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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: розкрити сутність сучасних комунікативних процесів у 

суспільстві, дати аспірантам уявлення про соціальні комунікації, 

про процеси розповсюдження соціальної інформації, про функції 

та ролі головних засобів масової комунікації та інформації – 

преси, радіо, ТВ та їх вплив на суспільство, про методи 

дослідження соціальних комунікацій та їх впливу на суспільство 

в умовах глобального соціуму. 
 

Компетентності:  

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних 

джерел (ЗK02). 

 здатність працювати в міжнародному контексті (ЗK03). 

 здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у соціології та дотичних до 

неї міждисциплінарних напрямах, і можуть бути опубліковані у 

провідних наукових виданнях з соціології та суміжних галузей 

(СК01). 

 здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових 

текстів за напрямом досліджень (СK02). 

 здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних 

та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та навчальній діяльності (СК03). 

 здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері соціології, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень (СК05). 

 здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності (СК06). 

 

Результати навчання:  

 РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

соціології та на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень 

на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму. 

 РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 



нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми 

соціології державною та іноземною мовами, кваліфіковано 

відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

 РН05. Знати і розуміти особливості та можливості сучасних 

інформаційних технологій та їх застосування у наукових 

дослідженнях. 

 РН06. Переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі науково-прикладні 

проблеми соціології з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових 

аспектів (РН06). 

 РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи соціально-

поведінкових наук, а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері соціології та у 

викладацькій практиці. 

 РН08. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми 

контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього 

процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Теорія інформаційного суспільства Сучасні інформаційні війни й 

конфлікт цивілізацій 

Сучасні соціологічні теорії Соціологія інтернет-комунікацій 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

33,3 % 

  



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Історичні та сучасні аспекти комунікативної діяльності  
1. Що таке комунікація? Які задачі теорії комунікації?  

2. Міждисциплінарні зв'язки теорії комунікації.  

3. Походження комунікативної діяльності.  

4. Гіпотези про походження людської комунікації. 

5. Повсякденні і наукові погляди на комунікацію і мову. 

Тема 2. Соціологічні характеристики комунікації 

1. Стратифікаційна група соціально обумовлених домінант: соціальний статус 

комунікантів, соціальна диференціація, інтеграція і інтерференція мови.  

2. Ситуативна група: комунікативна роль, комунікативна сфера, комунікативна 

ситуація, комунікативна установка.  

3. Оціночна група: смислова інформація, оцінна інформація, ціннісна орієнтація, 

самооцінка.  

4. Функціональна група: контакто-встановлююча (фатічна) функція, функція само-

презентації, апелятивна, спонукальна, волі-дійсного, регулююча, ритуальна, 

перформативна функція, мовленнєвий етикет. 

Тема 3. Соціологія комунікації як наука і спеціальна галузь соціології 

1. Соціально-економічні та наукові причини виникнення та розвитку соціології 

комунікації. 

2. Базові категорії соціології комунікації. 

3. Онтологічні, гносеологічні, методологічні та аксіологічні основи теорії соціальної 

комунікації. 

4. Комунікація в осмисленні соціологічних теоретичних напрямків: біхевіоризм, 

символічний інтеракціонізм, феноменологічний напрямок, структурний 

функціоналізм, неомарксизм, постмодернізм та інші 

Тема 4. Моделювання комунікації і комунікативних процесів в соціології. 

1. Системний підхід в науці.  

2. Функції моделювання.  

3. Типологія моделей соціальної комунікації.  

4. Фіксування в моделі методологічного підходу до визначення соціальної комунікації.  

5. Актуалізація соціологічних домінант комунікації в сучасному суспільстві. 

 

Тема 5. Рівні соціальної комунікації  

1. Виділення системних рівнів соціальної комунікації за різними підставами.  

2. Побудова рівневої організації комунікації на основі соціальних характеристик 

комунікантів: внутриособистісна, міжособистісна, групова, масова комунікація.  

3. Рівнева система В. П. Конецкої за критерієм функціонування однорідних 

комунікативних засобів: семіотичний, мовленнєвий, метамовний, паралінгвістичний, 

синтетичний рівні. 

4. Породжувані ними види комунікативних систем 

 

Тема 6. Соціальні проблеми формування глобального інформаційно-

комунікативного простору. 
1. Масова комунікація в контексті глобалізації. 

2. Дигіталізація комунікації і її соціальні наслідки 



3. Інформаційна нерівність.  

4. Нові медіа.  

5. Соціальні проблеми цифровізації телебачення. 

6. Мобільний зв'язок.  

7. Соціологія інтернет-комунікацій. Соціологія 2.0.  

