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ВСТУП 

 

 

«Комунікологія» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних 

досягнень соціально-гуманітарного, природничо-наукового й технічного знання 

посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі 

спеціальностей «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа».  

Цей курс повинен розкрити сутність комунікативних процесів як 

інформаційної та 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.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання методології та 

історії теорії комунікації, а також її основні проблеми та шляхи їх розв’язання. 

Основну увагу акцентовано на політичній комунікації через її значущість у 

розвитку суспільства.  

Змістом дисципліни є основні поняття й методологія комунікології, теорії 

комунікації, комунікативний акт і його складові, засоби мовного коду в 

комунікації, культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії, 

механізми реалізації комунікації в сучасних умовах тощо. 

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 та 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 в різних 

системах; 

 сформувати комунікативні навички, ціннісні орієнтації та настанови, 

підвищити рівень культури і свідомості студентів, сприяти формуванню 

активної громадянської позиції та участі в загально цивілізаційних і 

вітчизняних процесах на демократичних засадах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікологія» є: 

 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. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

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 й послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати 

під час відповіді схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки й узагальнення;  

 аргументовано відстоювати власну точку зору та міркування;  

 аналізувати особливості та основи комунікативних процесів;  

 обирати тактику та стратегію в процесі комунікації;  

 оцінювати й аналізувати ефективність комунікативних зв’язків;  

 здійснювати моделювання комунікативних процесів. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем семінарських 

занять, питань до заліку, списку літератури. Кожне семінарське заняття має 

чітко сформульовану тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, 

завдання, контрольні запитання та літературу до теми. 

На семінарські заняття виносяться питання, спрямовані на більш глибоке 

оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення.  

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми.  

Питання до заліку дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

 



 
 

1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема: «Комунікологія: основні поняття й методологія». 

Мета: розглянути структуру комунікології, методи її дослідження; 

проаналізувати комунікацію, її поняття, види й засоби; порівняти класифікації 

комунікації; схарактеризувати основні типи структурних схем комунікації, 

базові елементи процесу обміну інформацією; описати моделі комунікації; 

з’ясувати природу спілкування й комунікації, відмінності спілкування людей і 

тварин; порівняти функції спілкування; розглянути спілкування як діяльність, 

визначити типи спілкування; схарактеризувати основні закони спілкування; 

узагальнити особливості міжособистісного спілкування; окреслити тенденції 

розвитку сучасного спілкування; описати канали комунікації; дати визначення 

комунікативного шуму; з’ясувати, як відбувається зворотний зв’язок у 

комунікації. 

Короткі теоретичні відомості 

Комунікологія (лат. communication – робити спільно, пов’язувати, 

спілкуватися). Об’єктом комунікології є комунікація як система і процес. До 

предметної сфери комунікології належать усі різновиди соціальної взаємодії – 

від ритуальних комунікацій і наскельних малюнків первісної людини до 

спілкування електронною поштою, включаючи, друковані й аудіовізуальні 

версії передачі інформації. 

Ураховуючи світовий і вітчизняний досвід у галузі комунікативних 

досліджень, серед основних розділів можна виокремити такі: загальна теорія 

комунікації; міжособистісна й ділова комунікації; теорія масової комунікації; 

теорія організаційної комунікації; історія комунікацій; методи комунікативних 

досліджень; теорія крос-культурних комунікацій; теорія вербальної 

комунікації; теорія візуальної комунікації; політична комунікація; міжнародні 



 
 

та глобальні комунікації; теорія віртуальних комунікацій; моделювання 

комунікативних процесів та ін. 

Дослідження процесів комунікації базується на загальнофілософських, 

загальнонаукових та спеціальних підходах і методах, як-от: діалектичний 

метод, системний підхід, метод порівняння, порівняльно-історичний метод, 

біхевіористський метод, аксіологічний метод, синергетичний метод, 

соцієтальний підхід, метод моделювання. 

Комунікація – це тип взаємодії між людьми, що припускає інформаційний 

обмін. Функції комунікації: інформаційна; емоційно-тонізувальна; 

переконувальна; соціально-ритуальна; соціалізувальна; організаційно-

поведінкова; формування громадської думки та ін. 

У процесі комунікації виокремлюють вісім базових елементів: 

1. Відправник, який генерує ідеї або збирає інформацію й передає її. 

2. Кодування – процес перетворення ідей у символи, зображення, малюнки, 

моделі, звуки, схеми, слова, мову тощо. 3. Повідомлення – сукупність символів, 

що відбивають закодовану інформацію. 4. Канали комунікації – засоби, за 

допомогою яких сигнал спрямовується до одержувача інформації. 

5. Декодування – процес, за допомогою якого приймач повідомлення 

переводить одержані символи в конкретну інформацію й інтерпретує її 

значення. 6. Приймач – цільова аудиторія або особа, для якої призначена 

інформація та яка її інтерпретує. 7. Відгук – сукупність реакції одержувача 

(приймача) повідомлення після ознайомлення з його змістом. 8. Зворотній 

зв’язок – частина відгуку одержувача, що надходить передавачеві. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте предметну сферу комунікології. 

2. Запропонуйте різні визначення поняття «комунікація». 

3. Поясніть, у чому полягає соцієтальний підхід до вивчення процесу 

комунікації. 

4. З’ясуйте, чому комунікацію вважають багатоаспектним поняттям. 

5. Розкрийте суть функцій комунікації. 



 
 

6. Назвіть різні ознаки, за якими можна класифікувати комунікацію. 

Контрольні запитання  

1. Що є об’єктом комунікології? 

2. Що відносять до актуальних дослідницьких проблем комунікології? 

3. Які методи застосовуються в комунікативних дослідженнях? 

4. Як поділяють комунікацію за типом використання семіотичних засобів? 

5. Яка функція комунікації відповідає за соціальне виховання членів 

суспільства, формування або зміну інтенсивності та спрямованості 

соціальних настанов, цінностей і ціннісних орієнтацій аудиторії, з якою 

здійснюється комунікація? 

6. Які базові елементи виокремлюють у процесі комунікації? 

Література: [2, с.26–47; 4, с.3– 610; 24, с.133–138; 26, с.18–94; 34, с.3–650; 43, 

с.3–80]. 

Семінарське заняття № 2 

Тема: «Теорії комунікації». 

 Мета: простежити ґенезу комунікації в сучасному інформаційному 

суспільстві; назвати методи вивчення процесу комунікації; розглянути 

комунікативний процес та його функціональну спрямованість; розкрити 

сутність світогляду як основи формування певних типів комунікації; 

схарактеризувати основні теорії комунікації; проаналізувати критичні концепції 

політичної комунікації; витлумачити психоаналітичну концепцію комунікації; 

з’ясувати місце риторики в системі комунікативного знання; проаналізувати 

теорії масових комунікацій у сучасному інформаційному суспільстві. 

Короткі теоретичні відомості 

Комунікація в різні історичні часи містить і визначається світоглядом 

людей, на цих уявленнях вибудовуються принципи взаємодії, переконання, 

ідеали, цінності, традиції тощо. Залежно від таких світоглядних установок і 

сформованого в їх рамках цілісного образу дійсності виробляється та 

відповідна система знань про владу, про закономірності становлення й розвитку 



 
 

певних відносин, систем, інститутів і процесів у суспільстві, про особливості 

комунікації. 

На дослідження масових комунікацій вплинули соціологічні та 

політологічні теоретичні школи – Чиказька, Бірмінгемська, загальні теорії 

масових комунікацій, а також прикладні теорії, що піднімають окремі питання 

впливу на комунікативні процеси: Психоаналітична теорія (1909), Біхевіоризм 

(1913), Функціоналізм (1915), Загальна семантика (1919), Теорія масового 

суспільства (30-ті pp. ХХ ст.), Символічний інтеракціонізм (1934), 

Двоступеневий рух комунікації (1940), Теорія атрибуції (1944), Лінійні моделі 

(1946), Теорія чотирьох функцій (1948), Кібернетика. Загальна теорія систем 

(1948), Математична теорія комунікації К. Шенона та В. Вівера (1949), Модель 

воротаря (1950), Медіативна теорія смислу (1952), Чотири теорії преси (1956), 

Теорія когнітивного дисонансу (1957), Теорія модернізації Д. Лернера (1958), 

Теорія використання й задоволення (1959), Теорія дифузії інновацій (1962), 

Парадигма залежності (60-ті рр. ХХ ст.), Теорія розширення відчуття (Теорія 

технологічного детермінізму М. Макклюена (1964)), Теорія культивації (1969), 

Теорія розриву у знаннях (1970), Медійна гегемонія (1971), Спіраль мовчання 

(1973), Соціальне навчання (1973), Теорія фреймінгу (1974), Медійна 

залежність (1976), Феміністська медійна теорія (70-ті рр. ХХ ст.), Нормативні 

теорії Д. Мак-Квейла (1987), Пропагандистська модель (1988), Теорія 

праймінгу (1991), Теорія медійної грамотності (1992), Теорія самореференції 

Лумана (1996). 

