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ВСТУП 

 

 

«Комунікологія» – навчальна дисципліна, яка в контексті сучасних 

досягнень соціально-гуманітарного, природничо-наукового й технічного знання 

посилює світоглядну та теоретичну професійну підготовку бакалаврів зі 

спеціальностей «Менеджмент соціокультурної діяльності» й «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». Цей курс повинен 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. 

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. 

Навчальна дисципліна «Комунікологія» органічно поєднана з такими 

дисциплінами як «Теорія соціальних комунікацій», «Ділові комунікації», 

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

інформації», «Педагогіка», «Риторика», «Політологія», «Психологія», 

«Філософія», «Математичне моделювання». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікологія» є: 
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 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 та громадської діяльності є вміння 

правильно спілкуватися і взаємодіяти з людьми, ефективно обмінюватися 

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. 
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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 власні погляди та міркування;  

 аналізувати особливості та основи комунікативних процесів;  

 обирати тактику і стратегію в процесі комунікації;  

 оцінювати й аналізувати ефективність комунікативних зв’язків;  

 здійснювати моделювання комунікативних процесів. 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Комунікологія», переліку 

тем і питань для самостійного опрацювання, питань до заліку, списку 

літератури. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Комунікологія: основні поняття й 

методологія 
2 10 – 

– 

2 Теорії комунікації 2 10 – – 

3 Загальна характеристика складових 

комунікативного акту 
4 

10 – – 

4 Засоби мовного коду в комунікації 4 10 – – 

5 Культурні та психологічні чинники 

комунікативної взаємодії 
2 

10 – – 

6 Комунікація в політиці та економіці 2 10 – – 

7 Символічні та соцієтальні основи 

комунікативних процесів 
2 

10 – – 

8 Механізми реалізації комунікації в 

сучасних умовах 
4 

10 – – 

9 Ефективність комунікативних 

процесів 
4 

10 – – 

10 Моделювання комунікативних 

процесів 
2 

10 – – 

Усього годин за ІV семестр: 28 100 – – 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

1 Комунікологія: основні поняття й методологія  

Комунікологія як наука й навчальна дисципліна. Структура комунікології. 

Методи дослідження комунікології. Комунікація: поняття, види й засоби. 

Основні типи структурних схем комунікації. Базові елементи процесу обміну 

інформацією. Моделі комунікації. Природа спілкування й 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. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що є об’єктом комунікології? 

2. Що належить до предметної сфери комунікології? 

3. Що відносять до актуальних дослідницьких проблем комунікології? 

4. Які методи застосовуються в комунікативних дослідженнях? 

5. У чому полягає соцієтальний підхід до вивчення процесу комунікації? 

6. Чому комунікацію вважають багатоаспектним поняттям? 

7. Як поділяють комунікацію за типом використання семіотичних засобів? 

8. Які функції виконує комунікація? 

9. 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? 

10. 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]. 
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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. Дойч, Д. Істон, Г. Алмонд). 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. 

Запитання для самоперевірки 

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 порушують 

окремі питання впливу на комунікативні процеси? 

4. Які виокремлюють етапи історичного розвитку теорій політичної 

комунікації? 

5. Які є критичні концепції політичної комунікації? 

6. Яке місце в системі комунікативного знання займає риторика? 

7. 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]. 
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 3 Загальна характеристика складових комунікативного акту 

 Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. 

Компоненти комунікативного акту, пов’язані з учасниками спілкування. 

Ґендерні аспекти спілкування. Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого 

спілкування. Мовна й комунікативна компетенція мовців. Комунікативний 

кодекс.  

Запитання для самоперевірки 

1. Що являє собою комунікативний акт? 

2. Які виокремлюють компоненти комунікативного акту? 

3. Які аспекти спілкування визначають соціальні ролі його учасників? 

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

позиція»? 

5. Який вплив ґендерних чинників на перебіг спілкування? 

6. Яка роль інтенцій мовця в межах комунікативного акту? 

7. Яке місце стратегії в розгортанні міжособистісної комунікації? 

8. Що належить до мовної компетенції? 