8. Людина «Одного клику» і віртуальні спільноти в ракурсі соціологічного аналізу. 

 

Тема 7. Адаптація соціально-комунікативних інститутів до сучасних соціальних 

умов 
1. Громадські виклики соціально-комунікативним інститутам.  

2. Соціально-комунікативний інститут освіти. 

3. Соціально-комунікативний інститут культури.  

4. Засоби масової інформації і засоби масової комунікації.  

5. Видавнича справа. Бібліотеки. Музеї. З 

6. в'язки з громадськістю (ПР) і реклама. 

7. Мода.  

8. Віртуалізація соціального взаємодії.  

9. Візуалізація інформації та її вплив на трансформацію соціальних практик. 

 

Тема 8. Сучасні проблеми професійно-орієнтованих сфер комунікації 
1. Маркетингові комунікації.  

2. Політична комунікація.  

3. Наукова комунікація.  

4. Комунікація в соціально-культурній сфері. 

5. Комунікація в релігійній сфері.  

6. Національна специфіка типів комунікації. Академічний дискурс 

 

Тема 9. Організаційна комунікація 
1. Етапи розвитку теорії та практики організаційної комунікації.  

2. Основні підходи до вивчення організаційної комунікації.  

3. Форми організаційної комунікації: зовнішня і внутрішня.  

4. Формальна організаційна комунікація: вертикальний і горизонтальний аспекти.  

5. Неформальна організаційна комунікація.  

6. Бар'єри в організаційній комунікації і проблема її ефективності. 

 

Тема 10. Комунікативна взаємодія культур в контексті глобалізації  
1. Актуальність наукового дослідження міжкультурної комунікації в глобалізованому 

світі. 

2. Типологія міжкультурної комунікації.  

3. Форми міжкультурної комунікації. 

4. Теоретичні підходи до дослідження міжкультурної комунікації.  

5. Особливості комунікативних моделей в високо- і низко-контекстних культурах (Е. 

Холл).  

6. Вплив культурних відмінностей, зумовлених диференціацією систем цінностей, на 

комунікацію (Г. Хофстеде).  

7. Індивідуалізм - колективізм.  

8. Велика-мала дистанція та перерозподіл ресурсу влади.  

9. Сильне- слабке уникнення невизначеності. 

10. Маськулінність - фемінність. 

11. Короткострокова-довгострокова тимчасова орієнтація 
  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1 ЛЗ  2 Тема 1. Історичні та сучасні аспекти 

комунікативної діяльності  

1. Що таке комунікація? Які задачі теорії комунікації?  

2. Міждисциплінарні зв'язки теорії комунікації.  

3. Походження комунікативної діяльності.  

4. Гіпотези про походження людської комунікації. 

5. Повсякденні і наукові погляди на комунікацію і 

мову. 

 

2 СР 8 Тема 1. Історичні та сучасні аспекти 

комунікативної діяльності  

Опрацювання лекційного матеріалу за темою №1, 

підготовка до практичного заняття та створення 

презентації на тему Використання контент-аналізу в 

соціологічних та медіа-дослідженнях.  

 

1; 3; 10; 11; 

12; 13; 16; 

17; 19; 20 

3 ПЗ 2 Практична робота  

Тема 1. Методи комунікативних  досліджень 

(Контент-аналіз та метод теорії координованого 

управління смислами). 

Контент-аналіз. Історія застосування контент-аналізу. 

Головні підходи. Матеріал аналізу. Переваги та 

недоліки. Області застосування. Приклади 

застосування. Організація, опис та проведення 

власного дослідження. 

Методи теорії координованого управління смислами. 

Дефініція та підходи. Мета теорії та її основний зміст. 

Ключові поняття. Матеріал дослідження. Його 

відмінності від інших методів дослідження. Модель 

пропонованого аналізу включає вісім кроків, 

організованих по чотирьох функцій Функція 1. 

Описова. Функція 2. Інтерпретативна.  

Аналіз і зіставлення пережитих і розповідаються 

коммуникантами «історій». Подання «щільного» 

опису розмови. Функція 3. Критична. Функція 4. 

Практична. Області застосування у комунікативних 

дослідженнях. Його основні переваги та недоліки. 

1; 3; 10; 11; 

12; 13; 16; 

17; 19; 20 



4 ЛЗ 2 Тема 2. Соціологічні характеристики комунікації 

1. Стратифікаційна група соціально обумовлених 

домінант: соціальний статус комунікантів, 

соціальна диференціація, інтеграція і 

інтерференція мови.  

2. Ситуативна група: комунікативна роль, 

комунікативна сфера, комунікативна ситуація, 

комунікативна установка.  

3. Оціночна група: смислова інформація, оцінна 

інформація, ціннісна орієнтація, самооцінка.  