Для певної систематизації концепцій М. Грачов пропонує виокремити 

такі етапи історико-теоретичного розвитку теорій політичної комунікації: 

перший етап (40-і рр. ХХ ст.) – поява теорії «двоступеневого» руху комунікації 

П. Лазарсфельда, Б. Берльсона та Х. Годе; другий етап (50-і рр.) – поява 

концепції активної поведінки аудиторії при виборі джерела інформації; третій 

період (60-70-і рр.) розвивався під егідою теорій впливу медіа на політичне 

середовище та громадську думку; четвертий етап продовжився в 70-90-і рр. ХХ 



 
 

ст.; п’ятий період характеризується вивченням впливу ЗМІ на політичну 

поведінку. 

Що ж до концептуальних підходів до розуміння політичної комунікації, 

то логічним є виокремлення трьох етапів її розвитку, здійснене Ю. Петруніним: 

1) довоєнні теорії (праці У. Ліппмана); 2) повоєнні теорії партійної підтримки 

та переконання (П. Лазарсфельда, Б. Берльсона, Х. Годе); 3) недавно створені 

теорії інформаційного впливу, інформаційного ресурсу та технологій, стратегії 

ЗМІ та політичних партій (дослідження Д. Батлера, Д. Тоукса, Д. Канаваха). 

До основних критичних концепцій політичної комунікації відносять такі, 

в яких аналізується вплив ЗМК на поведінку громадян: інструменталізм, 

структурний детермінізм, ідеологічна концепція, концепція впливу 

«інформаційної еліти» на зміст новин, концепція гегемонії. 

Завдання до теми 

1. Дайте загальну характеристику основних теорій комунікації: біхевіоризм 

(Дж. Б. Уотсон), символічний інтеракціонізм (Дж. Герберт Мід, Р. Саут-

Хедлі), екзистенціалізм (А. Камю), дослідження масово-комунікативних 

процесів (У. Ліппманн, Г. Лассуелл, П. Лазарсфельд, Б. Берльсон, Л. фон 

Берталанфі), кібернетичне вчення (Н. Вінер, К. Дойч, Д. Істон, 

Г. Алмонд), систематизація класичних концепцій комунікації (М. Грачов, 

Ю. Петрунін), «Теорія корисності та задоволення потреб» (Е. Кац). 

2. Проаналізуйте етапи історичного розвитку теорій політичної комунікації. 

3. Схарактеризуйте основні види світогляду. 

4. Поясніть різницю між  основними критичними концепціями політичної 

комунікації. 

5. З’ясуйте, від чого залежить формування й розвиток основних концепцій 

політичної комунікації. 

Контрольні запитання 

1. Чому світогляд є основою формування певних типів комунікації? 

2. Які соціологічні та політологічні теоретичні школи вплинули на 

дослідження масових комунікацій? 



 
 

3. Які загальні теорії масових комунікацій і прикладні теорії піднімають 

окремі питання впливу на комунікативні процеси? 

4. Яке місце в системі комунікативного знання займає риторика? 

5. Які теорії масових комунікацій існують у сучасному інформаційному 

суспільстві? 

Література: [1, с.3–328; 4, с.3–610; 5, с.3–393; 7, с.352–359; 9, с.62–72; 15, с.6–

250; 19, с.3–340; 28, с.8–680; 29, с.3–590; 34, с.6–650; 43, с.3–80; 46, с.3–350]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема: «Загальна характеристика складових комунікативного акту». 

Мета: з’ясувати сутність комунікативного акту; розглянути  прагматичні 

аспекти комунікації; схарактеризувати компоненти комунікативного акту, 

пов’язані з учасниками спілкування; проаналізувати ґендерні аспекти 

спілкування; описати стратегії мовленнєвого спілкування; розкрити сутність 

мовної й комунікативної компетенції мовців, їх комунікативні інтенції; 

визначити особливості комунікативного кодексу мовців. 

Короткі теоретичні відомості 

Комунікативний акт – процес, який відбувається в певному місці, на 

пересіченні осей простору й часу, результатом якого є дискурс (текст). 

Виокремлюють чотири компоненти комунікативного акту: 

 конситуація (екстралінгвальний аспект) – об’єктивно наявна 

екстралінгвальна ситуація спілкування; умови спілкування та його 

учасники (хто, що, де, коли); 

 контекст (семантичний аспект) – імпліцитно (приховано) або експліцитно 

(відверто) виражені смисли, що реально існують і є частиною ситуації, 

відображаються в дискурсі та є актуальні для цього КА; 

 пресупозиція (когнітивний аспект) – зона перетину індивідуальних 

когнітивних просторів комунікантів, у тому числі розуміння конситуації; 

 мовлення (власне лінгвістичний аспект) – продукт безпосереднього 

творення. 



 
 

Процес комунікативного акту відбувається в кілька етапів: реалізація 

повідомлення; відправлення повідомлення; доставка повідомлення; отримання 

повідомлення; опрацювання повідомлення. 

Прагматичні аспекти спілкування – аспекти, пов’язані зі впливом 

суб’єктів один на одного за допомогою мовних засобів (коду). Прагматичні 

аспекти спілкування залежать від учасників спілкування та стосунків, які між 

ними склалися. Учасниками комунікації завжди є люди з властивими їм 

соціальними, психологічними, когнітивними, світоглядними особливостями, 

які й формують неповторність конкретної мовної особистості. Серед 

найважливіших особистісних чинників комунікації дослідники виокремлюють 

соціальні та комунікативні ролі її учасників. 

Соціальна роль – спосіб поведінки людини, зумовлений її соціальним 

статусом, правилами (нормами), прийнятими в суспільстві. 

Комунікативна роль – відносно постійна, внутрішньо зв’язана й 

очікувана іншими система комунікативних учинків індивіда, значною мірою 

визначена його соціальним статусом, віковими, ґендерними та іншими 

чинниками. 

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тональність 

великою мірою залежать від ґендерних і комунікативних статусів учасників 

спілкування. На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають 

два чинники: психофізіологічні особливості та ґендерні стереотипи. 

Комунікативна інтенція – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, 

який визначає внутрішню програму мовлення та спосіб її втілення. Серед 

чинників, що зумовлюють комунікативну інтенцію, найважливішими є такі: 

 мотивація як система мотивів із домінантним мотивом; 

 обставини, умови спілкування, оточення тощо; 

 імовірнісний досвід, пов’язаний із моделлю майбутнього, можливістю 

прогнозування; 

 завдання (мета, з якою виконується дія), тобто співвіднесення моделі 

майбутнього з найближчою й перспективною (поточною) дією. 



 
 

Стратегія мовленнєвого спілкування – оптимальна реалізація інтенцій 

мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір 

дієвих ходів спілкування та гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. 

До складових стратегій спілкування належать комунікативна інтенція, 

комунікативна мета, комунікативна компетенція. 

Комунікативна мета – стратегічний результат, на який скероване 

конкретне спілкування, комунікативний акт. 

Комунікативна компетенція – сукупність комунікативних стратегій і 

комунікативних правил, постулатів, конвенцій тощо, якими володіють 

учасники спілкування. 

Комунікативна тактика – визначена лінія поведінки на певному етапі 

комунікативної взаємодії, спрямованої на одержання бажаного ефекту чи 

запобігання ефекту небажаного; мовленнєві прийоми, які дають змогу 

досягнути комунікативної мети. 

Комунікативний намір (комунікативне завдання) – тактичний хід, 

практичний засіб руху до відповідної комунікативної мети. 

Комунікативний досвід – сукупність знань про вдалі та невдалі 

комунікативні тактики, які сприяють або не сприяють реалізації відповідних 

комунікативних стратегій. 

Успіх комунікації великою мірою залежить від компетенції адресанта й 

адресата. Виокремлюють чотири її типи: предметна компетенція, культурна 

компетенція, мовна компетенція, комунікативна компетенція. 

