради ефективного спілкування з жінками для чоловіків.  

9. Поради ефективного спілкування з чоловіками для жінок. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 14, 16-20, 23, 25. 
 

Тема 1.5. Вікові аспекти міжособистісних комунікацій 

План 
1. Особливості комунікації між поколіннями.  

2. Типи моделей міжпоколінної комунікації.  
3. Взаємодія «старший-менший»: моделі «Взаємозбагачення» та 

«Протистояння і комунікативного розриву».  
4. Конфлікти поколінь та їх розв’язання.  

5. Теорія поколінь.  
6. Особливості соціальних комунікацій з представниками різних 

поколінь. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 7, 14, 17, 22. 
 

Тема 1.6. Соціальні комунікації в малих групах 
План 

1. Сутність та особливості комунікацій в малих групах.  

2. Групи впливу на людину.  
3. Нижня межа групи: діада і тріада.  

4. Верхня межа групи.  
5. Особливості комунікації в формальних і неформальних групах.  

6. Ролі міжособистісних взаємин в колективі.  
7. Стилі управління в формальних групах.  

8. Корпоративна культура: сутність, рівні.  
9. Корпоративний регламент.  
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10. Типи культур організації й особливості комунікації в них. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24. 

 
Тема 2.1. Масові соціальні комунікації: основні поняття 

План 
1. Умови функціонування масової комунікації.  

2. Масова аудиторія. Головні характеристики маси.  
3. Основні засоби масової комунікації.  
4. Пасивна та активна аудиторія.  

5. Поняття громадськості.  
6. Чинники перетворення латентної громадськості в активну.  

7. Типологія груп громадськості.  
8. Підходи для визначення цільових груп (аудиторій) 

громадськості.  
9. Сутність і поняття громадської думки.  

10. Експеримент Аша. Експеримент Carlsberg. Експеримент «Ефект 
помилкового консенсусу».  

11. Установка. Типи установок.  
12. Ознаки та обставини формування індивідуальних орієнтацій.  

13. Мотивація зміни установки.  
14. Правила зміни установки.  
15. Теорія розбитих вікон. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 8, 13, 18. 

 
Тема 2.2. Технології формування громадської думки 

План 
1. Поняття та сутність формування громадської думки.  

2. Форми вираження громадської думки.  
3. Основні механізми формування громадської думки.  

4. Процес формування громадської думки: внутрішні та зовнішні 
чинники.  

5. Джерела громадської думки.  
6. Суб'єкти формування громадської думки.  

7. Функціонування громадської думки.  
8. Різновиди громадської думки.  
9. Сутність та особливості технологій формування громадської 

думки.  
10. Навіювання.  

11. Пропаганда: сутність, типи, принципи і методи.  
12. Астротурфінг.   

13. Вікно Овертона. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 5, 15, 17, 24, 25. 
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Тема 2.3. Психологія натовпу 

План 
1. Поняття «натовп».  

2. Соціально-психологічні ознаки та особливості натовпу.  
3. Габріель Тард: теорія наслідування.  

4. Густав Ле Бон: психологічний закон духовної єдності натовпу.  
5. Типи натовпу.  

6. Соціально-психологічна характеристика осіб, які складають натовп.  
7. Етапи розвитку дієвого натовпу.  
8. Як поводитися в натовпі.  

9. Черга – як самоорганізована спільнота.  
10.  Експеримент «Третя хвиля».  

11. Стенфордський тюремний експеримент.  
12. Масові психози (істерії). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5, 14, 17, 24. 

 
Тема 2.4. Мультисенсорні соціальні комунікації  

План 
1. Сутність та поняття мультисенсорних соціальних комунікацій. 

2. Візуальна комунікація.  
3. Засоби візуальних комунікацій.  
4. Шляхи візуального осмислення світу.  

5. Аудіальна комунікація.  
6. Кінестетична комунікація.  

7. Ольфакторна комунікація.  
8. Теорія типів сприйняття: візуал, аудіал, кінестетик, дигістал. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1- 5, 15, 17, 23. 

 
Тема 2.5. Бар’єри соціальних комунікацій 

План 
1. Поняття бар’єрів соціальних комунікацій.  

2. Бар’єри сприйняття і розуміння.  
3. Бар’єри взаємодії.  

4. Особистісні емоційні бар’єри.  
5. Соціально-культурні бар’єри соціальних комунікацій та 

особливості роботи із ними.  

6. Шляхи подолання та попередження комунікативних бар’єрів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 15, 17. 
 

