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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комунікологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальностей 028 – 

«Менеджмент соціокультурної діяльності»,  029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». 

«Комунікологія» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних досягнень 

соціально-гуманітарного, природничо-наукового і технічного знання посилює світоглядну і 

теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі спеціальностей «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» й «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання методології та історії теорії 

комунікації, а також її основні проблеми і шляхи їх розв’язання. Основну увагу акцентовано 

на політичній комунікації через її значущість у розвитку суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Комунікологія» органічно 

поєднана з такими дисциплінами як «Теорія соціальних комунікацій», «Ділові комунікації», 

«Основи комунікативної лінгвістики», «Комунікативний етикет», «Теорія інформації», 

«Риторика», «Політологія», «Психологія», «Філософія», «Математичне моделювання». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікологія» є: 

 надати студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає питання 

методології та історії теорії комунікації, а також її головні проблеми і шляхи їх 

розв’язання; 

 забезпечити всебічний розгляд політичної комунікації через її впливовість і 

значущість у розвитку суспільства; 

 акцентувати увагу на політико-комунікативних процесах, які базуються як на культурних, 

психологічних, так і технологічних засадах; 

 ознайомити студентів з основами комунікативних знань, довести, що умовою 

успішності їх професійної і громадської діяльності є вміння правильно спілкуватися і 

взаємодіяти з людьми, ефективно обмінюватись інформацією з різними суб’єктами, 

моделювати комунікацію у різних системах; 

 сформувати комунікативні навички, ціннісні орієнтації та настанови, підвищити 

рівень культури і свідомості студентів, сприяти формуванню активної громадянської 

позиції та участі у загально цивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних 

засадах. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікологія» є: 
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 розкрити сутність комунікативних процесів як інформаційної і психологічної 

взаємодії між її суб’єктами, проаналізувати шляхи їх оптимізації, зокрема у сфері 

політичних відносин; 

 сформувати здатність до самомотивування та вміння нести особисту відповідальність 

за прийняті рішення в процесі комунікації, обміну знаннями та інформацією; 

 опанувати процеси планування, організації, регулювання, моделювання 

комунікативної взаємодії, а також уміння свідомо обирати оптимальну тактику і 

стратегію; 

 сформувати практичні навички роботи з науковою літературою та правовими 

документами; 

 виробити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній 

діяльності. 

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

знати: 

 основні поняття та категорії в сфері комунікативних зв’язків;  

 теорії та моделі комунікацій;  

 засоби комунікації;  

 культурні, психологічні, суспільно-політичні, економічні чинники комунікативних 

зв’язків; 

 символічні основи (імідж, бренд, репутація) комунікації;  

 соцієтальний капітал комунікації;  

 механізми реалізації комунікації в сучасних умовах; 

 критерії ефективності комунікативних процесів.  

уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати під час 

відповіді схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;  

 аргументовано відстоювати власну точку зору та міркування;  

 аналізувати особливості та основи комунікативних процесів;  

 обирати тактику і стратегію в процесі комунікації;  

 оцінювати і аналізувати ефективність комунікативних зв’язків;  

 здійснювати моделювання комунікативних процесів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1.   

Змістовий модуль 1. Комунікологія: основні поняття і методологія  

Комунікологія як наука й навчальна дисципліна. Структура комунікології. Методи 

дослідження комунікології. Комунікація: поняття, види і засоби. Основні типи структурних 

схем комунікації. Базові елементи процесу обміну інформацією. Моделі комунікації. 

Природа спілкування і комунікації. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і 

тварин. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. 

Особливості міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. 

Канали комунікації. Комунікативний шум. Ситуативний контекст спілкування. Зворотний 

зв’язок у комунікації. 

Змістовий модуль 2. Теорії комунікації 

Світогляд як основа формування певних типів комунікації. Ґенеза теорій комунікації. 

Основні етапи розвитку теорій політичної комунікації. Методи вивчення процесу 

комунікації: загальна характеристика. Комунікативний процес та його функціональна 

спрямованість. Світогляд як основа формування певних типів комунікації. Види світогляду. 