Мовна компетенція – знання учасниками комунікацій мови (мовного 

коду), тобто правил, за якими формуються правильні мовні конструкції та 

повідомлення, здійснюється їх трансформація. 

Комунікативна компетенція – сукупність знань про спілкування в 

різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також знань вербальних і 

невербальних засад інтеракції, умінь їх ефективного застосування в 

конкретному спілкуванні в ролі адресанта й адресата. 

Комунікативний кодекс – система принципів, правил і конвенцій 



 
 

спілкування, які регулюють мовленнєву поведінку учасників комунікації та 

ґрунтуються на певних категоріях і критеріях. До складових комунікативного 

кодексу належать принципи, правила й конвенції спілкування. 

До основних принципів спілкування належать принцип Кооперації та 

принцип Ввічливості. Принцип Кооперації втілюється за допомогою максим 

повноти інформації, якості інформації, релевантності, манери. Принцип 

Ввічливості втілюється за допомогою максим тактовності, великодушності, 

схвалення, скромності, згоди, симпатії. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте складові комунікативного акту. 

2. Сформулюйте прагматичні аспекти спілкування, пов’язані з особою 

адресанта; з особою адресата; із взаєминами між учасниками 

спілкування; із ситуацією спілкування. 

3. Схарактеризуйте основні типи комунікативних ролей. 

4. Сформулюйте найважливіші відмінності комунікативної поведінки 

чоловіків і жінок. 

5. Поясніть роль комунікативної компетенції в спілкуванні.  

6. Проаналізуйте найважливіші складові комунікативного кодексу. 

7. Визначте різницю між поняттями «принципи», «правила», «максими», 

«конвенції» спілкування. 

8. Проаналізуйте найважливіші максими спілкування Г.-П. Грайса. 

Контрольні запитання 

1. Що являє собою комунікативний акт? 

2. Які компоненти комунікативного акту виокремлюють? 

3. Які аспекти спілкування визначають соціальні ролі його учасників? 

4. Як співвідносяться поняття «комунікативна роль» та «комунікативна 

позиція»?  

5. Як впливають ґендерні чинники на перебіг спілкування? 

6. Яку роль відіграють інтенції мовця в межах комунікативного акту? 

7. Яке місце займає стратегія в розгортанні міжособистісної комунікації? 



 
 

8. Що охоплює мовна компетенція? 

9. Від чого залежить комунікативна компетенція? 

10. Що належить до складових комунікативного кодексу? 

11. У чому сутність принципу Етикетності спілкування? 

12. Які максими  охоплює принцип Кооперації? 

13. Які конвенції спілкування виокремлюють з огляду на інтенції мовця? 

Література: [2, с.103–136; 4, с.3–610; 26, с.101–150; 34, с.6–650; 43, с.3–80]. 

 

Семінарське заняття № 4 

 Тема: «Засоби мовного коду в комунікації». 

Мета: розглянути дискурс як процес і найзагальнішу категорію 

організації мовного коду в спілкуванні; визначити типи дискурсів; з’ясувати 

сутність експліцитної та імпліцитної інформації в комунікації; ознайомитися з 

мовленнєвим жанром та його типологією; дати визначення стилю спілкування, 

атмосфери спілкування; з’ясувати роль мовної особистості в комунікації; 

подати класифікацію мовних особистостей; схарактеризувати комунікативно-

риторичні якості мовлення; опанувати етикет мовленнєвого спілкування. 

Короткі теоретичні відомості 

Дискурс – тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, 

мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), 

відбувається в межах конкретного каналу спілкування, регулюється 

стратегіями й тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних 

(соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються 

конкретним колом «форм життя», залежних від тематики спілкування, має 

своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів. 

Однією з найповніших класифікацій дискурсів є класифікація 

Г. Почепцова. Він виокремлює теле- й радіодискурси, газетний, театральний, 

кінодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері паблік рілейшнз, 

рекламний дискурс, політичний, релігійний (фідеїстичний) дискурси. 

У комунікації інформація може передаватись двома способами: явно 



 
 

(відкрито) або приховано (замасковано). Відповідно смисл повідомлень може 

бути експліцитним або імпліцитним. Експліцитний смисл (інформація) – явний, 

виражений смисл, який сприймається комунікантами із значень мовних 

одиниць. Імпліцитний смисл (інформація) – неявний, прихований смисл, який 

виводиться слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом 

конкретної ситуації та контексту спілкування. 

Мовленнєвий жанр – тематично, композиційно й стилістично усталені 

типи повідомлень – носіїв МА, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця 

з урахуванням особистості адресата, контексту й ситуації спілкування. 

Комплексний підхід, який враховує типи комунікативних інтенцій, 

способи участі партнерів у комунікації, їх рольові співвідношення, характер 

реплік, дає змогу виокремити такі мовленнєві жанри: бесіду, розмову, 

суперечку, розповідь, історію, лист, записку, щоденник та ін. 

Стиль спілкування – індивідуальна стабільна форма комунікативної 

поведінки учасників, яка виявляється в будь-яких умовах спілкування: у 

ділових і особистісних стосунках, способах прийняття і здійснення рішень, 

прийомах психологічного впливу на людей і методах вирішення 

міжособистісних конфліктів. 

Мовна особистість – індивід, який володіє сукупністю здатностей і 

характеристик, які зумовлюють створення та сприйняття ним текстів, що 

вирізняються рівнем структурно-мовної складності та глибиною й точністю 

відображення дійсності.  

Вичерпної типології мовних особистостей немає. Найприйнятнішою з 

них є типологія Ю. Караулова. Він подає структуру мовних особистостей, 

організовану на трьох рівнях – вербально-семантичному, когнітивному, 

прагматичному. З огляду на особистісні риси індивідів, С. Сухих виокремлює 

гармонійний, конфліктний та імпульсивний типи особистостей. З урахуванням 

стилів спілкування психологи виокремлюють такі типи особистостей: гнучкий 

(вирізняється швидкою орієнтацією в ситуації, розумінням підтексту 

повідомлення, умінням керувати своїми емоційними станами й обставинами 



 
 

спілкування); ригідний (характеризується недостатнім умінням аналізувати 

власну поведінку й поведінку партнера, слабким самоконтролем, неадекватною 

самооцінкою); перехідний (поєднує риси гнучкого й ригідного типів). 

Виділяють такі комунікативно-риторичні якості мовлення: змістовність, 

доречність, точність, логічність і послідовність, правильність і чистоту, 

багатство (різноманітність), виразність і образність. 

Мовленнєва етика – правила мовленнєвої поведінки, що ґрунтуються на 

нормах моралі, національно-культурних традиціях, психології учасників 

спілкування. 

Мовленнєвий етикет – система усталених форм спілкування, прийнятих 

відповідно до соціальних ролей комунікантів і моральних норм поведінки 

людей у суспільстві. 

Завдання до теми 

1. Поясніть, чому мовленнєвий жанр вважають власне лінгвістичною 

категорією дискурсу, комунікації загалом. 

2. Розкрийте суть мовленнєвого акту. 

3. Схарактеризуйте найважливіші прагматичні складові мовленнєвого акту. 

4. З᾽ясуйте сутність пресупозиції мовленнєвого акту.  

5. Схарактеризуйте різні типи імпліцитної інформації в мовленнєвих актах. 

6. Визначте роль у комунікації контекстуальних і ситуативних чинників. 

7. Обґрунтуйте роль індивідуального стилю спілкування. 

8. Проаналізуйте найважливіші особливості усного й писемного 

спілкування. 

9. Схарактеризуйте основні типи мовних особистостей.  

10. Сформулюйте найважливіші комунікативно-риторичні вимоги до 

зразкового літературного мовлення.  

11. Розкрийте чинники, які впливають на формування атмосфери 

спілкування. 

Контрольні запитання 

1. У чому полягають комунікативні особливості мовленнєвого жанру? 



 
 

2. Як співвідносяться поняття «дискурс» та «мовленнєвий жанр»? 

3. Хто запропонував термін «мовленнєвий жанр» і типологію мовленнєвих 

жанрів? 

4. Чому іллокуцію вважають ключовим поняттям теорії мовленнєвих актів? 

5. Як співвідносяться поняття «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт»? 

6. У чому сутність перформативів та яка їх комунікативна специфіка? 

7. Якими комунікативними ознаками відрізняються прямі й непрямі 

мовленнєві акти? 

8. Які комунікативні ознаки властиві пресупозиції мовленнєвого акту? 