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]. 

 

 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. Типологія мовленнєвих жанрів. 

Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення та ситуацією 

спілкування. Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації. 
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Класифікація мовних особистостей. Комунікативно-риторичні якості мовлення. 

Етикет мовленнєвого спілкування. Тональність як складова мовленнєвого 

спілкування. Атмосфера спілкування. 

Запитання для самоперевірки 

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]. 

 

5  Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 

Поняття культура, її роль у комунікативних процесах. Культурні чинники 

комунікації. Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування. 

Міжкультурна комунікація, її бар’єри й 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 й 

особливості засобів, класифікація). Мовні засоби маніпуляції, характеристика. 
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Слухання: поняття, види та їх характеристика. Мовні комунікативні бар’єри. 

Правила успішної комунікації. Невербальна комунікація (поняття, 

характеристика та особливості засобів, структурні блоки). Культурні 

відмінності невербальної взаємодії. Роль і види дистанції в комунікації. Роль 

кольорів у взаємодії. Психологічні бар’єри в комунікації. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яку роль відіграє культура в комунікативних процесах? 

2. Що належить до культурних чинників комунікації? 

3. Як впливають національно-культурні чинники на процес спілкування? 

4. Що таке міжкультурна комунікація, які її особливості? 

5. Які є комунікативні табу? У чому вони полягають? 

6. Які існують невербальні особливості міжкультурної комунікації? 

7. Яку роль відіграють цінності в комунікативних процесах? 

8. Що належить до вербальних засобів комунікації? 

9. У чому суть рефлексивного та нерефлексивного слухання? 

10. Які бар’єри можуть виникнути в процесі комунікації? 

11. Яких правил успішної комунікації варто дотримуватися? 

12. Які параметри характеризують невербальну комунікацію? 

13. Які види дистанції виокремлюють? 

14. Який вплив здійснюють кольори на почуття та емоції? 

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].  

 

 6 Комунікація в 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 
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інформаційну епоху («електронна демократія», «електронний уряд», 

медіакратія, інформаційно-психологічна війна, мережева війна). Негативні 

тенденції в 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. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яку роль відіграє інформація в розвитку сучасної економіки? 

2. Які риси визначають сучасне інформаційне суспільство? 

3. Які складові інформаційно-комунікаційного ринку? 

4. Які етапи розвитку пройшли моделі інтегрованих маркетингових 

комунікацій? 

5. Які чинники слугують перепонами для запровадження інтегрованих 

маркетингових комунікацій? 

6. Які виокремлюють типи організаційних комунікацій? 

7. Що таке політична система суспільства? 

8. Які політичні відносини формуються в суспільстві? 

9. У чому полягає унікальність процесів масової комунікації? 

10. Які функції виконує політична комунікація? 

11. Які особливості політичної влади в інформаційну епоху? 

12. Які негативні тенденції переважають у політичній комунікації? 

13. Які є основні комунікативні засоби маніпуляції суспільною свідомістю? 

14. Які прийоми маніпулювання використовують ЗМІ? 

15. Чим вирізняється політичне маніпулювання у виборчих кампаніях в 

Україні? 

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]. 
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7 Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 

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

ознака комунікації. Імідж, бренд і репутація як чинники політичної взаємодії. 

Стереотип і установка 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 й рівні прояву довіри. Страх як специфічна 

форма корекції процесу політичної комунікації: поняття, види. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що являє собою символ? 

2. Які структурні елементи політичної символіки? 

3. Чому Україна має негативний характер символічної репрезентації на 

міжнародній арені? 

4. Які виокремлюють типи політичних іміджів? 

5. Які основні чинники формують імідж політика? 

6. Які ознаки стереотипів? 

7. Які є різновиди установок? 

8. У чому полягає сутність міфотворчості? 

9. Що таке міф і які функції він виконує? 

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

11. Що є психологічним підґрунтям міфотворчої діяльності? 

12. Що таке атрибуція? 

13. Яка поведінка вважається девіантною? 

14. Які функції виконує соціально-політичний хеппенінг? 

