




1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Міжнародна інформація 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 18 / 540 

Курс 2 

Семестр 3, 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 18 

Обсяг годин, в тому числі: 540 

Аудиторні 252 

Модульний контроль 36 

Семестровий контроль 60 

Самостійна робота 192 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Змістовий модуль  «Теорія та практика комунікацій» 

Курс 2 

Семестр 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 10 

Самостійна робота 46 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – формування комунікативних компетентностей майбутніх фахівців, 

ознайомлення з основними теоретичними та методологічними підходами у вивченні 

явищ комунікативної практики, сприяння формуванню навичок практичної участі в 

різних типах комунікацій.  

Завдання курсу: 

- здійснювати самостійний пошук та оброблення інформації з різних 

джерел для вирішення професійних завдань; 

- критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення; 

- виконувати науково-практичні завдання, застосовувати науково-дослідні 

методи відповідного фахового спрямування; 

- забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність у 

сфері міжнародних відносин; 

- сформувати навички практичного застосування методів, інструментів, 

типів, каналів та засобів комунікації; 

- надати необхідну теоретичну та практичну базу задля встановлення і 

підтримки комунікативних зв’язків усіх рівнів; 

- сформувати навички реалізації теоретичних положень в побудові 

комунікативних кампаній, застосування комунікативних технологій в міжнародних 

відносинах. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення дисципліни “Теорія та практика комунікацій” студенти 

повинні знати:  

- основні поняття теорії комунікації; 

- особливості комунікаційних процесів усіх рівнів; 

- характеристики моделей комунікації та комунікативних технологій. 

Вміти: 

- визначати бар’єри комунікації та застосовувати свої знання та навички з 

метою їх усунення та попередження та налагодження ефективної комунікації; 

- аналізувати комунікативні кампанії; 

- аналізувати сучасні міжнародні комунікації; 

- визначати пріоритетні напрямки розвитку інформаційно-комунікативної 

сфери; 

- володіти вербальними та невербальними засобами вираження думки в 

усній та письмовій формі; 

- володіти морально-етичними нормами і розуміти психологічні 

особливості поведінки партнерів; 

- застосовувати комунікативні дискурси під час участі у дипломатичних 

переговорах та бесідах; 

- простежувати дію основних теоретичних принципів у практиці 

спілкування та комунікації.  

 



Відповідно до Освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні 

комунікації» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», дисципліна 

«Міжнародна інформація: Теорія та практика комунікацій» забезпечує формування 

таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність 

ціннісно-орієнтаційної позиції. 

ЗК-2. Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у 

професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

ЗК-3. Знання предметної області майбутньої  професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної 

значущості майбутньої професії. 

ЗК-4. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і 

з погляду розуміння можливого впливу досягнень інформаційних технологій на 

суспільство. 

ЗК-6. Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й 

обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та 

професійному рівні. 

ЗК-9. Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття рішень. 

ЗК-11. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати 

самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в 

соціальній і професійній діяльності. 

ЗК-12. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

ЗК-13. Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати 

науково-дослідні методи відповідного фахового спрямування, приймати 

нестандартні рішення типових та нестандартних задач, дотримуватись правил 

академічної доброчесності. 

ЗК-14. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК-7. Здатність вирішувати задачі, що стосуються основ міжнародних 

інформаційних відносин, міжнародної інформації, сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій, теорії та практики комунікацій,  інформаційно-

аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та міжнародної інформаційної 

безпеки,   що передбачає критичне осмислення основних теорій, принципів, методів 



і понять, застосування концепцій, інноваційних підходів, збір та інтерпретацію 

інформації, вибір інструментальних засобів. 

ФК-8. Здатність застосовувати основні поняття  міжнародної інформації та 

комунікації,  уміння використовувати сучасні  джерела отримання міжнародної 

інформації, основні  моделі та методи дослідження міжнародної інформації. 

ФК-10. Здатність аналізувати та оцінювати ситуацію на міжнародній арені і 

знаходити відповідні рішення з чітким визначенням способів врегулювання 

кризових ситуацій; виконувати інформаційно-аналітичну роботу. 