Характеристика основних теорій комунікації. Біхевіоризм (Дж. Б. Уотсон). Символічний 

інтеракціонізм (Дж. Герберт Мід, Р. Саут-Хедлі та ін.). Екзистенціалізм (А. Камю та ін.). 

Дослідження масово-комунікативних процесів (У. Ліппманн, Г. Лассуелл, П. Лазарсфельд, 

Б. Берльсона, Л. фон Берталанфі). Кібернетичне вчення (Н. Вінер, К. Дойча, Д. Істона, 

Г. Алмонда). Систематизація класичних концепцій комунікації (М. Грачов, Ю. Петрунін). 

«Теорія корисності та задоволення потреб» (Е. Кац). Критичні концепції політичної 

комунікації. Психоаналітична концепція комунікації.  Місце риторики в системі 

комунікативного знання. Герменевтика: від Середньовіччя до сучасності. Теорії масових 

комунікацій в сучасному інформаційному суспільстві. 

МОДУЛЬ 2.   

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика складових комунікативного акту 

 Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. Компоненти 

комунікативного акту, пов’язані з учасниками спілкування. Гендерні аспекти спілкування. 

Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна 

компетенція мовців. Комунікативний кодекс. 

Змістовий модуль 4. Засоби мовного коду в комунікації 

Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом. Дискурс як процес і 

найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. Інформація 

в дискурсах. Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації. Мовленнєвий жанр. 
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Типологія мовленнєвих жанрів. 

Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування. Стиль 

спілкування. Мовна особистість у комунікації. Класифікація мовних особистостей. 

Комунікативно-риторичні якості мовлення. Етикет мовленнєвого спілкування. Тональність 

як складова мовленнєвого спілкування. Атмосфера спілкування. 

Змістовий модуль 5. Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 

Поняття культура, її роль в комунікативних процесах. Культурні чинники комунікації. 

Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування. Міжкультурна комунікація, 

її бар’єри і особливості. Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. Національно-

культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу. Національно-культурна 

специфіка максим спілкування. Невербальні особливості міжкультурної комунікації.  

Роль цінностей у комунікативних процесах. Класифікація цінностей. Політичні цінності. 

Вербальна комунікація (поняття, характеристика і особливості засобів, класифікація). Мовні 

засоби маніпуляції, характеристика. Слухання: поняття, види та їх характеристика. Мовні 

комунікативні бар’єри. Правила успішної комунікації. Невербальна комунікація (поняття, 

характеристика і особливості з засобів, структурні блоки). Культурні відмінності 

невербальної взаємодії. Роль і види дистанції у комунікації. Роль кольорів у взаємодії. 

Психологічні бар’єри у комунікації. 

МОДУЛЬ 3.   

Змістовий модуль 6. Комунікація у політиці та економіці 

Роль інформації в розвитку сучасної економіки. Характерні риси інформаційного 

суспільства. Характеристика інформаційно-комунікаційного ринку. Інтегровані маркетингові 

комунікації. Моделі. Рівні психологічного впливу комунікативних технологій. Типи 

організаційних комунікацій. Комунікативні процеси в політиці. Рівні політичної комунікації. 

Особливості політичної комунікації. Функції політичної комунікації. Політична влада в 

інформаційну епоху («електронна демократія», «електронний уряд», медіакратія, 

інформаційно-психологічна війна, мережева війна). Негативні тенденції у політичній 

комунікації. Поняття «політичне маніпулювання». Особливості політичного маніпулювання 

в інформаційно-комунікаційному просторі й механізми його подолання. Основні 

комунікативні засоби маніпуляції суспільною свідомістю. Особливості політичного 

маніпулювання у виборчих кампаніях в Україні. Прийоми маніпулювання, які 

використовують ЗМІ. 

Змістовий модуль 7.  Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 

Поняття «символ», види, роль в комунікації. Символізм як специфічна ознака 

комунікації. Імідж, бренд і репутація як чинники політичної взаємодії. Стереотип і установка 
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в контексті комунікації: поняття, особливості формування, ролі. Міфотворчість у сучасному 

комунікативному процесі: поняття, функції, види.  

Ментальні основи комунікації. Поняття «менталітет», роль найсуттєвіших рис 

української ментальності. Феномен довіри в системі політико-комунікативної взаємодії. 

