
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 «Теорія та 

історія соціальних комунікацій», «Соціальна інформатика», «Інформаційна 

політика України», «Актуальні проблеми теорії та історії журналістики», 

«Методологія досліджень соціальних комунікацій» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

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 в політиці, основні засади організації 

роботи в прикладних соціально-комунікаційних технологіях, засоби реалізації 

прикладних соціально-комунікаційних технологій, шляхи протидії негативним 

прикладним соціально-комунікаційним технологіям; 

вміти: застосовувати різні засоби реалізації завдань прикладних 

соціально-комунікаційних технологій, визначити своє місце в процесі 

формування через пресу, радіо, телебачення сучасної історики-політичної 

культури, реалізовувати прикладні соціально-комунікаційні технології, 

протидіяти негативним прикладним соціально-комунікаційним технологіям; 

володіти: здатністю орієнтуватися у поняттєвому дискурсі прикладних 

соціально-комунікаційних технологій в політиці, здатність аналізувати засади 

організації роботи прикладних соціально-комунікаційних технологій, умінням 

застосовувати різні засоби реалізації завдань прикладних соціально-

комунікаційних технологій, здатністю визначити своє місце в процесі 

формування через пресу, радіо, телебачення сучасної історики-політичної 

культури. 

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: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – самостійна 

та індивідуальна роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 

Викладач: 

Самойлов О.Ф., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин і туризму КиМУ 
 