Тема 2.6. Маніпулятивні впливи під час соціальних комунікацій  
План 

1. Сутність поняття «маніпуляція».  
2. Ознаки маніпуляції.  
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3. Особливості маніпулювання в сучасному світі.  

4. Причини маніпуляцій.  
5. Рівні маніпулювання.  

6. Види маніпуляцій.  
7. Прийоми маніпуляції організаційно-процедурного характеру. 

8. Логіко-психологічні прийоми маніпуляції.  
9. Особистісні прийоми маніпуляції.  

10. Маніпуляція в рекламі. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 6, 15, 17. 

 
Тема 3.1. Комунікації в інтернет-просторі: основні поняття і принципи 

План 
1. Інтернет-середовище і особистість: права, безпека, етика. 

2. Різні підходи до онлайн-комунікації: B2B, B2C, C2C.  

3. Базові цілі інтернет-комунікації. 

4. Поняття цільових аудиторій.  

5. Типи комунікації в Інтернеті.  

6. Розпізнавання і протидія кібербуллінгу.  

7. Мова інтернет-комунікації. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 15, 17. 
 

Тема 3.2. Комунікації в соціальних мережах 

План 
1.  Сутність і поняття комунікацій в соціальних мережах.  

2.  Принципи міжособистісної комунікації в соціальних мережах.  

3.  Основні фактори безпеки комунікацій в соціальних мережах.  

4.  Профайл в LinkedIn, як спосіб комунікації між професіоналами.  

5.  Чат-боти. 

6.  Роль оферів та креативів у B2C комунікаціях.  

7.  Типологія користувачів соцмереж. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1- 3, 16, 17, 23. 
 

Тема 3.3. Комунікації у месенджерах 
План 

1.  Сутність і поняття комунікації у месенджерах.  

2.  Роль і принципи використання Viber для ефективних комунікацій.  

3.  Як правильно комунікувати через WhatsApp. 

4.  Ера Telegram: нові інструменти комунікації.  

5.  Канали та групи для комунікації.  

6.  Анонімність і безпека комунікацій.  



14 
 

7.  Закон України «Про електронні комунікації». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 15, 17, 24, 25. 

 

5. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Соціальні комунікації: сутність і типологія 

Практичні завдання 
1. Скласти опорний план конспект з відображенням базового термінологічного 
апарату самостійної роботи. Визначити основні тенденції розвитку соціальних 

комунікацій (СК) як науки. Визначити основні напрямки розвитку СК, а саме:  
- праісторичні СК; 

- СК середньовічна; 
- СК ХVIII XIX століття ; 

- СК ХХ та ХХІ століття 
2. Скласти опорну схему-модель розвитку СК. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-7, 9, 11, 15, 20. 

 
Тема 1.2. Міжособистісні соціальні комунікації 

Практичні завдання 
Дослідити провідні теорії комунікації та інформації в історії розвитку 
соціальних комунікацій. 

Після підготовки до самостійної  роботи здобувач освіти повинен знати: 
- основні теорії СК у вітчизняній науці; 

- особливості міжособистісних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23. 
 

Тема 1.3. Психологічні аспекти міжособистісних комунікацій  
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати власне спілкування з друзями, родичами, одногрупниками 

відповідно до вивченого матеріалу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23. 
 

Тема 1.4. Гендерні аспекти міжособистісних комунікацій 

Практичні завдання 
Проаналізувати власні комунікації з протилежною статтю відповідно до 

вивченого на лекції матеріалу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 14, 16-20, 23, 25. 
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Тема 1.5. Вікові аспекти міжособистісних комунікацій  

Практичні завдання 
Проаналізувати власні комунікації з представниками різних поколінь. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 7, 14, 17, 22-25. 

 

Тема 1.6. Соціальні комунікації в малих групах 

Практичні завдання 
1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати власне спілкування в колективі одногрупників, з’ясувати 

свою роль в таких комунікаціях відповідно до вивченого матеріалу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24, 25. 
 

Тема 2.1. Масові соціальні комунікації: основні поняття 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати поведінку натовпу під час кольорових революцій.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 13, 18. 

 

Тема 2.2. Технології формування громадської думки 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати використання технологій формування громадської думки 

владними інституціями. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 5, 15, 17, 24. 
 

Тема 2.3. Психологія натовпу 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати поведінку натовпу під час кризових ситуацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5, 14, 17, 24. 
 

Тема 2.4. Мультисенсорні соціальні комунікації  
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати використання мультисенсорних соціальних комунікацій 

відомими політиками. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1- 5, 15, 17, 23. 
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Тема 2.5. Бар’єри соціальних комунікацій 

Практичні завдання 
1. Опрацювати лекційний матеріал. 