4. Функціональна група: контакто-встановлююча 

(фатічна) функція, функція само-презентації, 

апелятивна, спонукальна, волі-дійсного, 

регулююча, ритуальна, перформативна функція, 

мовленнєвий етикет. 

 

5 СР 8 Тема 2.  
Підготовка плану дослідження власних 

комунікативних кейсів зі застосуванням методів 

риторичного та семіотичного аналізу та 

презентаційних слайдів до цієї тематики. 

3; 10; 11; 12; 

13; 16; 17; 

19; 201 

6 ПЗ 2 Тема 2. Методи комунікативних досліджень 

(риторичний та семіотичний аналіз) 

Риторичний аналіз (Опис та схема застосування). 

Риторичний канон. Процедура аналізу. Області 

застосування. 

Семіотичний аналіз. Його історія. Підходи. Мета. 

Одиниці аналізу та ключові поняття. Процедура 

аналізу. Переваги та недоліки. Області застосування.  

3; 10; 11; 12; 

13; 16; 17; 

19; 201 

7 ЛЗ 2 Тема 3. Соціологія комунікації як наука і 

спеціальна галузь соціології 

1. Соціально-економічні та наукові причини 

виникнення та розвитку соціології комунікації. 

2. Базові категорії соціології комунікації. 

3. Онтологічні, гносеологічні, методологічні та 

аксіологічні основи теорії соціальної комунікації. 

4. Комунікація в осмисленні соціологічних 

теоретичних напрямків: біхевіоризм, 

символічний інтеракціонізм, феноменологічний 

напрямок, структурний функціоналізм, 

неомарксизм, постмодернізм та інші 

 

8 СР 8 Тема 3.  

Опрацювання лекційного матеріалу за темою №3, 

підготовка до практичного заняття по застосуванню 

концептологічного аналізу в комуникатівістиці. 

 

3; 10; 12; 17; 

20 

9 ПЗ 2 
Тема 3. Методи комунікативних досліджень 

3; 10; 12; 17; 

20 



Концептологічний аналіз.  

Підходи та методики концептологічного аналізу. 

Одиниці аналізу. Побудова номінативного поля 

концепту. Аналіз семантики мовленнєвих засобів, які 

об'єктивують концепт. Опис мовленнєвих засобів, що 

входять в номінативне поле концепту. Побудова 

моделі концепту. Переваги і недоліки. Області 

застосування. 

10 ЛЗ 2 Тема 4. Моделювання комунікації і 

комунікативних процесів в соціології. 

1. Системний підхід в науці.  

2. Функції моделювання.  

3. Типологія моделей соціальної комунікації.  

4. Фіксування в моделі методологічного підходу до 

визначення соціальної комунікації.  

5. Актуалізація соціологічних домінант комунікації 

в сучасному суспільстві. 

 

11 СР 8 Тема 4.  
Опрацювання лекційного матеріалу за темою №4, 

підготовка до практичного заняття по застосуванню 

дискурс-аналізу при дослідженнях СМІ. 

 

3; 10; 12; 17; 

20 

12 ПЗ 2 Тема 4. Методи комунікативних досліджень. 

Дискурс-аналіз 

Теоретичні основи. Матеріал дослідження 

Інструментарій аналізу. Структура дискурсу. Одиниці 

аналізу. Категорії дискурс-аналізу. Параметри 

дискурс-аналізу. Процедура проведення дискурс-

аналізу. Переваги і недоліки. Області застосування 

ДЛ: 2; 6; 7 

13 ЛЗ 2 Тема 5. Рівні соціальної комунікації  

1. Виділення системних рівнів соціальної 

комунікації за різними підставами.  

2. Побудова рівневої організації комунікації на 

основі соціальних характеристик комунікантів: 

внутриособистісна, міжособистісна, групова, 

масова комунікація.  

3. Рівнева система В. П. Конецкої за критерієм 

функціонування однорідних комунікативних 

засобів: семіотичний, мовленнєвий, метамовний, 

паралінгвістичний, синтетичний рівні. 

4. Породжувані ними види комунікативних систем 

 

14 СР 8 Тема 5. Опрацювання лекційного матеріалу за темою 

№5, підготовка до практичного заняття по 

застосуванню методів конвертаційного Опрацювання 

лекційного матеріалу за темою №3, підготовка до 

практичного заняття по застосуванню аналізу у 

соціальних медіа 

5; 9; 11; 12; 

15; 18; 21 

ДЛ: 1 

15 ПЗ 2 Тема 5. Методи медіа досліджень Наративний та 5; 9; 11; 12; 



конверсаційний аналіз 

Наративний аналіз. Його витоки. Одиниці аналізу. 