15. Чим різняться поняття «менталітет» і «ментальність»? 

16. Яка роль найсуттєвіших рис української ментальності? 

17. Які виокремлюють рівні вияву довіри? 

18. Які функції виконує страх у процесі політичної комунікації? 
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19. Які є дієві методи подолання страху? 

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]. 

 

8 Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 

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

рефлексія, атракція, стереотипізація, 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» та політичні технології. 

Маніпулювання в політичній комунікації. 

Запитання для самоперевірки 

1. Які феномени виникають у процесі міжособистісної комунікації? 

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

3. Які чинники враховуються 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? 

7. Які політтехнології найбільш ефективні для європейських країн, для 

східних країн? 

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]. 

 

9 Ефективність комунікативних процесів 

Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності. Зміни поведінки 

як результат впливу комунікації. Електоральна поведінка. Моделі. Відчуження 
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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. 

Запитання для самоперевірки 

1. Які процеси передбачає ефективність комунікації? 

2. Які є найбільш поширені акти політичної поведінки? 

3. Чому електоральну поведінку вважають одним із найпоширеніших типів 

політичної поведінки? 

4. Які моделі електоральної поведінки й реакцій виборців виокремлюють? 

5. Які форми відчуження індивіда в комунікативних процесах виокремлює 

Е. Фромм? 

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

7. Що таке комунікативні девіації? Яка їх природа? 

8. Які типи комунікативних девіацій виокремлюють? 

9. Що є причиною конфліктних ситуацій і які поширені способи 

врегулювання конфліктів? 

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]. 

 

10 Моделювання комунікативних процесів 

Сутність моделювання комунікативних процесів. Теорія ігор. Функції теорії 

та види ігор. Кооперативні ігри як узгодження інтересів політичних коаліцій у 

рамках теорії ігор. Концепції рішення для некооперативних ігор у межах теорії 

ігор (приклади). Сутність нелінійного програмування комунікативних процесів. 

Способи застосування моделювання на практиці. Теоретико-ігрове 

моделювання виборчих ситуацій. Застосування рівноваги за Штакельбергом. 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність моделювання комунікативних процесів? 

2. На які групи поділяють математичні моделі політичних процесів? 
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3. Що таке математичне моделювання? 

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

види ігор? 

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

для себе цілі? 

6. У чому суть концепції максимінної рівноваги? 

7. Які особливості концепції рівноваги Неша? 

8. Які переваги концепції Парето-оптимальності? 

9. За яких умов може виникнути рівновага Штакельберга? 

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

11. Яка ігрова модель може слугувати основою для побудови математичного 

опису потужних політичних комунікативних технологій для 

демократизації? 

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]. 
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3 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.  
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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.  
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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.  
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Комунікологія»  

для студентів ІІ курсу денної форми навчання  

зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності»,  

029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки написані на належному науково-методичному рівні. 

Їх мета – поглибити знання студентів з основних питань методології та історії 

теорії комунікації, її головних проблем і шляхів розв’язання, розкрити сутність 

комунікативних процесів як інформаційної і психологічної взаємодії між її 

суб’єктами, проаналізувати шляхи їх оптимізації, зокрема у сфері політичних 

відносин; 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 ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

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

ступеня «бакалавр». 

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Комунікологія», переліку 

тем і питань для самостійного опрацювання, питань до заліку, списку 

літератури. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

Рецензент                                    доц.  В. І. Саранча 
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Витяг із протоколу №  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від ______________ 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Комунікологія» для студентів 

ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальностей 028 – 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Комунікологія» для студентів 

ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальностей 028 – 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 
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Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Комунікологія» для студентів ІІ курсу денної форми 

навчання зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

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

«бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри українознавства 

Шабуніна В.В. (Інформація секретаря НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Комунікологія» для студентів ІІ курсу денної форми навчання 

зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку 

доцент кафедри українознавства Шабуніна В. В.    

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Комунікологія» для студентів 

ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальностей 028 – 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства  Шабуніна В. В.  

Голова  НМР  факультету      проф. Т. Б. Поясок 

Секретар          доц. О. М. Тур 