2. Проаналізувати власну поведінку під час конфліктів, які виникли через 
бар’єри комунікацій, знайти способи їх ефективного вирішення. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 8, 15, 17. 

 

Тема 2.6. Маніпулятивні впливи під час соціальних комунікацій  
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Проаналізувати будь яку промову відомого політика щодо наявності 

використання маніпулятивних технологій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 6, 15, 17. 
 

Тема 3.1. Комунікації в інтернет-просторі: основні поняття і принципи 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 
2. Навести приклади онлайн-комунікації: B2B, B2C, C2C.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 15, 17. 
 

Тема 3.2. Комунікації в соціальних мережах 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 

2. Проаналізувати принципи міжособистісної комунікації в 

соціальних мережах.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1- 3, 16, 17, 23. 

 

Тема 3.3. Комунікації у месенджерах 
Практичні завдання 

1. Опрацювати лекційний матеріал. 

2. Проаналізувати Закон України «Про електронні комунікації». 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 5, 15, 17, 24. 
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6. Питання до іспиту 

 
1. Сутність і поняття комунікації.  

2. Різні підходи до розуміння комунікації.  
3. Типи несоціальних комунікацій та їх характеристика.  

4. Сутність і особливості соціальних комунікацій.  
5. Базова модель соціальної комунікації.  

6. Типологія соціальних комунікацій.  
7. Стилі соціальних комунікацій. 
8. Сутність і поняття міжособистісних комунікацій.  

9. Ознаки міжособистісної комунікації.  
10. Основні фактори міжособистісних комунікацій.  

11. Типологія міжособистісних комунікацій.  
12. Види комунікативної дистанції під час міжособистісних 

комунікацій. 
13. Активне слухання і його роль в міжособистісних комунікаціях.  

14. Типи запитань і їх роль в підтриманні розмови. 
15. Позиції у спілкуванні (за Е. Берном).  

16. Психологічні типи співрозмовників/партнерів  (за Дж. Ягер).  
17. Інтроверт та екстраверт: особливості комунікації.  

18. Функціональні психологічні типи особистості.  
19. Соціоніка та соціотипи.  
20. Акцентуації характеру та їх типологія.  

21. Особливості комунікації з людьми, які мають акцентуації. 
22. Поняття «гендер».  

23. Особливості гендерної комунікації.  
24. Чоловічий та жіночий стиль спілкування.  

25. Поняття «ґендерлекту».  
26. Відмінності в комунікації чоловіків та жінок.  

27. Особливості комунікації між чоловіками.  
28. Специфіка комунікації між жінками.  

29. Поради ефективного спілкування з жінками для чоловіків.  
30. Поради ефективного спілкування з чоловіками для жінок. 

31. Особливості комунікації між поколіннями.  
32. Типи моделей міжпоколінної комунікації.  

33. Взаємодія «старший-менший»: моделі «Взаємозбагачення» та 
«Протистояння і комунікативного розриву».  

34. Конфлікти поколінь та їх розв’язання.  

35. Теорія поколінь.  
36. Особливості соціальних комунікацій з представниками різних 

поколінь. 
37. Сутність та особливості комунікацій в малих групах.  

38. Групи впливу на людину.  
39. Нижня межа групи: діада і тріада.  

40. Верхня межа групи.  
41. Особливості комунікації в формальних і неформальних групах.  
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42. Ролі міжособистісних взаємин в колективі.  

43. Стилі управління в формальних групах.  
44. Корпоративна культура: сутність, рівні.  

45. Корпоративний регламент.  
46. Типи культур організації й особливості комунікації в них. 

47. Умови функціонування масової комунікації.  
48. Масова аудиторія. Головні характеристики маси.  

49. Основні засоби масової комунікації.  
50. Пасивна та активна аудиторія.  
51. Поняття громадськості.  

52. Чинники перетворення латентної громадськості в активну.  
53. Типологія груп громадськості.  

54. Підходи для визначення цільових груп (аудиторій) 
громадськості.  

55. Сутність і поняття громадської думки.  
56. Експеримент Аша. Експеримент Carlsberg. Експеримент «Ефект 

помилкового консенсусу».  
57. Установка. Типи установок.  

58. Ознаки та обставини формування індивідуальних орієнтацій.  
59. Мотивація зміни установки.  

60. Правила зміни установки.  
61. Теорія розбитих вікон. 
62. Поняття та сутність формування громадської думки.  

63. Форми вираження громадської думки.  
64. Основні механізми формування громадської думки.  