Наративні жанри. Функції наративу. Головні підходи: 

синтагматичний та парадигматичний. 

Моделі наративного аналізу: 1. Тематичний аналіз 2. 

Структурний аналіз 3. Інтеракційний аналіз 4. 

Перформативний аналіз. Збір матеріалу. Параметри 

наративного аналізу. Переваги та недоліки. Області 

застосування. 

Конверсаційний аналіз. Процедура його проведення. 

Підходи. Суть конверсаційного аналізу. Мета. 

Матеріал для аналізу. Параметри аналізу. 

Інструментарій конверсаційного аналізу. Переваги і 

недоліки. Області застосування. 

15; 18; 21 

ДЛ: 1 

16 ЛЗ 2 Тема 6. Соціальні проблеми формування 

глобального інформаційно-комунікативного 

простору. 

1. Масова комунікація в контексті глобалізації. 

2. Дигіталізація комунікації і її соціальні наслідки 

3. Інформаційна нерівність.  

4. Нові медіа.  

5. Соціальні проблеми цифровізації телебачення. 

6. Мобільний зв'язок.  

7. Соціологія інтернет-комунікацій. Соціологія 2.0.  

8. Людина «Одного клику» і віртуальні спільноти в 

ракурсі соціологічного аналізу. 

 

17 СР 8 Тема 6. Опрацювання лекційного матеріалу за темою 

№6, підготовка до практичного заняття по 

застосуванню методів Соціології 2.0 

6-9; 21;  

ДЛ: 2; 5; 6; 7 

18 ПЗ 2 Тема 6. Методи комунікативних досліджень. 

Онлайнові методи  

Методологія інтернет-досліджень. Теоретична 

основа. 

Типологія методів інтернет-досліджень 1) технічні 

(вимір відвідуваності, підрахунки числа переходів, 

час на сторінках, кукіси та ін.); 2) медійні (вимірюють 

відвідуваність і аудиторію сайтів, соціальних мереж 

та ін.); 3) панельні (дослідження з використанням 

онлайн-панелей).  

Онлайнові дослідження та методологія соціальних 

наук: нові горизонти, нові (і не настільки нові) 

труднощі. 

Переваги і недоліки онлайнових і оффлайнових 

осліджень. 

6-9; 21;  

ДЛ: 2; 5; 6; 7 

19 ЛЗ 2 Тема 7. Адаптація соціально-комунікативних 

інститутів до сучасних соціальних умов 

 



1. Громадські виклики соціально-комунікативним 

інститутам.  

2. Соціально-комунікативний інститут освіти. 

3. Соціально-комунікативний інститут культури.  

4. Засоби масової інформації і засоби масової 

комунікації.  

5. Видавнича справа. Бібліотеки. Музеї. З 

6. в'язки з громадськістю (ПР) і реклама. 

7. Мода.  

8. Віртуалізація соціального взаємодії.  

9. Візуалізація інформації та її вплив на 

трансформацію соціальних практик. 

20 СР 8 Тема 7. Опрацювання лекційного матеріалу за темою 

№7, підготовка до власного комунікативного проекту 

досліджень. 

6-9; 21 

ДЛ: 1-3; 5; 

21 ПЗ 2 Тема 7. Методи комунікативних досліджень 

Особливості проведення онлайнових досліджень 

Кількісні та якісні он-лайнові дослідження. 

Розсилка анкет електронною поштою; розміщення 

текстових анкет у групах новин; інтернет-форуми, 

телеконференції; веб-сторінка (анкета у форматі 

HTML); 

стандартне веб-опитування; опитування, яке 

самозавантажується; онлайн фокус-групи; опитування 

за допомогою соціальних медіа. 

Веб-опитування на основі типу вибірки 

(випадкова/невипадкова). 

П’ять основних типів веб-опитувань: дослідження, де 

вибірка прирівнюється до реальних учасників 

опитувань; дослідження, де генеральну сукупність 

формують відвідувачі конкретного інтернет-сайту або 

певного інтернет-співтовариства; задані соціальні 

групи; дослідження, результати яких можуть 

репрезентувати користувачів усієї Глобальної 

павутини; дослідження, де вибірка складається з 

користувачів і тих, хто не має доступу в мережу. 

Парсінг веб-сторінок. 

6-9; 21 

ДЛ: 1-3; 5;  

22 ЛЗ 2 Тема 8. Сучасні проблеми професійно-

орієнтованих сфер комунікації 

1. Маркетингові комунікації.  

2. Політична комунікація.  

3. Наукова комунікація.  

4. Комунікація в соціально-культурній сфері. 

5. Комунікація в релігійній сфері.  

6. Національна специфіка типів комунікації. 