9. Які ситуативні чинники мають найпомітніший вплив на перебіг і зміст 

спілкування? 

10. У яких параметрах комунікації найповніше виявляється мовна 

особистість? 

Література: [2, с.136–202; 4, с.3–610; 26, с.101–150; 34, с.6–650; 43, с.3–80]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема: «Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії». 

Мета: розглянути поняття культури, визначити її роль в комунікативних 

процесах; схарактеризувати міжкультурну комунікацію, її бар’єри та 

особливості; назвати культурні чинники комунікації; з’ясувати вплив 

національно-культурних чинників на процес спілкування; окреслити аспекти 

мовного коду в міжкультурній комунікації; визначити національно-культурну 

специфіку мовленнєвого етикету та максим спілкування; схарактеризувати 

комунікативні табу; розкрити невербальні особливості міжкультурної 

комунікації; визначити роль цінностей у комунікативних процесах; подати 

класифікацію цінностей; схарактеризувати політичні цінності; проаналізувати 

вербальну й невербальну комунікацію; розглянути мовні засоби маніпуляції; 

визначити мовні комунікативні бар’єри; вивчити правила успішної комунікації; 

з’ясувати культурні відмінності невербальної взаємодії; визначити роль і види 

дистанції в комунікації;  схарактеризувати психологічні бар’єри в комунікації. 



 
 

Короткі теоретичні відомості 

Культура – 1) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених 

людською спільнотою, які характеризують певний рівень розвитку суспільства; 

2) інтерпретаційна модель світу людини, соціалізованої в певних умовах; 

3) цілісний історичний феномен, локальна цивілізація, яка виникла на ґрунті 

територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної та психологічної 

спільності. 

Міжкультурна комунікація – процес взаємозв’язку та взаємодії 

представників різних культур; специфічна суб’єкт-суб’єктна взаємодія, у якій 

відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями й навичками між носіями 

різних типів культур. 

Національно-культурні чинники вагомо впливають на процес комунікації. 

Елементи та категорії мовного коду певної мови формують неповторні мовні 

картини світу, тому учасникам міжкультурної комунікації задля уникнення 

мовленнєвих девіацій, а також нерозуміння та конфронтації співрозмовників 

варто звернути увагу на такі найважливіші аспекти міжкультурної комунікації: 

пов’язані з культурною традицією (дозволи й заборони в мовно-культурній 

спільності, типи та різновиди спілкування; стереотипні ситуації спілкування, 

типи комунікативних актів; формули етикету універсальних ситуацій 

спілкування (привітання, звертання, вибачення, прохання, прощання); рольові 

та соціально-символічні особливості спілкування); з соціальними факторами та 

функціями спілкування; з етнопсихологією (психолінгвістична організація 

мовної діяльності, функції та особливості засобів невербальної комунікації). 

До основних елементів культури, які виступають чинниками комунікації, 

належать цінності, норми, звичаї, етикет, традиції, мова, обряди, ритуали, 

церемонії, табу, закон. 

Серед політичних цінностей виокремлюють демократію, громадянське 

суспільство, політичну лояльність, толерантність, схильність до компромісів, 

безпеку, політичний плюралізм. 



 
 

Форми політичної комунікації: толерантність, компроміс та консенсус 

між учасниками взаємодії. 

До вербальних засобів комунікації належать письмова та усна мова, 

слухання й читання. 

До основних функцій мови у процесі комунікації відносять 

комунікативну, конструктивну, апелятивну, емотивну, фатичну, метамовну. 

Залежно від цілей, які переслідують учасники комунікації, виділяють такі 

типи висловлювань: повідомлення, думка, судження, рекомендація, порада, 

критичне зауваження, комплімент, пропозиція, висновок, резюме, питання, 

відповідь. 

Виокремлюють два види слухання – нерефлексивне та рефлексивне. 

У процесі комунікації можуть виникнути такі бар’єри: логічний, 

стилістичний, семантичний, фонетичний. Типи психологічних бар’єрів: 

уникнення, авторитет, нерозуміння, зовнішні та внутрішні бар’єри. 

Невербальна комунікація – це особлива мова, «мова почуттів», продукт 

суспільного розвитку людини, який значно підсилює ефект мовної комунікації. 

До засобів невербальної комунікації належать жести, міміка, інтонації, паузи, 

поза, сміх, сльози, стиль одягу, у тому числі тип зачіски, зовнішність. 

Невербальна комунікація включає такі основні блоки: 1) оптико-кінетичні; 

2) пара- й екстралінгвістичні; 3) організацію простору й часу комунікативного 

процесу; 4) візуальний контакт. 

Невербальну комунікацію характеризує міжособистісний простір – 

дистанція, яка підсвідомо встановлюється в процесі безпосереднього 

спілкування між людьми. Крім дистанції, вагоме місце в комунікації посідають 

кольори. 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте різні дефініції поняття «культура». 

2. Поясніть зв’язок мови й культури. 

3. Схарактеризуйте роль культури в комунікативних процесах. 

4. Опишіть детально цінності, необхідні для підтримання внутрішньої 



 
 

згуртованості групи та є важливими факторами поведінки індивіда. 

5. Проаналізуйте різні комунікативні табу. 

6. Розкрийте  основні правила успішної комунікації. 

7. Поясніть, як впливають національно-культурні чинники на процес 

спілкування. 

8. Проаналізуйте  бар’єри, які можуть виникнути в процесі комунікації. 

9. З’ясуйте, який вплив здійснюють кольори на почуття та емоції. 

Контрольні запитання 

1. Що належить до культурних чинників комунікації? 

2. Що таке міжкультурна комунікація, які її особливості? 

3. Які існують невербальні особливості міжкультурної комунікації? 

4. Яку роль відіграють цінності в комунікативних процесах? 

5. Що належить до вербальних засобів комунікації? 

6. У чому суть рефлексивного та нерефлексивного слухання? 

7. Які параметри характеризують невербальну комунікацію? 

8. Які види дистанції виокремлюють? 

Література: [1, с.3–328; 2, с.51–68, 213–271; 4, с.3–610; 5, с.3–393; 15, с.6–250; 

26, с.153–167, 197–211; 34, с.6–650; 36; 37, с. 5–240; 43, с.3–80; 46, с.3–350].  

 

Семінарське заняття № 6 

Тема: «Комунікація в політиці та економіці». 

Мета: з’ясувати роль інформації в розвитку сучасної економіки; назвати 

основні риси інформаційного суспільства; схарактеризувати сучасний 

інформаційно-комунікаційний ринок; проаналізувати моделі інтегрованих 

маркетингових комунікацій; визначити рівні психологічного впливу 

комунікативних технологій; назвати типи організаційних комунікацій; 

проаналізувати комунікативні процеси в політиці; визначити рівні політичної 

комунікації та її функції; схарактеризувати політичну владу в інформаційну 

епоху (електронна демократія, електронний уряд, медіакратія, інформаційно-

психологічна війна, мережева війна); виявити негативні тенденції в політичній 



 
 

комунікації; дати визначення поняття «політичне маніпулювання»; з’ясувати 

особливості політичного маніпулювання в інформаційно-комунікаційному 

просторі й механізми його подолання; обґрунтувати основні комунікативні 

засоби маніпуляції суспільною свідомістю; проаналізувати особливості 

політичного маніпулювання у виборчих кампаніях в Україні; звернути увагу на 

прийоми маніпулювання, які використовують ЗМІ. 

Короткі теоретичні відомості 

Характерні риси розвитку інформаційного суспільства: створення 

глобального інформаційного простору; монополізація «прав на інформацію»; 

зростання частки інформаційних комунікацій у валовому внутрішньому 

продукті (ВВП); вплив інформації транснаціональних корпорацій на світове 

життя; міждержавна нерівність; загострення проблем інформаційної безпеки. 

Інформаційно-комунікаційний ринок складається із взаємопов’язаних 

кластерів – галузей телекомунікації (ТК) та галузей інформаційних технологій 

(ІТ), які розглядаються як окремі ринки. 

Інтегровані маркетингові комунікації – взаємодія всіх форм комплексу 

комунікацій, за якого кожна форма комунікацій повинна бути інтегрована з 

іншими інструментами маркетингу й підкріплена ними для досягнення 

максимальної економічної ефективності. 

Реакції споживачів на маркетингові комунікації ґрунтуються на таких 

рівнях психологічного впливу комунікацій: когнітивному (передача інформації); 

афективному (формування відношення); сугестивному (навіювання); 

конативному (вплив на поведінку). 