65. Процес формування громадської думки: внутрішні та зовнішні 
чинники.  

66. Джерела громадської думки.  
67. Суб'єкти формування громадської думки.  

68. Функціонування громадської думки.  
69. Різновиди громадської думки.  

70. Сутність та особливості технологій формування громадської 
думки.  

71. Навіювання.  
72. Пропаганда: сутність, типи, принципи і методи.  

73. Астротурфінг.   
74. Вікно Овертона. 
75. Поняття «натовп».  

76. Соціально-психологічні ознаки та особливості натовпу.  
77. Габріель Тард: теорія наслідування.  

78. Густав Ле Бон: психологічний закон духовної єдності натовпу.  
79. Типи натовпу.  

80. Соціально-психологічна характеристика осіб, які складають 
натовп.  

81. Етапи розвитку дієвого натовпу.  
82. Як поводитися в натовпі.  
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83. Черга – як самоорганізована спільнота.  

84. Експеримент «Третя хвиля».  
85. Стенфордський тюремний експеримент.  

86. Масові психози (істерії). 
87. Сутність та поняття мультисенсорних соціальних комунікацій. 

88. Візуальна комунікація.  
89. Засоби візуальних комунікацій.  

90. Шляхи візуального осмислення світу.  
91. Аудіальна комунікація.  
92. Кінестетична комунікація.  

93. Ольфакторна комунікація.  
94. Теорія типів сприйняття: візуал, аудіал, кінестетик, дигістал.  

95. Поняття бар’єрів соціальних комунікацій.  
96. Бар’єри сприйняття і розуміння.  

97. Бар’єри взаємодії.  
98. Особистісні емоційні бар’єри.  

99. Соціально-культурні бар’єри соціальних комунікацій та 
особливості роботи із ними.  

100. Шляхи подолання та попередження комунікативних бар’єрів. 
101. Сутність поняття «маніпуляція».  

102. Ознаки маніпуляції.  
103. Особливості маніпулювання в сучасному світі.  
104. Причини маніпуляцій.  

105. Рівні маніпулювання.  
106. Види маніпуляцій.  

107. Прийоми маніпуляції організаційно-процедурного характеру. 
108. Логіко-психологічні прийоми маніпуляції.  

109. Особистісні прийоми маніпуляції.  
110. Маніпуляція в рекламі. 

111. Інтернет-середовище і особистість: права, безпека, етика. 
112. Різні підходи до онлайн-комунікації: B2B, B2C, C2C.  

113. Базові цілі інтернет-комунікації. 
114. Поняття цільових аудиторій.  

115. Типи комунікації в Інтернеті.  
116. Розпізнавання і протидія кібербуллінгу.  

117. Мова інтернет-комунікації. 
118. Сутність і поняття комунікацій в соціальних мережах.  
119. Принципи міжособистісної комунікації в соціальних мережах.  

120. Основні фактори безпеки комунікацій в соціальних мережах.  
121. Профайл в LinkedIn, як спосіб комунікації між 

професіоналами.  
122. Роль оферів та креативів у B2C комунікаціях.  

123. Типологія користувачів соцмереж. 
124. Сутність і поняття комунікації у месенджерах.  

125. Роль і принципи використання Viber для ефективних 
комунікацій. 
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126. Як правильно комунікувати через WhatsApp. 

127. Ера Telegram: нові інструменти комунікації.  
128. Канали та групи для комунікації.  

129. Анонімність і безпека комунікацій.  
130. Закон України «Про електронні комунікації». 

 
7. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 
Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі 

теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти 

зміст усіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 
професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та 

самостійну роботу.  
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 
основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 

теми, також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 
засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 

питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 
самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 

Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 

робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 
освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  

Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 
навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань 

програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та 
самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 
тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 

освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та 
самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 
програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 

завдання самостійної роботи. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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8. Рекомендовані інформаційні джерела 

 
Основна література 

1. Афанасьєва О. М. Ритуалізовані комунікативні практики в добу новітніх 
технологій. Філол. трактати. 2018. 10, № 2. С. 13-24. 

2. Бучацька І. О., Дубовик Т. В. Ділові переговори : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 251 с. 

3. Верховод Л. І. Соціологія культури та міжкультурна комунікація: навч.-
метод. посіб. для студентів ден. та заоч. навчання спец. "Соціологія". 
Старобільськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2018. 255 с. 

4. Євдокимова В. В. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі : навч.-
метод. посіб. Київ : Університет "Україна", 2018. 190 с. 