Академічний дискурс 

 

23 СР 8 Тема 8. Опрацювання лекційного матеріалу за темою 

№8, підготовка до власного комунікативного проекту 

2; 6-9; 10; 

16;  



досліджень ДЛ: 1-5 

24 ПЗ 2 Тема 8. Методи комунікативних досліджень. 

Якісні та кількісні онлайнові дослідження. 
Фокус-групи. 

Форумна онлайнова дискусія: проблеми її організації 

і проведення. 

Аналіз соціальних мереж. 

Аналіз онлайнового дискурсу. 

Internet Data Analysis.  

Застосування відео-технологій у якісних 

дослідженнях. 

Аналіз відео- та аудіо інформації із соціальних мереж 

та хостингів 

2; 6-9; 10; 

16;  

ДЛ: 1-5 

25 ЛЗ 2 Тема 9. Організаційна комунікація 

1. Етапи розвитку теорії та практики організаційної 

комунікації.  

2. Основні підходи до вивчення організаційної 

комунікації.  

3. Форми організаційної комунікації: зовнішня і 

внутрішня.  

4. Формальна організаційна комунікація: 

вертикальний і горизонтальний аспекти.  

5. Неформальна організаційна комунікація.  

6. Бар'єри в організаційній комунікації і проблема її 

ефективності. 

 

26 СР 8 Тема 9. Опрацювання лекційного матеріалу за темою 

№7, підготовка до власного комунікативного проекту 

досліджень 

2; 6-9; 10; 

16;  

ДЛ: 1-5 

27 ПЗ 2 Тема 9. Методи комунікативних досліджень   
Теоретичні й емпіричні дослідження інтернет-

аудиторії. Аналіз системоцентричного і 

користувачевоцентричного підходів. Паціпатарний 

підхід. 

2; 6-9; 10; 

16;  

ДЛ: 1-5 

28 ЛЗ 2 Тема 10. Комунікативна взаємодія культур в 

контексті глобалізації  

1. Актуальність наукового дослідження 

міжкультурної комунікації в глобалізованому світі. 

2. Типологія міжкультурної комунікації.  

3. Форми міжкультурної комунікації. 

4. Теоретичні підходи до дослідження міжкультурної 

комунікації.  

5. Особливості комунікативних моделей в високо- і 

низко-контекстних культурах (Е. Холл).  

6. Вплив культурних відмінностей, зумовлених 

диференціацією систем цінностей, на комунікацію 

(Г. Хофстеде).  

7. Індивідуалізм - колективізм.  

8. Велика-мала дистанція та перерозподіл ресурсу 

влади.  

9. Сильне- слабке уникнення невизначеності. 

 



10. Маськулінність - фемінність. 

11. Короткострокова-довгострокова тимчасова 

орієнтація.  

12. Потенційні бар'єри міжкультурної комунікації. 

29 СР 8 Тема 10. Проведення досліджень з використанням 

ІКТ. Проходження тесту. Презентація власних 

проектів з комунікативних досліджень 

11; 16; 20; 21 

ДЛ: 2; 7 

30 ПЗ 2 Тема 10. Методологія дослідження міжкультурної 

комунікації. 

Проходження тесту зі застосування комунікативних 

методів у власних дисертаційних дослідженнях. 

11; 16; 20; 21 

ДЛ: 2; 7 

Разом 

(годин) 

120   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 30 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 10 

 Разом 80 

 

  



 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми 

активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний 

конспект, що відображає основний зміст теми, аспіранти занотовують нову інформацію 

у власні конспекти. Інтерактивний метод передбачає включення аспірантів до 

контексту проблеми, що виноситься як тема обговорення лектором. Аспіранти можуть 

ставити питання або відповідати на питання, що пропонує обговорити викладач. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. 

Для семінарських занять аспіранти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи 

з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. 

Лектор оцінює активність студентів впродовж заняття за прийнятою шкалою оцінок в 

балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного 

завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття 

і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання проекту за власним дисертаційним дослідженням – вид 

самостійної роботи, що виконується аспірантом поза аудиторними годинами. Аспірант 

вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються викладачем (містяться у РНП) 

або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Вітаються теми, що наближаються до 

тематики дисертаційного дослідження, а матеріал використовується в межах 

емпіричної частини дисертації. Структура проекту є стандартною для наукової роботи: 

титульний лист, вступ, де обґрунтовується актуальність теми, два або три розділи, 

висновки, список джерел. Обсяг роботи – до 15 стандартних сторінок, набраних на 

комп’ютері або написаних власноруч. Робота оформлюється згідно існуючому в 

університеті стандарту. Робота зачитується або його основний зміст доповідається у 

вільній формі на семінарському занятті. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли аспірант, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, 

розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, 

створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену очної 

форми або шляхом накопичення балів за поточним контролем за темами 

дисципліни. 