До поширених чинників, що слугують перепонами для впровадження 

ІМК, належать такі: 

 недостатнє розуміння значущості та користі від застосування ІМК; 

 опір змінам з боку персоналу, особливо функціональних підрозділів 

організації, які відповідають лише за певну частину комунікативного 

процесу; 



 
 

 наявна система планування в організації щодо впровадження ІМК, як 

правило, недостатньо гнучка; 

 неготовність зовнішніх агентств, що спеціалізуються на виконанні якоїсь 

певної функції (рекламі, паблік рілейшнз), переорієнтуватися на роботу в 

умовах ІМК; 

 значні витрати часу менеджерів для реалізації ІМК. 

Моделі маркетингових комунікацій: модель Н. Вінера (1954 р.), модель 

Шенона-Вівера, модель Левіджа та Стейнера, модель АІDА, модель АIDМА, 

модель DAGMAR, модель «Схвалення». 

Виокремлюють такі типи організаційних комунікацій: міжрівневі 

(низхідні й висхідні), горизонтальні (бокові), діагональні. 

Комунікативні процеси в політиці визначаються особливостями 

політичної системи. Політична система суспільства – сукупність відносин 

влади, суб’єктів політики, державних і недержавних соціальних інститутів, 

покликаних виконувати політичні функції щодо захисту інтересів соціальних 

угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність і соціальний 

порядок у життєдіяльності суспільства. 

Політичні відносини формуються в суспільстві щодо завоювання та 

здійснення політичної влади. Є міжкласові, внутрішньокласові, міжнаціональні 

та міждержавні відносини; вертикальні відносини в процесі реалізації влади 

між політичними інститутами (державами, політичними партіями та ін.); 

відносини між політичними організаціями та установами (адміністрацією, 

інститутами). Унікальність процесів масової комунікації пов’язана з п’ятьма 

основними технічними властивостями, що забезпечуються каналами засобів 

масової комунікації: діахронністю, діатонністю, мультипліцируванням, 

симультанністю, реплікацією. 

Функції політичної комунікації (за Ю. Ірхіним): 

1. Поширення ідейно-політичних цінностей, знань про політику, політичне 

інформування. 

2. Інтеграція й регулювання політичних відносин. 



 
 

3. Формування громадської (політичної) думки. 

4. Поширення політичної культури, її розвиток в індивідуумів; політико-

культурний обмін. 

5. Підготовка громадськості до участі в політиці. 

Політичне маніпулювання – приховане управління політичною 

свідомістю та поведінкою людей з метою примушування їх діяти / не діяти 

всупереч власним інтересам. 

Виокремлюють такі основні засоби маніпуляції суспільною свідомістю: 

1) мовні (використання певних штампів, термінів, ідеологічних і політичних 

кліше); 2) немовні (блокування «невигідної» інформації; подання інформації у 

вигідному для себе контексті); 3) активні (нав’язування стереотипів і 

цінностей); 4) пасивні (фрагментарність інформації) тощо. 

Завдання до теми 

1. З’ясуйте роль інформації в розвитку сучасної економіки. 

2. Назвіть етапи розвитку моделей інтегрованих маркетингових 

комунікацій. 

3. Визначте, які чинники слугують перепонами для запровадження 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

4. Схарактеризуйте інформаційно-комунікаційний ринок. 

5. Проаналізуйте функції політичної комунікації. 

6. Поясніть, чим вирізняється політичне маніпулювання у виборчих 

кампаніях в Україні. 

7. Доведіть унікальність процесів масової комунікації. 

8. Розкрийте основні прийоми маніпулювання, які використовують ЗМІ. 

Контрольні запитання 

1. Які риси визначають сучасне інформаційне суспільство? 

2. Що належить до складових інформаційно-комунікаційного ринку? 

3. Які виокремлюють типи організаційних комунікацій? 

4. Що таке політична система суспільства? 

5. Які політичні відносини формуються в суспільстві? 



 
 

6. Чим вирізняється політична влада в інформаційну епоху? 

7. Які негативні тенденції переважають у політичній комунікації? 

8. Які є основні комунікативні засоби маніпуляції суспільною свідомістю? 

Література: [1, с.3–318; 3, с.8–430; 8, с.371–377; 9, с.62–72; 14, с.6–270; 15, с.6–

250; 16, с.5–345; 20, с.8–200; 23, с.6–468; 24, с.133–138; 30, с.6–800; 32, с.5–348; 

34, с.6–650; 35, с.5–255; 38, с. 5–235; 39, с.5–395; 44, с.194–211; 45, с.28–35]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема: «Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів». 

Мета: визначити поняття «символ», їх види, роль у комунікації; 

схарактеризувати символізм як специфічну ознаку політичної комунікації; 

проаналізувати імідж, бренд і репутацію як чинники взаємодії (поняття, 

особливості формування, ролі); розглянути стереотип і установку в контексті 

комунікації (поняття, особливості формування, ролі); з’ясувати роль 

міфотворчості в сучасному політико-комунікативному процесі; опанувати 

ментальні основи комунікації; дати визначення поняття «менталітет», 

визначити роль найсуттєвіших рис української ментальності; схарактеризувати 

феномен довіри в системі політико-комунікативної взаємодії та рівні її вияву;  

визначити види страху як специфічної форми корекції процесу політичної 

комунікації. 

Короткі теоретичні відомості 

Символ є знаком, що передає абстрактні поняття в конкретній формі. 

Знаком може виступати об’єкт, зображення, слово, що заміняє собою деяке 

інше поняття, використовуючи для цього асоціацію, подібність. Символи 

вказують на ідеї, поняття, інші абстракції. Структурними елементами 

політичної символіки є такі: мовна символіка; національно-державна (державні 

символи (герб, прапор, гімн), грошові знаки (національна валюта); знаки 

розрізнення (регалії вищих осіб держави, форма одягу, державні нагороди); 

образотворчо-мистецька політична символіка: політична емблематика (умовно-

графічна символіка; наочно-агітаційна символіка); політичні ритуали; політичні 



 
 

символи зовнішнього вигляду, місця та часу дії (політична мода та стиль; 

політична топоніміка (географічні назви); символи місця дії; символи часу дії 

(символічні назви історичних епох)); неполітичні символи, що набувають 

політичного змісту; люди, як політичні символи. 

Імідж – штучна імітація або подання зовнішньої форми будь-якого 

об’єкта, особливо особи. 

Поняття «бренд» означає: а) торгову марку; б) сорт, якість; в) тавро, 

клеймо. 

Репутація – певна думка про людину або групу людей, що утвердилась 

на основі певних критеріїв. 

Стереотип – спрощене, заздалегідь прийняте уявлення, яке не витікає з 

власного досвіду людини. Джерело стереотипів – це природна схильність 

людей будь-якого суспільства до «спрощеного мислення». Стереотип 

формується під впливом таких чинників, як несвідома колективна обробка 

інформації та індивідуально-соціокультурного середовища, а також 

цілеспрямований ідеологічний вплив за допомогою засобів комунікації. Види 

стереотипів: автостереотипи й гетеростереотипи; індивідуальні та соціальні. 

Установка – цілісно-особистісний стан готовності до певної поведінкової 

реакції в певній ситуації й для задоволення конкретної потреби. Виокремлюють 

такі різновиди установок: актуальні та фіксовані, де перші виявляються у формі 

дифузного, недиференційованого стану, а другі – цілком диференційовані, 

одержані в результаті повторного впливу ситуації, тобто базуються на досвіді. 

Сутність міфотворчості полягає в тому, що певний об’єкт або явище 

свідомо або несвідомо наділяється властивостями міфу. Міф – вигадане 

оповідання, в якому явища природи або історичні події зображуються й 

з’ясовуються в персоніфікованій формі. Практично міф виявляється на 

функціональному рівні й виконує такі функції: передачу знань і традицій, 

звичаїв суспільства з покоління в покоління та функцію магічного впливу на 

природні та суспільно-політичні процеси, тобто функцію комунікації. Залежно 

від завдань політичної комунікації, міфи, як її елементи, можна поділити на 



 
 

певні види: технологічні, які створюються для реалізації термінових політичних 

завдань; природні міфи, засновані на архетипах, їх практично неможливо 

знищити, оскільки ці міфи глибоко вкорінені в менталітеті народу. 

Менталітет – спосіб світобачення людини як представника певної нації 

та соціально-культурної спільноти. 

