
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Мета курсу – аналіз прикладних соціально-комунікаційних технологій в 

політиці, використовування позитивних технологій і у випадку негативного 
їхнього забарвлення декодування негативного характеру технологій та 
запобігання їхнім наслідкам для суспільства. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Прикладні соціально-комунікаційні 
технології» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Медіаправо», 
«Медіаменеджмент та медіамаркетинг», «Медіабезпека», «Журналістська 
майстерність» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до адаптації 
та дії в новій ситуації здатність працювати в команді; здатність усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку; здатність застосовувати знання зі сфери соціальних 
комунікацій у своїй професійній діяльності: здатність організувати і 
контролювати командну професійну діяльність; здатність ефективно просувати 
створений медійний продукт; здатність до провадження безпечної 
медіадіяльності; здатність комплексного розуміння актуальних проблем соціології 
громадської думки, вміння враховувати їх під час дослідження змісту соціальних 
комунікацій, спроможність виробляти пропозиції щодо внесення змін до 
принципів соціальної інформатики й інформаційної політики України; здатність 
аналізувати концептуальні положення державної політики у сфері інформації та 
соціальної інформатики; 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст основних положень прикладних соціально-комунікаційних 

технологій, історію і тенденції сучасного розвитку прикладних соціально-
комунікаційних технологій в політиці, основні принципи і функції прикладних 
соціально-комунікаційних технологій, основні засади організації роботи в 
прикладних соціально-комунікаційних технологіях, засоби реалізації прикладних 
соціально-комунікаційних технологій, шляхи протидії негативним прикладним 
соціально-комунікаційним технологіям; 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; застосовувати знання зі сфери прикладних соціально-комунікаційних 
технологій для створення інформаційного продукту чи для проведення 
інформаційної акції; виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел; використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань; 
планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень 
та передбачуваних ризиків; генерувати інформаційний контент за заданою темою 
з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації; планувати 
свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного 



контенту, так і створення медіа-продукту, а також його промоцію; 
використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 
комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва; 

володіти: здатністю застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатністю розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій; умінням 
адаптуватися та діяти в новій ситуації; здатністю працювати в команді; здатністю 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку; здатністю застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; здатністю організувати і 
контролювати командну професійну діяльність; умінням ефективно просувати 
створений медійний продукт; здатністю до провадження безпечної 
медіадіяльності; здатністю комплексного розуміння актуальних проблем 
соціології громадської думки, вміння враховувати їх під час дослідження змісту 
соціальних комунікацій, спроможність виробляти пропозиції щодо внесення змін 
до принципів соціальної інформатики й інформаційної політики України; 
здатністю аналізувати концептуальні положення державної політики у сфері 
інформації та соціальної інформатики; 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Прикладні соціально-комунікаційні технології. Соціальний процес як 

предмет технологізації. Значення терміну «соціальний процес». Форми 
соціального процесу. Аналітичні моделі соціальних процесів. Соціальні 
технології. Технологізація та її ознаки. Праксеологічна діяльність людини. 
Діяльність людини як соціальна технологія. Соціальні технології і квазітехнології. 
Варіанти побудови багаторівневої моделі. Теоретичні й емпіричні соціологічні 
дослідження. Технологія демократичних виборів. Соціальні технології розподілу 
єдиної політичної влади. 

Практичне застосування соціально-комунікаційних технологій. Види 
соціально-комунікаційних технологій. Ідеологія як соціально-комунікаційна 
технологія. Розрізнення значення слів «переконання», «цінності», «настанови» та 
«ідеології». Зв’язок між ідеологією та особистістю. Основи ідеології. Значення 
терміну «пропаганда». Єдиний погляд режиму в пресі – основа тоталітаризму. 
Груповий характер пропаганди. Символічна комунікація як ознака пропаганди 
виборчої кампанії. «Паблік рилейшнз». Політичні паблік рилейшнз. Паблік 
рилейшнз Радянського Союзу. Діапазон видів комунікації в паблік рилейшнз. 
Перформанс. Визначення перформансу. Роль ритуалу в поведінці людей. 
Театрократія в теорії первормансу М.М. Євреїнова. Перформанс в теорії і 
практиці В.Е. Мейерхольда. Вербальні і невербальні моделі перформансу. Роль 
квазіструктур у побудові радянських перформансів. Політичний перформанс. 
Технологія ведення переговорів у комунікаційному просторі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 105 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