1.1. Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до 

аспірантів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на 

засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є 

лектор, в окремих випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має 

оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 



 Питання до екзамену: 

1. Предмет та об’єкт соціології глобальних комунікацій. 

2. Категоріальний апарат соціології комунікації.  

3. Становлення соціології комунікації як спеціальної галузі соціології.  

4. Основні соціологічні теоретичні напрямки дослідження комунікації.  

5. Соціологічні домінанти комунікації. 

6. Поняття інформації та комунікації. Їх основні характеристики, типологізація. 

7. Поняття та характеристика інформаційно-комунікативної діяльності. 

8. Роль комунікації в інформаційному суспільстві. 

9. Основні інформаційні потоки в суспільстві. Структура інформаційної політики.  

10. Технології організації соціальної взаємодії через глобальні інформаційні мережі. 

11. Основні історичні фази інформаційно-комунікативного обміну. 

12. Соціальна комунікація як система. Моделювання комунікації і комунікативних 

процесів. Переваги та обмеження кожної моделі.  

13. Вербальна комунікація.  

14. Мова як суспільне явище.  

15. Дискурс як одиниця комунікативного аналізу. Моделювання дискурсу.  

16. Природа, засоби і закономірності невербальної комунікації.  

17. Поняття каналу комунікації. Види комунікації.  

18. Поняття масової комунікації. Її сутність і функції. Масова комунікація як 

система підсистем. 

19. Масова комунікація і формування громадської думки.  

20. Політична комунікація в системі соціальної комунікації.  

21. Наукова комунікація як соціально-комунікативна система.  

22. Маркетингова комунікація. Інтегровані маркетингові комунікації.  

23. Комунікація в організації. Корпоративна культура.  

24. Комунікація в соціально-культурній сфері.  

25. Особливості міжкультурної комунікації. Особливості комунікативних моделей в 

високо- і низко-контекстних культурах. Бар'єри в міжкультурної комунікації. 

26.  Інформаційні технології та глобалізація комунікативних процесів.  

27. Глобальний інформаційно-комунікаційний простір.  

28. Дигиталізація комунікації як новий рівень розвитку комунікації. Її соціально-

економічні наслідки.  

29. Соціологія Інтернету та соціологія 2.0 

30. Мережеві спільноти в ракурсі соціологічного аналізу.  

31. Державна інформаційна політика та глобальна інформаційна безпека.  

32. Інформаційне протиборство та інформаційні війни у глобальному інформаційно-

комунікативному суспільстві.  

33. Освіта як соціально-комунікативний інститут у глобальному суспільстві.  

34. ЗМІ і СМК як соціально-комунікативний інститут.  

35. Видавнича справа, бібліотеки, музеї як соціально-комунікативні інститути. 

Соціологічний дискурс реклами. Роль реклами у глобальному суспільстві.  

36. PR як модель соціальної взаємодії у глобальному суспільстві.  

37. Комунікація в суспільстві споживання. 

38. Віртуалізація соціальності. Віртуалізація влади. Віртуалізація глобальних 

соціальних практик у сучасному суспільстві. 



39. Соціальна структура віртуальної реальності, її особливості. 

40. Мережа Інтернет як стержень сучасного глобального надсуспільства. 

41. Основні переваги та недоліки застосування онлайнових методів дослідження у 

соціології ІС. 

42. Як можна застосовувати комунікативні методи у власному дисертаційному 

дослідженні. 

 

1.2. Поточний контроль проводиться за результатами роботи аспірантів на 

практичних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання проектів, індивідуальних завдань. 

Контроль на практичних заняттях – оцінювання одноосібних виступів 

аспірантів, участі у дискусії, демонстрації фактичних знань та креативних здібностей, 

реакції на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих аспірантів у 

групову роботу, наприклад, активність в діловій грі, розробка кейсу, тобто. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим 

матеріалом. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні 

заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою практичних занять. 

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання, тестові 

завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності 

викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати 

викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання, проекти, реферати, есе – оцінюються викладачем або 

за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

Згідно РНП аспірантам пропонується протягом терміну навчання підготувати два 

реферати за темами 1 – 5 та 6 – 10. 

Теми проектів: 

1. Комунікативний простір і його організація. 

2. Соціальні комунікації та проблемні питання, пов’язані з ними. 

3. Витоки соціології комунікації. 

4. Глобально суспільство та організація в ньому соціальних комунікацій. 

5. Фактори, що визначають соціальну диференціацію, інтеграцію і 

інтерференцію соціальної комунікації. 

6. Соціальна база змішання стилів. 