Ментальність – психологічна категорія, яка поєднує емоційні (емотивні), 

когнітивні (вербальні) та поведінкові (конативні) характеристики соціуму. 

Оптимальна політична комунікація між владою та громадянами, між 

політичними суб’єктами можлива за умови наявності довіри, яка виступає її 

психологічною основою. 

Довіра – це соціологічна та психологічна категорія для позначення 

відкритих, позитивних взаємовідносин між людьми (сторонами довіри), що 

відображають впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з 

котрою та, яка довіряє, знаходиться в певних відносинах, що базується на 

досвіді. Політична довіра передбачає готовність електорату делегувати владні 

повноваження певному політичному суб’єкту. 

Одним із психологічних станів, який впливає на кожного з учасників 

політичної комунікації по-різному (конструктивно/ деструктивно) і змінює, 

певним чином, політико-комунікативну взаємодію, є страх (тривога).  

Страх – це внутрішній стан, зумовлений загрозами реальними або 

такими, що передбачаються. У політиці під страхом розуміється неприємне 

емоційне переживання через певні політико-комунікативні процеси, коли 

людина усвідомлює, що їй загрожує небезпека. Щодо тривоги, то вона є станом 

переживання невизначеної загрози, що виникає внаслідок тривалого 

накопичення негативної, зокрема, політичної інформації. 

Завдання до теми 

1. Поясніть, чому Україна має негативний характер символічної 

репрезентації на міжнародній арені. 

2. Схарактеризуйте основні типи політичних іміджів. 

3. Розкрийте сутність міфотворчості. 



 
 

4. Визначте роль найсуттєвіших рис української ментальності. 

5. Назвіть основні етапи формування соціальних установок. 

6. З’ясуйте, які функції виконує страх у процесі політичної комунікації. 

7. Проаналізуйте основні чинники, що формують імідж політика.  

8. Поясніть, чим різняться поняття «менталітет» і «ментальність».  

9. Обґрунтуйте парадокс міфологічної політичної комунікації. 

10. З’ясуйте роль найсуттєвіших рис ментальності, зокрема кордоцентризму, 

чуттєвості, антеїзму, щирості, інтуїтивного сприйняття сутності складних 

суспільно-політичних явищ, мрійливості, індивідуалізму, волелюбності. 

11. Запропонуйте дієві методи подолання страху. 

12. Доведіть, за яких умов можлива оптимальна політична комунікація між 

владою та громадянами, між політичними суб’єктами. 

13. Поміркуйте, чим зумовлений стан низького рівня довіри в сфері 

політичної комунікації в Україні. 

Контрольні запитання 

1. Що являє собою символ? 

2. Які структурні елементи політичної символіки? 

3. Які ознаки стереотипів? 

4. Які є різновиди установок? 

5. Що таке міф і які функції він виконує? 

6. Які види міфів виділяють залежно від завдань політичної комунікації? 

7. Що є психологічним підґрунтям міфотворчої діяльності? 

8. Що таке атрибуція? 

9. Яка поведінка вважається девіантною? 

10. Які функції виконує соціально-політичний хеппенінг? 

11. Які виокремлюють рівні вияву довіри? 

Література: [7, с. 352–359; 10, с.56–62; 11, с.320–328; 12, с.90–96; 13, с.610–

616; 17, с.84–90; 21, с.4–140; 25, с.16–20; 31, с.6–780]. 

 

 



 
 

Семінарське заняття № 8 

Тема: «Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах». 

Мета: визначити поняття «механізми комунікації», їх види, психологічні 

засоби (ідентифікація, рефлексія, атракція, стереотипізація, емпатія); з’ясувати 

сутність і особливості технологій для реалізації комунікативних процесів; 

назвати чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій; 

схарактеризувати види комунікативних технологій; порівняти різні типи 

політтехнологій; подати дефініцію технології, політичної технології; 

розглянути маніпулювання в політичній комунікації. 

Короткі теоретичні відомості 

Механізм – принцип і система функціонування будь-чого, сукупність  

проміжних станів або процесів будь-яких явищ. Механізмами комунікації є 

спілкування, диспути, круглі столи, конференції, реклама, пропаганда, 

анекдоти, символіка, гасла, технології тощо. 

У процесі міжособистісної комунікації виникають феномени, які є 

особливими механізмами і ефектами у спілкуванні. 

Ідентифікація – спосіб розуміння людиною іншого індивіда через 

усвідомлене чи неусвідомлене уподібнення себе його характеристикам. 

Наслідком ідентифікації є інтроекція – виокремлення й ототожнення себе 

з особистістю чи групою, перенесення, запозичення, «вбирання» в себе певних 

рис об’єкта та проекція – приписування іншому своїх думок і почуттів. 

Егоцентризм – зосередженість індивіда тільки на власних інтересах і 

переживаннях, що спричинює його нездатність зрозуміти іншу людину як 

суб’єкта взаємодії та самодостатню особистість. 

Рефлексія – усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи спільності. 

Каузальна атрибуція – пояснення причин учинків партнера шляхом 

«приписування» йому почуттів, намірів і мотивів поведінки. 

Стереотипізація – привнесення в образ партнера рис, якими наділяють 

представників певної соціальної групи, зокрема, професійної, національної. 



 
 

Атракція – привабливість одного партнера по спілкуванню для іншого. 

Формами атракції є симпатія, дружба й кохання. 

Емпатія – осягнення емоційних станів іншої людини; психічний процес, 

який дає змогу зрозуміти переживання іншої людини (механізм пізнання); дія 

індивіда, що допомагає йому по-особливому вибудувати спілкування 

(особливий вид уваги до іншої людини); здібність, властивість, здатність 

проникати в психічний стан іншої людини (характеристика людини, тобто 

емпатійність). 

Політична технологія – це певний спосіб здійснення діяльності суб’єкта 

політики, що полягає в раціональному розчленуванні діяльності на процедури 

(операції) з їх наступною координацією; політична технологія виступає в таких 

формах: програма й діяльність; технологія є елементом політичної культури та 

ідеології. 

Маніпулювання в політичній комунікації зводиться до таких операцій: 

а) запровадження в суспільну свідомість під виглядом об’єктивної 

інформації бажаного для певної групи змісту; 

б) «тиск» на больові точки суспільної свідомості, що викликає страх, 

тривогу, ненависть тощо; 

в) реалізація декларованих і прихованих намірів, досягнення яких 

маніпулятор пов’язує з підтриманням громадською думкою своєї позиції. 

Найчастіше до технологій політичних комунікацій відносять PR-

технології; виборчі технології; технології політичної реклами; технології 

політичного впливу й маніпулювання; технології формування політичного 

іміджу; технології міжнародних політичних комунікацій. 

Політична комунікація реалізується в просторі політичної культури через 

різні типи політтехнологій, які класифікуються, зокрема, так: 

 залежно від політичного режиму: демократичні; недемократичні; 

 за рівнем впливу на суспільство: головні, або базові, які стосуються точки 

зору, дії великих груп або й усього населення країни (опитування 

громадської думки, референдуми, вибори); другорядні, або специфічні 



 
 

(технології розробки та прийняття політичних рішень, проведення 

окремих політичних акцій – зборів, мітингів, маніфестацій, маршів 

протесту); 

 за спрямованістю: створення сприятливого для політика порядку денного; 

змінювання сприйняття діяльності поведінки політиків; внесення 

потрібних змін до виборчого законодавства; розподіл зусиль за 

конкретними цілями (перемога на виборах, збільшення довіри до 

політичної сили); 

 за легальністю використання: «білі», або технології відкритої комунікації, 

які охоплюють увесь інструментарій донесення повідомлень до виборця 

(діяльність агітаторів, реклама у ЗМІ, масові акції, зустрічі з виборцями 

тощо); «чорні», або технології закритої комунікації, які включають 

підкуп виборців, різноманітні способи фальсифікації результатів виборів 

тощо; «сірі», які не передбачають прямого порушення закону, але 

суперечать нормам моралі, коректним способам ведення політичної 

кампанії (присутність на мітингу політика його противників із 

транспарантами, листівками та іншими матеріалами опозиційного до 

нього змісту); 

 за відношенням до виборчої системи: технології, що реалізують поза 

виборчою системою (кар’єр-менеджмент, політичний переворот, 

досягнення домовленостей з елітами); виборчі технології та технології 

здійснення влади (рішення, акції, проекти, політика влади); 

 за масштабами: масові й сегментарні; 

 за характером мотивації: мотивувальні, заохочувальні (пов’язані з 

обіцянками); погрозливі (використання природних і навіяних страхів); 

 за інформаційними носіями: друковані; електронні; зовнішні; 

 за територіальними особливостями: східні (застосовують у країнах 

східного типу); західні (використовують у державах європейського типу). 