Поняття і рівні прояву довіри. Страх як специфічна форма корекції процесу політичної 

комунікації: поняття, види. 

Змістовий модуль 8. Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 

Поняття «механізми комунікації», види, психологічні засоби (ідентифікація, рефлексія, 

атракція, стерео типізація, емпатія). Сутність і особливості підбору технологій для реалізації 

масової комунікації. Чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій. 

Види політико-комунікативних технологій. Типи політтехнологій. Сутність і особливості 

технологій для реалізації комунікативних процесів. Поняття «технологія» і політичні 

технології. Маніпулювання в політичній комунікації. 

МОДУЛЬ 4.  

Змістовий модуль 9. Ефективність комунікативних процесів 

Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності. Зміни поведінки як результат 

впливу комунікації. Електоральна поведінка. Моделі. Відчуження в комунікативних 

процесах. Комунікативні девіації (невдачі). Сутність і природа комунікативних девіацій. 

Типологія комунікативних девіацій. Комунікативні девіації в українському мовленнєвому 

етикеті. Причини та функції конфліктних ситуацій і способи врегулювання конфліктів 

Змістовий модуль 10. Моделювання комунікативних процесів 

Сутність моделювання комунікативних процесів. Теорія ігор. Функції теорії та види ігор. 

Кооперативні ігри як узгодження інтересів політичних коаліцій в рамках теорії ігор. 

Концепції рішення для некооперативних ігор в межах теорії ігор (приклади). Сутність 

нелінійного програмування комунікативних процесів. Способи застосування моделювання на 

практиці. Теоретико-ігрове моделювання виборчих ситуацій. Застосування рівноваги за 

Штакельбергом 

 

Теми практичних занять 

1. Комунікологія: основні поняття і методологія 

2. Теорії комунікації 

3. Загальна характеристика складових комунікативного акту 

4. Засоби мовного коду в комунікації 

5. Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 

6. Комунікація у політиці та економіці 
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7.  Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 

8. Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 

9. Ефективність комунікативних процесів 

10. Моделювання комунікативних процесів 

 

Теми семінарських занять 

1. Комунікологія: основні поняття і методологія 

2. Теорії комунікації 

3. Загальна характеристика складових комунікативного акту 

4. Засоби мовного коду в комунікації 

5. Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 

6. Комунікація у політиці та економіці 

7. Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 

8. Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 

9. Ефективність комунікативних процесів 

10. Моделювання комунікативних процесів 

 

3. Рекомендована література 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – К. : Видавничий 

центр «Академія», 2004. – 344 с. 

2. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві : 

монографія / Бебик В. М. – К. : МАУП, 2005. – 438 с. 

3. Денисюк С. Г. Культурологічні виміри політичної комунікації : монографія / 

С. Г. Денисюк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 396 с. 

4. Денисюк С. Г. Математичне моделювання та побудова проведення майбутніх 

президентських виборів в Україні / С. Г. Денисюк // Нова парадигма : журнал 

наукових праць / голов. ред. В. П. Бех. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2008. – Вип. 78. – С. 107–115.  

5. Денисюк С. Г. Ментальна природа сучасної політичної комунікації / С. Г. Денисюк // 

Політологічний вісник : збірник наукових праць. – К. : ІНТАС, 2011. – Вип. 56. – C. 

352–359. 

6. Денисюк С. Г. Політико-комунікаційний процес : ефективність та обмеження 

прийняття рішень в умовах демократичного розвитку / С. Г. Денисюк // Освіта 

регіону. – К. : Університет «Україна», 2011. – Вип. 4. – C. 371–377. 
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7. Денисюк С. Г. Політична комунікація в просторі політичної культури: діалектика 

взаємозв’язку / С. Г. Денисюк // Нова парадигма : журнал наукових праць. – К. : Вид-

во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 92. – С. 62–72. 

8. Денисюк С. Г. Політична міфотворчість як технологія впливу на суспільну свідомість 

/ С. Г. Денисюк // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 

Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2015. – Вип. 27. – С. 56–62. 

9. Денисюк С. Г. Репутація як складова політичної комунікації / С. Г. Денисюк, 

В. О. Корнієнко // Політологічний вісник : збірник наукових праць. – К. : «ІНТАС», 

2011. – Вип. 52. – C. 320–328. 