7. Соціальна значущість інформації. 

8. Основні характеристики соціальної комунікації. 

9. Моделювання соціальної комунікації. 

10. "Прихована зворотний зв'язок" соціальної комунікації. 

11. Підходи до обґрунтування функцій соціальної комунікації. 

12. Основні умови, що забезпечують функціонування соціальної комунікації. 

13. Фактори, що сприяють впливу соціальної комунікації на суспільство. 

14. Соціальна комунікація в сфері громадських зв'язків і відносин. 

15. Соціальна комунікація в постмодерністської перспективи. 

16. Соціальна комунікація в сфері цифрової реклами. 

17. Агресія в соціальній комунікації. 

18. Оцінка змісту соціальної інформації. Побудова критеріїв оцінювання. 

19. Нормативні моделі діяльності соціальної комунікацій. 

20. Соціальна комунікація та мовна діяльність. 

21. Соціальна обумовленість прикладного аспекту когось комунікація. 



22. Сучасні тенденції дерегулювання соціальної комунікації: за і проти. 

23. Соціально-комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання. 

24. Міжнародний комунікативний простір. Особливості міжкультурних 

комунікацій у 21 сторіччі.  

25. Характеристики комунікатора як фактор успішного контакту з інформацією. 

26. Особистість і комунікація. 

27. Роль соціальної комунікації в презентації політичних сил. 

28. Генезис соціологічного підходу до вивчення комунікацій. 

29. Особливості кризових комунікацій. 

30. Організація соціологічних досліджень у царині глобальних комунікації. 

31. Демократія і соціальна комунікація. 

32. Мова реклами. 

33. Основні проблеми міжкультурної комунікації. 

34. Освіта і інформаційна політика держави. 

35. Комунікаційний менеджмент. 

36. Методологічні проблеми вивчення соціальної інформації. 

37. Методи впливу на свідомість людини, що використовуються в соціальній 

комунікації. 

38. Світова соціологія комунікацій. 

39. Методи формування іміджу організації. 

40. Поняття мовного етикету. 

41. Між групова комунікація. 

42. Прикладні комунікації. Поняття про нейролінгвістично програмування 

 

Тест для контролю знань аспірантів з дисципліни 

1. Комунікація це: 

а) інформаційну взаємодію; 

б) спілкування; 

в) мовна діяльність; 

г) процес взаємодії і передачі інформації. 

2. Масова комунікація: 

а) передача інформації за чисельністю групам людей; 

б) взаємодія великих за чисельністю груп людей в умовах протиборства; 

в) взаємодія між різними особами при небезпосередніх контактів; 

г) комплекс засобів зв'язку між джерелом і пріемником. 

3. Соціологія масової комунікації: 

а) спеціальна галузь соціології, що вивчає соціальні особливості спілкування; 

б) соціальні інститути: періодична преса, радіо, телебачення та Інтернет; 

в) соціально обумовлена і домінуюча характеристика комунікації; 

г) змішання двох або різних комунікативних кодів. 

4. Масова інформація: 

а) періодичні друковані видання; 

б) соціальна інформація, якою оперує маса; 

г) поширення інформації; 

д) спілкування, передача інформації від людини до людини. 

5. Модель комунікації: 

а) різні способи взаємодії членів соціальної групи; 

б) дія або взаємодія в якому комуніканти виступають в ролі джерела і одержувача 

комунікації; 

в) спонукання, що викликає активність організму; 

г) система періодичного збору інформації про соціальному середовищі. 



6. Двохступінчата модель комунікації: 

а) передача інформації реципієнту, самостійно при-приймаються рішення про вчинення 

будь-яких дій; 

б) передача інформації з'єднується з впливом цієї інформації на адресата; 

в) відбір інформаційного матеріалу редактором  з орієнтацією на цільові установки 

аудиторії; 

г) фільтрація інформації. 

7. Види комунікаційних систем: 

а) природні, штучні; 

б) оціночні, смислові; 

в) біологічні; 

г) математичні. 

8. Відповідно до теорії Т. Парсонса, в процесі комунікації взаємодіють кілька 

елементів: 

а) носій повідомлення - реакція реципієнта - зміст комунікативного процесу; 

б) засіб зв'язку - процес спілкування - передача і обмін інформацією; 

в) спілкування - мовна діяльність - комунікація; 

г) інформація - семіотика - інженерні науки - математика. 

9. Теоретичні моделі комунікації розробили: 

а) Ньютон, Гоббс, Ж. Ж. Руссо; 

б) Мердок, Адорно, Мак-Люєн; 

в) Дж. Рітцер,  Є Тоффлер, Д. Белл; 

г) Н. Луман, Ю. Хабермас. 