5. Єгорова Т. Д. Ефективна комунікація: публічний виступ : навч. посіб. Київ 
: НАДУ, 2018. 162 с. 

6. Лазаренко Н. І., Коломієць А. М., Паламарчук О. М. Комунікація в 
Інтернет-просторі: психологічний аспект. Інформаційні технології і засоби 

навчання. 2018. Т. 65, № 3. С. 249-261.  
7. Павлова О. Ю., Тормахова А. М. Візуальні практики та комунікація: курс 

лекцій. Київ : Київський університет, 2018. 223 с. 
8. Романцова Я. В. Паралінгвістичні засоби комунікації. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2021. Вип. 
47(2). С. 82-85. 

9. Чаплай І. В. Державно-громадська комунікація як об'єкт наукового 

дослідження в Україні : монографія. Одеса : Купрієнко С. В. [вид.], 2018. 
385с. 

10. Шлапак Ю. Стратегічні комунікації як феномен: наукова дефініція . Наукові 
праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2021. Вип. 

61. С. 28-39. 
Допоміжна література 

11. Башинська І. О. Маркетингові комунікації інноваційно-активного 
промислового підприємства: формування, інтеграція, розвиток : 

монографія.  2012. С. 170-190. 
12. Березенко В. В. Зв'язки з громадськістю в контексті соціально 

відповідального бізнесу: українські реалії. Держава та регіони. Сер. Соц. 
комунікації. 2011. Вип. 1. С. 121-124. 

13. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового 
спілкування: навч. посіб. Київ : АртЕк, 2000. 190 с. 

14. Виходець О. М. Соціальні комунікації персоналу як чинники мотивації. 

Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 38. С. 164-172. 
15. Гусак О. П. Етичні аспекти кризової комунікації. Вісник Харківської 

державної академії культури. 2012. Вип. 35. С. 188-195. 
16. Гутброд Г., Бєляков О. Успішна комунікація в бізнесі та освіті = Successful 

communication in business and education : навч. посіб. Київ, 2006. 207 с.  
17. Данько Ю. А. Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси і 

мінуси. Сучасне суспільство. 2012. Вип. 2. С. 179-184. 



23 
 

18. Захарчук Н. В.  Філософсько-соціологічний аспект категорії 

"толерантність" та її роль у міжкультурній комунікації. Вісник 
Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. № 3. С. 23-28. 
19. Каптюрова В. В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-

комунікації. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. Вип. 43, Ч. 2. С. 
129-137. 

20. Крикавський Є. В., Третьякова Л. І., Косар Н. С. Стратегічний маркетинг : 
навч. посіб. Львів, 2013. 255 с. 

21. Мистецтво красномовства, культури спілкування та ділової комунікації : 

навч. посіб. Чернівці : ЧНУ, 2020. 368 с. 
22. Окландер М. А., Литовченко І. Л., Ботушан М. І. Маркетингові комунікації 

промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія. 
Одеса : Астропринт, 2011. 230 с. 

23. Парфенюк І. Протестні комунікації в Білорусі після виборів президента 
2020 року: засоби та їх ефективність. Український інформаційний простір. 

2021. № 1. С. 222-236. 
24. Практичний посібник з медіаграмотності для мультиплікаторів /А. Бабак та 

ін. ; за заг. ред. В. Ф. Іванова. Київ : Академія української преси : Центр 
вільної преси, 2019. 99 с. 

25. Сєрих Т. М. Словник-довідник з полікультурної комунікації : навч. посіб. 
Суми : Ніко, 2019. 150 с. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Бізнес форум : веб-сайт. URL : http://biznet.kiev.ua (дата звернення: 

27.06.2022). 
2. Інтернет-портал для керівників різного рівня у бізнесі, консультантів з 

питань управління, викладачів університетів та бізнес-шкіл, а також 
студентів цих закладів : веб-сайт. URL : http://www.management.com.ua 

(дата звернення: 27.06.2022). 
3. Інтернет-ресурс про PR, маркетинг та рекламу в Україні. URL : 

https://mmr.ua/ (дата звернення: 20.06.2022). 
4. Портал для фахівців у сфері комунікацій : веб-сайт. URL :  

http://prportal.com.ua/  (дата звернення: 27.06.2022). 
5. Портал Міжнародної виставки реклами, маркетингу та мас-медіа 

REX. URL :  https://rex.ua/ (дата звернення: 20.06.2022). 
 

 

 
 

http://biznet.kiev.ua/
http://www.management.com.ua/
https://mmr.ua/
http://prportal.com.ua/
https://rex.ua/