10. Денисюк С. Г. Стереотип як специфічна форма політичної комунікації / С. Г. Денисюк 

// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-

політичних дисциплін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 6. – 

С. 90–96. 

11. Денисюк С. Г. Страх як специфічна форма корекції взаємодії суб’єктів політичної 

комунікації / С. Г. Денисюк // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і 

політичні науки. – Вип. 54. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, 2011. – С. 610–616. 

12. Денисюк С. Г. Технологічні виміри політичної комунікації : монографія / С. Г. 

Денисюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 276 с. 

13. Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний простір: культурно-політичні 

детермінанти : монографія / О. П. Дубас. – К. : Генеза, 2011. – 256 с. 

14. Картунов О. В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних 

концепцій : монографія / О. В. Картунов, О. О. Маруховський. – К. : Університет 

економіки та права «Крок», 2012. – 344 с. 

15. Квіт С. Масові комунікації : підручник / С. Квіт. – К. : Видавничий дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 208 с. 

16. Корнієнко В. О. Імідж політичного лідера: проблеми формування та практичної 

реалізації : монографія / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-

Вінниця, 2009. – 144 с. 

17. Корнієнко В. О. Моделювання процесів в політико-комунікативному просторі : 

монографія / В. О. Корнієнко, С. Г. Денисюк, А. А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 

260 с. 

18. Корнієнко В. О. Прикладні політичні технології : навч. посіб. / В. О. Корнієнко // 

Прикладна політологія / За ред. В. П. Горбатенка. – К. : Академія, 2008. – 472 с. 



10 

 

  

19. Ломачинська І. М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних 

комунікацій : навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. проф. 

Т. Г. Горбаченко. – К. : Університет «Україна», 2008. – 301 с. 

20. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. – Вид-ня 2-ге, випр. та доп. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. 

21. Онуфрієнко Г.С. Риторика : навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 

592 с. 

22. Почепцов Г. Г. Контроль над розумом / Г. Г. Почепцов. – К. : КМА, 2012. – 350 с. 

23. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 «Журналістика 

та інформація» / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2008. – 260 с. 

24. Смола Л. Життєві цінності українців: від родини до політики [Електронний ресурс] / 

Л. Смола // Український Фонд Демократії «Спочатку Люди». – Режим доступу : 

https://peoplefirst.org.ua/uk/ articles/life-values-of-ukrainians-from-family-topolitics. – 

Назва з екрана. 

25. Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. – К. : Знання, 

2008. – 245 с. 

26. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник / О. М. Холод. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 213 с. 

27. Шиян А. А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття 

рішень в управлінні соціально-економічними системами : монографія / А. А. Шиян. – 

Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 404 с.  

28. Acemoglu D. The Choice Between Market Failures and Corruption / D. Acemoglu, T. 

Verdier // American Economic Review Papers and Proceedings. – 2000. – V. 90 – P. 194–

211. 

29. Downs A. An Eсonomiс Theory of Democracy / А. Downs. – New York : Harper and Row, 

1957. – Р. 28–35. 

30. McQuail D. Mass communication theory : An Introduction / McQuail D. – London : Sage 

Publications, 1992. – 352 р. 

31. Persson T. Political Economics : Explaining Economic Policy / Persson T., Tabellini G. 

Cambridge, MA : MIT Press, 2000. – 533 p. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 
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які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і передбачає перевірку 

знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних, практичних та семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити 

зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. 

Формою модульного контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль 

проводиться у формі диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та 

графіком навчального процесу. Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та 

вмінь, рейтингова  система оцінювання передбачає використання наступних видів 

рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з 

дисципліни. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  

Високий (творчий) рівень компетентності.  

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє глибокі 

знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих 

джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, 

чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє 

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

переконливо аргументує відповіді.  

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності.  

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; вільно розв’язує 

практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; у цілому 

самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок.  

Середній (репродуктивний) рівень компетентності.  

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 
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виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають загальний характер; 

має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання мають 

фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; допускає суттєві помилки.  

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності.  

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не вміє 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні 

помилки.  

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання окремих фактів, елементів, об’єктів; 

повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 