10. Соціологія комунікації застосовується в значенні: 

а) транспортна комунікація, інформаційна комунікація; 

б) зовнішні публічні комунікації; 

в) переміщення комунікаторів; 

г) непублічні комунікації. 

11. Нові ЗМІ - це: 

а) друкована преса; 

б) TV-інформація; 

в) інформація в журналах; 

г) соціальні медіа 

д) трансмедіа 

12. Соціологічні методи дослідження аудиторії поділяються на два великі класи: 

а) опитування та анкетування; 

в) кількісні та якісні; 

г) контент-аналіз і формалізований аналіз документів; 

д) соціальний експеримент і кластерний аналіз. 

13. Два класу опитувальних методів це: 

а) інтерв'ю та анкетні опитування; 

б) бліцопитування і експрес-опитування; 

в) вільні і формалізовані інтерв'ю; 

г) щоденники радіослухачів і прямий контакт інтерв’юера з респондентом. 

14. Питання в анкеті бувають двох типів: 

а) складні і прості; 

б) відкритого та закритого типів; 

в) заочні і очні; 

г) вступні та заключні. 

15. За технікою проведення опитування бувають: 

а) інтерв'ю, вказівку способу відповідей; 

б) вільні, стандартні, нестандартизоване і формалізоване; 



в) в присутності анкетувальника; 

г) рейтинги. 

16. Контент-аналіз - це: 

а) аналіз літературного джерела; 

б) метод виявлення соціальних сенсів; 

в) переклад в кількісні показники масової текстової інформації та подальшої 

статистичної її обробки; 

г) одиниця аналізу. 

17. Одиницю контент-аналізу становить: 

а) шрифт; 

б) характер інформації; 

в) розділовий знак; 

г) поняття, тема, імена, ціла суспільна подія. 

18. Одиниця рахунку контент-аналізу - це: 

а) питання; 

б) відповідь; 

в) слова, словосполучення, абзаци; 

г) стаття. 

19. Двоступінчата модель комунікації відкрита: 

а) У. Еко; 

б) П. Лазарсфельдом; 

в) А. Афінським; 

г) Ю. Лотманом. 

20. Комунікаційна модель "воротаря" була разбудована: 

а) К. Левіним; 

б) Ф. Баасом; 

в) масовою культурою; 

г) М. Фуко. 

21. Істота моделі "воротаря" в інформаційному процесі: 

а) інформація "фільтрується" на виході з джерела; 

б) інформація "фільтрується" на вході; 

в) інформація "фільтрується" на виході і на вході; 

г) інформація передається від джерела реципієнту. 

22. Види комунікації бувають: 

а) у сфері матеріального виробництва; 

б) альтернативна комунікація; 

в) традиційна, дистантна, міжособистісна, спеціалізований; 

г) соціально-політична. 

23. Комунікація міжособистісна: 

а) взаємодія між особами при безпосередньому контакті, організованому за допомогою 

інтерактивних аудіовізуальних технічних засобів, в процесі якого відбувається обмін 

інформацією; 

б) передача інформації з великою швидкістю; 

в) вид комунікації, що має справу з інформацією; 

г) комунікація, здійснювана через посередника. 

24. Моніторинг: 

а) модель винагороди комунікатора; 

б) система періодичного збору інформації в соціальній сфері; 

в) спонукання, що викликає активність; 

г) система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу. 

25. Інформаційний простір: 

а) сфера суспільства з розвиненою мережею інформаційних когось комунікація; 



б) відомості, що передаються людьми один одному; 

в) взаємна передача інформації; 

г) інформаційне суспільство. 

26. Соціальні функції комунікації: 

а) інформаційна, регулююча, культурологічна; 

б) контроль за інформацією, функція "антени"; 

в) функція призми - формування нових моделей по-ведення; 

г) функція відлуння. 

27. Інформаційна безпека: 

а) забезпечення надійності; 

б) поширення інформації; 

в) система законодавчих заходів щодо поширення ін-формації; 

г) здатність держави, суспільства забезпечити достатній-ні та захищені інформаційні 

ресурси для підтримки життєдіяльності. 

28. Суб'єкт комунікації: 

а) особа, яка бере участь в комунікації; 

б) комунікатор; 

в) особа, на яке направлено інформацію; 

г) характеристика комунікатора. 

29. Потенційна аудиторія: 

а) конкретна група людей з певною поведінкою; 

б) категорії людей, які можуть бути включені в окремі види комунікації; 

в) маса людей; 

г) перешкоди, що заважають здійсненню контактів. 

 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності аспіранта для 

іспиту 

 

Поточний контроль та 

самостійна робота 

Індивідуальні завдання 

(реферати) 

Іспит Сума 

40 20 40 100 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 
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