Завдання до теми 

1. Назвіть феномени, які є особливими механізмами й ефектами під час 



 
 

спілкування. 

2. Проаналізуйте особливості підбору технологій для реалізації масової 

комунікації. 

3. Схарактеризуйте політтехнології, які є найбільш ефективними для 

європейських країн, для східних країн. 

4. З’ясуйте перешкоди для маніпулювального впливу на свідомість 

особистості в політичній комунікації 

5. Наведіть приклади вдалого використання кольорів у політичній 

комунікації. 

Контрольні запитання 

1. Які феномени виникають у процесі міжособистісної комунікації? 

2. Що таке технологія, політична технологія? Які є типи політтехнологій? 

3. На які чинники зважають при підборі комунікативних технологій? 

4. Які чинники повинні враховувати фахівці в галузі паблік рілейшнз у 

комунікативно-технологічному процесі? 

5. До яких операцій зводиться маніпулювання в політичній комунікації? 

6. Через які типи політтехнологій реалізується політична комунікація в 

просторі політичної культури? 

Література: [1, с.3–318; 6, с.107–115; 8, с.371–377; 14, с.6–270; 17, с.84–90; 18, 

с.3–175; 21, с.4–140, 22, с.3–255; 23, с.3–470; 27, с.3–76; 32, с.3–348; 33, с.5–345; 

38, с.3–238; 40, с.3–210; 41, с.3–118; 42, с.4–400]. 

 

Семінарське заняття № 9 

Тема: «Ефективність комунікативних процесів». 

Мета: розкрити поняття ефективності комунікації; визначити критерії 

ефективності комунікації; розглянути зміни поведінки як результат впливу 

комунікації; порівняти моделі електоральної поведінки; визначити поняття 

відчуження в комунікативних процесах; схарактеризувати комунікативні 

девіації; з’ясувати сутність і природу комунікативних девіацій; подати 

типологію комунікативних девіацій; проаналізувати комунікативні девіації в 



 
 

українському мовленнєвому етикеті; з’ясувати причини та функції конфліктних 

ситуацій і окреслити способи врегулювання конфліктів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ефективність комунікації передбачає різні процеси: розуміння та 

сприйняття інформації, зміна поведінки в бажаному напрямку, зміна 

емоційного стану, покращення продуктивності праці, зменшення витрат часу, 

фінансів на передачу інформації при підвищенні результативності тощо. 

У просторі політичних відносин ефективність передбачає різні аспекти 

взаємин учасників комунікації та механізми її реалізації: і оцінку влади 

суспільством (що вона дає або може дати людям), і результативність діяльності 

влади (характеризується ступенем виконання нею своїх функцій, реалізацією 

очікувань і вимог громадян), її легітимність (визначається надіями на її 

ефективність), затрачені ресурси на реалізацію комунікації. 

Політична поведінка – це сукупність реакцій соціальних суб’єктів (осіб, 

груп, спільнот) на певні форми, засоби й напрямки функціонування політичної 

системи. Серед найбільш поширених актів політичної поведінки є такі: 

 реакція – певний вчинок, дія в політиці, що є засобом відповіді на 

зовнішній вплив, який спричинено іншими людьми чи інститутами; 

 політична участь, пов’язана з активними формами й методами впливу на 

політику, в усіх багатоманітних видах (електоральна, мобілізована, 

ангажована, конвенційна участь тощо); 

 партиципаторна діяльність політичних організацій і рухів; 

 політичний дискурс – інтелектуальні дії з політичної освіти, 

просвітництва, самоосвіти та наукового опанування політики; 

 пряма дія в політиці реалізується через такі форми, як мітинг, 

демонстрація, страйк, голодування, бойкот та інші акції непокори; 

 абсентеїзм – політична апатія, ухилення від будь-яких актів участі в 

політичному житті; 

 політичне функціонування – засіб політичної діяльності в інституціях, що 

безпосередньо реалізують функції влади (органи держави, керівні 



 
 

структури партій при владі, політично впливові ЗМІ, політико-

економічні, військові структури); отже, це робота фахівців у політиці. 

Електоральна поведінка є одним із найпоширеніших типів політичної 

поведінки, виражений в участі або неучасті потенційних виборців у 

голосуванні, підтримці / непідтримці певної політичної сили. 

Політичне відчуження є процесом, який характеризується сприйняттям 

політики, держави, влади як сторонніх, чужих сил, які панують над людиною, 

пригнічують її. Політичне відчуження зумовлене такими причинами, як втрата 

соціальних ідеалів, зневіра в будь-яких владних структурах, психологічна втома 

від нескінченного потоку політичної демагогії, непродуманих рішень політиків 

та відверто цинічної брехні. 

Типи політичної поведінки: нонконформне й аберрантне. Нонконформне 

(принципове) відчуження характерне для тих виборців, які усвідомлено 

бойкотують вибори. До другого типу (доцільне) відносять виборців, які не 

бажають конфліктувати з наявною системою та водночас не хочуть бути 

причетними до того, що відбувається. 

Завдання до теми 

1. Поясніть, чому електоральну поведінку вважають одним із 

найпоширеніших типів політичної поведінки. 

2. Схарактеризуйте основні моделі електоральної поведінки та реакцій 

виборців. 

3. Проаналізуйте основні типи комунікативних девіацій. 

4. Наведіть яскраві приклади політичного відчуження. 

5. Обґрунтуйте причини конфліктних ситуацій і запропонуйте способи 

врегулювання конфліктів. 

Контрольні запитання 

1. Які процеси передбачає ефективність комунікації? 

2. Які є найбільш поширені акти політичної поведінки? 

3. Які є форми відчуження індивіда в комунікативних процесах? 

4. Які є типи політичної поведінки? У чому їх особливості? 



 
 

5. Що таке комунікативні девіації? Яка їх природа? 

Література: [1, с.3–318; 2, с.213–251; 4, с.5–610; 7, с.352–359; 8, с.371–377; 11, 

с.320–328; 14, с.6–270; 23, с.3–468; 30, с.3–805; 34, с.6–650; 40, с.3–210; 43]. 

 

Семінарське заняття № 10 

Тема: «Моделювання комунікативних процесів». 

Мета: розкрити сутність моделювання комунікативних процесів; вивчити 

теорію ігор; назвати функції теорії та види ігор; схарактеризувати кооперативні 

ігри як узгодження інтересів політичних коаліцій у рамках теорії ігор; навести 

приклади концепцій рішення для некооперативних ігор у межах теорії ігор; 

розкрити сутність нелінійного програмування комунікативних процесів; 

проаналізувати способи застосування моделювання на практиці; розглянути 

теоретико-ігрове моделювання виборчих ситуацій.  

Короткі теоретичні відомості 

Моделювання полягає в побудові ідеальних, уявних об’єктів, ситуацій, 

для яких характерні відносини та елементи, подібні відносинам і елементам 

реальних процесів, у тому числі політичних. 

Математичні моделі політичних процесів поділяють на такі групи: 

 детерміновані моделі, які представлені у формі рівнянь і нерівностей, що 

описують поведінку досліджуваної системи; 

 моделі оптимізації, в яких потрібно досягти максимуму чи мінімуму для 

сформованих дослідником певних функцій при заданих обмеженнях; 

 ймовірнісні моделі, в яких характеристики політичних процесів мають 

ймовірнісний сенс, а пошук рішення заснований на максимізації 

середнього значення корисності. 

Математичне моделювання – заміщення реального об’єкта політичної 

дійсності штучно створеним об’єктом (моделлю), який повторює найвагоміші 

сторони реального досліджуваного об’єкта. 

Теорія ігор є математичним описом процесів узгодження інтересів між 

політичними суб’єктами, способом оптимізації комунікацій між ними для 



 
 

моделювання, прийняття політичних рішень. Завданням теорії ігор є 

розроблення політичних механізмів і технологій для узгодження інтересів 

політичних гравців і прийняття оптимальних рішень. 

Теорія оптимізації формує такі політичні моделі, які забезпечують 

політика описом механізмів і технологій, досягнення поставлених ним цілей за 

умови врахування наявних обмежень. 

Теорія прийняття політичних рішень ґрунтується на гіпотезі про 

раціональну поведінку політичного гравця. Сутність цієї гіпотези полягає в 

тому, що політичний гравець вибирає саме те рішення, яке відповідає 

максимуму його цільової функції, тобто є виграшним. 