ФК-16. Здатність готувати документи інформаційно-аналітичного характеру, 

проводити зустрічі, бесіди, переговори  державною та іноземними мовами. 

ДФК-1. Здатність здійснювати піар та використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в міжнародних відносинах. Розуміння ролі інформаційно-

аналітичних центрів у формуванні громадської думки у міжнародних відносинах, 

здатність до реалізації комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ 

України щодо формування позитивного іміджу країни. 

 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні 

комунікації» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», дисципліна 

«Міжнародна інформація: Теорія та практика комунікацій» забезпечує формування 

таких програмних результатів навчання: 

ПРН З-9. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерела інформації про міжнародні та зовнішньополітичні 

події та процеси. 

ПРН-З-12. Демонструвати розуміння основних понять  міжнародної 

інформації та комунікації,  сучасні  джерела отримання міжнародної інформації, 

основні  моделі та методи дослідження міжнародної інформації. 

ПРН З-13.  Демонструвати знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; вміти послуговуватись програмними засобами і 

навичками роботи в комп'ютерних мережах. 

ПРН-У-2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію політичного, 

історичного, економічного, правового та культурного характеру про країни і регіони 

світу з метою забезпечення національних інтересів України на регіональному та 

глобальному рівнях. 

ПРН-У-6. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в 

сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, 

готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.   

ПРН-У-7. Збирати, систематизувати та аналізувати інформацію, моделювати і 

прогнозувати міжнародні процеси. 

ПРН-У-13. Працювати в мультинаціональному та мультикультурному 

середовищі. 

ПРН-У-14. Усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну 

діяльність іноземними мовами. 

ПРН-У-20. Використовувати сучасні ІКТ в процесі збору та оброблення 

інформації. 



ПРН У-22. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики  для України у сфері міжнародних відносин на  

глобальному та регіональному рівнях. 

ПРН-У-24. Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну діяльність 

у сфері міжнародних відносин (державною та іноземними мовами). 

ПРН-У-25. Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні 

технології у професійній діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, 

вивчення позитивного досвіду постійно удосконалюватися. 

ДПРН-1. Уміти використовувати методи інформаційно-комунікаційних 

технологій, організовувати піар кампанії, готувати інформацію для просування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні основи комунікації 

Тема 1. Вступ до курсу «Теорія та практика 

комунікацій» 
2 2     

Тема 2. Теоретичні та практичні моделі комунікації. 

Комунікативний процес 
12  2   10 

Тема 3. Типологія комунікації 4 2 2    

Тема 4. Вербальна комунікація 8 4 4    

Тема 5. Невербальна комунікація 4 2 2    

Тема 6. Ділова комунікація 4 2 2    

Тема 7. Комунікативні канали та бар’єри 10     10 

Модульний контроль 4      

Семестровий контроль 5      

Разом  53 12 12   20 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти комунікації  

Тема 8. Комунікативні технології 14 2 2   10 

Тема 9. Масова комунікація. Засоби масової комунікації 

та інформації 
14 4 4   6 

Тема 10. Діджиталізація комунікації  2 2     

Тема 11. Політична комунікація 13 4 4   5 

Тема 12. Міжнародні та міжкультурні комунікації 11 2 4   5 

Тема 13. Комунікативна стратегія 4 2 2    

Модульний контроль 4      

Семестровий контроль 5      

Разом  67 16 16   26 

Усього  120 28 28   46 



5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи комунікації. 

Тема 1. Вступ до курсу «Теорія та практика комунікацій». Предмет, об'єкт 

курсу, історіографія та джерельна база. Основні підходи до визначення 

«комунікації». Роль та місце комунікації у суспільстві. Співвідношення понять 

комунікація-спілкування. Функції комунікації. Інформація як складова комунікації. 

Наукові підходи до вивчення теорії та практики комунікації. Основні напрямки 

вивчення комунікативістики: традиційний, загальнотеоретичний (прикладний), 

філологічний, психологічний і соціологічний. 

Основи традиційного наукового підходу до вивчення теорії комунікації. Огляд 

наук, що належать до традиційного підходу вивчення комунікативістики: 

герменевтика, гомілетика, риторика, філософія, логіка, теорія аргументації. 