Функції теорії ігор полягають у забезпеченні політичного аналітика, 

політтехнолога механізмами й технологіями узгодження інтересів різних 

політичних сил; розробленні сценаріїв розвитку політичної ситуації відповідно 

до конкретної стратегії. 

Ігри можуть бути такими, що повторюються або відбуваються лише один 

раз; дискретними або неперервними; статичними (з одночасними ходами 

гравців) і динамічними (враховується послідовність ходів гравців). За 

співвідношенням цілей учасників ігри поділяють на антагоністичні (ігри двох 

учасників, коли сума виграшів гравців у кожному фіналі дорівнює нулю) і 

неантагоністичні (ігри, в яких сума виграшів гравців може відрізнятися від 

нуля). За інформаційною структурою розрізняють: ігри з досконалою чи 

недосконалою раціональністю; ігри з повною та неповною інформованістю про 

різні їх параметри. 

Для аналізу умови гри зазвичай її представляють в розгорнутій формі 

(опис послідовності можливих ходів), стратегічній (опис стратегій) або 

характеристичній (опис значення виграшів кожної коаліції). 

Апарат теорії ігор поділяють на некооперативну частину (суб’єктом 

прийняття рішень є індивід) і кооперативну (суб’єктом прийняття рішень є 

група індивідів, які шукають компроміс, об’єднують ресурси). 



 
 

При моделюванні політичних процесів найчастіше використовуються 

концепції рішень ігор. Сценарії поведінки гравців, завдяки яким вони 

вирішують важливі для себе цілі, такі: 

1. Максимінна рівновага. 

2. Рівновага Неша. 

3. Парето-оптимальні ситуації. 

4. Рівновага Штакельберга. 

Завдання до теми 

1. З’ясуйте сутність моделювання комунікативних процесів. 

2. Поясніть, як забезпечити адекватний підбір і використання технологій 

моделювання політичної комунікації. 

3. Схарактеризуйте математичне моделювання. 

4. Переконайте, яка ігрова модель може слугувати основою для побудови 

математичного опису потужних політичних комунікативних технологій 

для демократизації. 

5. Наведіть приклади ігрових моделей, які можуть бути використані в різних 

комунікативних системах. 

Контрольні запитання 

1. На які групи поділяють математичні моделі політичних процесів? 

2. Які питання розглядає теорія ігор? Які функції виконує ця теорія? Які є 

види ігор? 

3. Які є сценарії поведінки гравців, завдяки яким вони вирішують важливі 

для себе цілі? 

4. У чому суть концепції максимінної рівноваги? 

5. Які особливості концепції рівноваги Неша? 

6. Які переваги концепції Парето-оптимальності? 

7. За яких умов може виникнути рівновага Штакельберга? 

8. У чому особливість гри «дилема ув’язнених»? 

Література: [1, с.3–318; 6, с.107–115; 8, с.371–377; 14, с.6–270; 18, с.3–177; 22, 

с.3–255; 23, 5–465; 27, с.5–75; 32, с.5–345; 40, с.3–210; 41, с.5–115; 42, с.4–400]. 



 
 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

 

1. Сутність комунікології як науки. Міждисциплінарні зв’язки. 

2. Структура комунікології. 

3. Методи дослідження комунікології. 

4. Комунікація: поняття, види й засоби. 

5. Моделі комунікації. 

6. Природа спілкування й комунікації. Функції спілкування.  

7. Спілкування як діяльність. Типи спілкування.  

8. Основні закони спілкування. 

9. Тенденції розвитку сучасного спілкування.  

10. Світогляд як основа формування певних типів комунікації.  

11. Ґенеза теорій комунікації. Основні етапи розвитку теорій політичної 

комунікації.  

12. Характеристика основних теорій комунікації.  

13. Теорії масових комунікацій у сучасному інформаційному суспільстві. 

14. Загальна характеристика складових комунікативного акту. 

15. Сутність комунікативного акту. 

16. Ґендерні аспекти спілкування.  

17. Комунікативні інтенції.  

18. Стратегії мовленнєвого спілкування.  

19. Мовна й комунікативна компетенція мовців.  

20. Комунікативний кодекс. 

21. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в 

спілкуванні. Типи дискурсів.  

22. Мовленнєвий жанр. Типологія мовленнєвих жанрів. 

23. Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення та ситуацією 

спілкування.  

24. Етикет мовленнєвого спілкування.  



 
 

25. Поняття культура, її роль у комунікативних процесах.  

26. Міжкультурна комунікація, її бар’єри й особливості.  

27. Невербальні особливості міжкультурної комунікації.  

28. Роль цінностей у комунікативних процесах. Класифікація цінностей. 

29. Вербальна комунікація (поняття, характеристика й особливості засобів, 

класифікація).  

30. Мовні засоби маніпуляції, характеристика.  

31. Мовні комунікативні бар’єри.  

32. Роль інформації в розвитку сучасної економіки.  

33. Характеристика інформаційно-комунікаційного ринку.  

34. Інтегровані маркетингові комунікації. Моделі ІМК.  

35. Типи організаційних комунікацій.  

36. Комунікативні процеси в політиці. Рівні політичної комунікації. 

37. Особливості політичної комунікації. Функції політичної комунікації. 

38. Політична влада в інформаційну епоху. Негативні тенденції в політичній 

комунікації.  

39. Поняття «політичне маніпулювання». Особливості політичного 

маніпулювання в інформаційно-комунікаційному просторі й механізми 

його подолання. 

40. Поняття «символ», види, роль у комунікації. Символізм як специфічна 

ознака комунікації.  

41. Імідж, бренд і репутація як чинники політичної взаємодії.  

42. Стереотип і установка в контексті комунікації: поняття, особливості 

формування, ролі.  

43. Міфотворчість у сучасному комунікативному процесі: поняття, функції, 

види.  

44. Ментальні основи комунікації. Поняття «менталітет», роль 

найсуттєвіших рис української ментальності.  

45. Феномен довіри в системі політико-комунікативної взаємодії. Поняття й 

рівні вияву довіри.  



 
 

46. Страх як специфічна форма корекції процесу політичної комунікації: 

поняття, види. 

47. Поняття «механізми комунікації», види, психологічні засоби 

(ідентифікація, рефлексія, атракція, стереотипізація, емпатія).  

48. Сутність і особливості підбору технологій для реалізації масової 

комунікації.  

49. Чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій.  

50. Види політико-комунікативних технологій.  

51. Поняття «технологія» та політичні технології. Маніпулювання в 

політичній комунікації. 

52. Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності.  

53. Електоральна поведінка. Моделі.  

54. Відчуження в комунікативних процесах.  

55. Комунікативні девіації (невдачі). Сутність і природа комунікативних 

девіацій. Типологія комунікативних девіацій.  

56. Сутність моделювання комунікативних процесів.  

57. Теорія ігор. Функції теорії та види ігор.  

58. Кооперативні ігри як узгодження інтересів політичних коаліцій у рамках 

теорії ігор.  

59. Концепції рішення для некооперативних ігор у межах теорії ігор 

(приклади).  

60. Способи застосування моделювання на практиці.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які передбачають поточний, модульний і семестровий 

види контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних та 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 і семінарських занять з дисципліни – модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення вмінь 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 й у 

терміни, встановлені робочим навчальним планом і графіком навчального 

процесу. Відповідно до видів контролю набутих студентом знань і вмінь, 

рейтингова  система оцінювання передбачає використання таких видів 

рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, 

підсумкова з дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про практичну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 



 
 

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 й 

послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

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 виконує завдання; 

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, 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 виконання практичних завдань; припускається значних 

помилок.  

 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. 
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Методичні вказівки написані на достатньому рівні. Їх мета – 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. 

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів денної форми 

навчання зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності»,  

029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня 

«бакалавр». 

Навчальне видання складається зі вступу, переліку тем семінарських 

занять, питань до заліку, списку літератури. Кожне семінарське заняття має 

чітко сформульовану тему, мету, містить короткі теоретичні відомості, 

завдання, контрольні запитання та літературу до теми. На семінарські заняття 

виносяться питання, спрямовані на більш глибоке оволодіння навчальним 

матеріалом і його закріплення. Запропонований список літератури уможливить 

більш детальне вивчення питань, передбачених навчальною програмою, 

розгляд різних підходів до висвітлення однієї теми. Питання до заліку 

дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 
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