 Загальнотеоретичний (прикладний) підхід. Науки які досліджують прикладні 

результати комунікативних процесів: семіотика, теорія масової комунікації, 

психоаналіз, теорія міжнародної комунікації. 

 

Тема 2. Теоретичні та практичні моделі комунікації. Комунікативний 

процес. Історичні етапи розвитку та формування комунікативних теорій. Головні 

теоретико-методологічні аспекти та комунікаційні моделі: першого етапу (з 1916 

року до середини 1960-х років ХХ сторіччя); другого етапу (60–80 роки ХХ 

сторіччя); третього етапу ( кінець 80-х років ХХ ст. й до сьогодення). Класична 

модель Г. Лассуелла. Функціональна Модель Р. Якобсона. Семіотична Модель Ю. 

Лотмана. «Теорія спіралі мовчання» Ноель-Нойманн. Дифузна теорія комунікації. 

Теорія інформаційних бар'єрів. Моделі прихотерапевтичної комунікації. 

 

Тема 3. Типологія комунікації. Підходи до типології комунікації. Основні 

форми типології: тип, класифікація, систематика, таксономія. Вербальна форма 

комунікації. Роль мови у вербальній комунікації.  Невербальні форми 

комунікації: міміка, рухи тіла, одяг. Невербальні коди. Розподіл комунікації за 

рівнями. Внутрiшньоособистий/автокомунiкацiйний тип комунікації. Основні засади 

міжособистої комунікації. Мiжособиста адаптація. 

Мікрокомунікація та її форми: наказ, копіювання, спілкування. Міді-

комунікація як соціально-комунікативна форма (мода, перемовини, групова 

ієрархія). Управлінські та діалогові функції рівня міді-комунікації. 

Макрокомунікації. Взаємодія культур та інформаційна агресія – макрокомунікативні 

форми сучасного інформаційного суспільства. 

 

Тема 4. Вербальна комунікація. Особливості вербальної комунікації, 

зокрема специфіка усних вербальних комунікацій, їх типологізація. Публічний 

виступ. Структура публічного виступу та рекомендації для представлення промови; 

види промов; комунікації з використанням письмової мови; спічрайтинг. Прес-реліз, 

його види. Структурні елементи прес-релізу. Вимоги до написання прес-релізу. 

Закони комунікації як нежорсткі тенденції спілкування. 

 



Тема 5. Невербальна комунікація. Походження невербальної комунікації, її 

взаємозв’язок із вербальною комунікацією. Поняття і функції невербального 

спілкування. Засоби невербальної комунікації: паралінгвістичні, екстралінгвістичні, 

тактильно-кінестетичні, ольфакторні, кінетичні. Аналіз використання невербальної 

комунікації вітчизняними та зарубіжними політичними діячами. 

 

Тема 6. Комунікативні канали та бар'єри. Поняття «комунікативний канал». 

Різновиди комунікативних каналів. Характеристика основних комунікативних 

каналів. Вибір та використання комунікативних каналів для здійснення 

комунікативної дії. Природні, технічні, гібридні, мистецькі комунікативні канали. 

Визначення поняття «комунікативний бар’єр». Класифікація комунікативних 

бар’єрів. Основні характеристики комунікативних бар’єрів. Соціальні бар’єри. 

Характеристики мовного бар’єру. Психологічні складові комунікативного бар’єру. 

Технічні бар’єри. Форми, методи та технології подолання комунікативних бар’єрів. 

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти комунікації. 

Тема 7. Ділова комунікація 

Автокомунікація, міжособистісна, групова та масова форми комунікації; етапи 

підготовки видів ділової комунікації: ділова бесіда, переговори, службова телефонна 

розмова, дискусія, нарада; просторові норми ділової комунікації.  

Дипломатична комунікація. Дипломатичне листування. Особливості 

написання дипломатичних листів. Документи дипломатичного листування: особисті 

(підписні) ноти; вербальні ноти; приватні листи напівофіційного характеру; 

комюніке; пам’ятні записки; меморандуми; заяви. 

 

Тема 8. Комунікативні технології.  

Поняття «технологія», її складові: систематичність, масовість, 

алгоритмічність. Аналіз основних комунікативних технологій. Розвиток 

комунікативних технологій на сучасному етапі. Види комунікативних технологій 

Пропаганда. Історичні витоки пропаганди. Специфіка пропаганди. 

Використання технологій пропаганди у виборчих перегонах, військових діях та 

соціальній сфері. Пропагандистська кампанія: мета і завдання. Методи дослідження 

пропаганди. Американська школа Г. Лассуелла, метод SCAME. 

Розвиток НЛП-технологій: міфи та реальність. 

 

Тема 9. Масова комунікація. Засоби масової комунікації та інформації 

Особливості процесу масової комунікації як суспільного явища. Поняття 

«засоби масової комунікації» (ЗМК). Класифікація ЗМК. Характеристики основних 

видів ЗМК. Основні типи та канали ЗМК. Співвідношення понять «засоби масової 

інформації» (ЗМІ) та «засоби масової комунікації» (ЗМК). 

Теорії впливу ЗМК на аудиторію. Методи та форми впливу ЗМК на масову 

свідомість. Теорія соціальної відповідальності ЗМК. ЗМК, влада, громадськість. 

Громадське мовлення. 

Друковані ЗМК. Класифікація та характеристики друкованих видань. Основні 

переваги та вади друкованих видань у сучасному комунікативному простору. Типи 



та види друкованих видань: газета, журнал, листівка, прес-реліз. 

Електронні ЗМК. Характеристики електронних ЗМК. Особливості вико-

ристання електронних медіа у комунікативних кампаніях. «Холодні» та «гарячі» 

медіа (М.Маклюєн). 

Телевізійна комунікація: реалії, традиції та сучасність. Програмний продукт 

на телебаченні. Особливості впливу телевізійних новин на аудиторію. 

Радіо. Характерні риси радіомовлення. Використання потенціалу радіоканалу 

у соціальній комунікації. Роль радіо у масовій культурі. Основні комунікативні 

дискурси. 

Інтернет та глобалізація комунікативного простору. Інформаційно-кому-

нікативні потоки на базі Інтернет-технологій. Комунікативні особливості ЗМК 

«збори» (майдан). Мовні та ритуальні знаки. 

 

Тема 10. Діджиталізація як форма комунікації. 

Значення терміну «діджиталізація». Тенденції діджиталізації. Особливості 

комунікації в умовах digital. Цифрова трансформація в Україні.   

 

Тема 11. Політичні комунікації. 

Суть та зовнішні прояви політичної комунікації. Основні теорії політичної 

комунікації. Суб’єкти та об’єкти політичної комунікації. Політичні технології: 

основні поняття. Методи політичного PR. Політична реклама, інформаційний 

лобізм. Політична агітація. 

Перфоманс. Теорія перфомансу. Політичний перфоманс під час виборчих 

перегонів. Практичне використання комунікативних стратегій та технологій 

перфомансу у сучасному суспільстві. 

Символіка та міфологія у політичній комунікації. Роль та місце ЗМК у 

політичній комунікації. Політичні функції ЗМК. Специфіка використання мережі 

Інтернет у політиці. 

Імідж політичного лідера.  

Інформаційно-політичний консалтинг. 

 

Тема 12. Міжнародні та міжкультурні комунікації 

Культура як вид комунікації. Поняття та сфери міжкультурної комунікації; 

поняття ситуації невизначеності та редукція невизначеності; культурний шок. 

Приклади моделей культурної комунікації. Літературна модель Ю. Лотмана. 

Соціально-комунікативна функція тексту. Міфологічна модель комунікації Б. 

Маліновського. Теорія ритуалу. Культуреми: складові культури. Елітарна та масова 

культура. 

Мiжкультурнi зв’язки. Різниця у формах комунікації між східними та 

західними культурами. Правила обміну інформацією в різних культурах. Роль 

культурної комунікації у міжнародних відносинах. 

Міжнародна комунікація: суть та ознаки. Місце та роль міжнародної 

комунікації в світовому інформаційному просторі. Види міжнародної комунікації: 

медіа-дипломатія, міжнародні зв’язки з громадськістю, віртуальна дипломатія. 

Розвиток публічної сфери; складові публічної сфери; комунікаційна політика. 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 5 5 9 9 

2 Відвідування семінарських занять 1 5 5 9 9 

3 Відвідування практичних занять 1 - - - - 

4 Робота на семінарських заняттях 10 5 50 9 90 

5 Робота на практичних заняттях 10 - - - - 

6 Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 
10 - - - - 

7 Виконання завдання для 

самостійної роботи 
5 1 5 2 10 

8 Виконання модульної роботи 25 1 25 3 75 

Разом:   283/60 

Розрахунок коефіцієнта:     4,72 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

Тема: Теоретичні та практичні моделі комунікації. Комунікативний 

процес. 

1. Комунікативний процес і його структура.  

2. Комунікативні канали та їх характеристика.  

3. Комунікативні операції та їх характеристика.  

4. Комунікативні засоби та їх характеристика.  

5. Соціальні та психологічні аспекти комунікації. 

6. Модель Шенона-Вівера. Модель Н'юкома.  

7. Теорія аргументації. 

 

Тема: Комунікативні канали та бар’єри  

1. Природні, штучні канали комунікації. 

2. Поняття комунікативних бар’єрів.  

3. Види комунікативних бар’єрів: технічні, психологічні, психофізіологічні, 

соціальні й культурно-національні. 

4. Аналіз комунікативних бар’єрів у міжнародних відносинах.  

5. Шляхи подолання комунікативних бар’єрів. 

 



Тема: Комунікативні технології 

1. Форми комунікативних технологій. 

2. Кризові комунікації. 

3. Технології інформаційних війн. 

4. Місце комунікаційних технологій у міжнародних відносинах. 

 

Тема: Масова комунікація. Засоби масової комунікації та інформації 

1. Теорії масових комунікацій. 

2. Сутність і особливості підбору технологій для реалізації масової 

комунікації.  

3. «Мережеве суспільство». 

4. Інтеграційні процеси у сфері засобів масової комунікації в Європі. 

5. Інтернет та глобалізація комунікативного простору 

6. Україна в сучасному комунікативному просторі. 

 

Тема: Політична комунікація 

1. Політична влада в інформаційну епоху. 

2. Класифікації і види політико-комунікативних технологій.  

3 Політичне маніпулювання в інформаційно-комунікативному просторі та 

механізми його мінімізації. 

4. Комунікативна основа виборчих кампаній 

5. Центри політичних досліджень в Україні. 

 

 

Тема: Міжнародні та міжкультурні комунікації 

1. Поняття образу світу і мовної картини світу. 

2. Культура як вид комунікації. 

3. Національний характер культури. 

4. Соціально-психологічна обумовленість поведінки людей в різних 

культурах.  

5. Проблеми міжкультурної комунікації. 

6. Дипломатія як засіб міжнародної комунікації. 

7. Примусова дипломатія та її стратегія. 

 

Завдання 

1. Скласти кросворд на тему «Теоретичні аспекти комунікації». 

2. Підготувати презентацію «Новітні тенденції розвитку мас-медіа».  

3. Скласти довідник основних центрів політичних досліджень України.  

4. Скласти політичний портрет запропонованого політичного лідера чи 

громадського діяча. 

 

 

 



Критерії оцінювання 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення 

результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому вигляді. 

Передбачено 25 тестових завдань – по 1 балу за одне виконане завдання. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародна інформація: 

Теорія та практика комунікацій» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи. Завдання поточного 

контролю  оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на 

підсумковий контроль - від 0 до 40 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 34 балів. 

 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни 

«Міжнародна інформація» здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістових модулів: «Теорія та практика комунікацій», «Практикум з 

інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах». 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Визначити поняття «комунікація», «інформація». 

2. Визначити рівні комунікації. 



3. Проаналізувати теоретичні моделі комунікації: Р. Якобсона,  

4. Г. Лассуелла,  

5. Шеннона-Вівера,  

6. Ноель-Нойман. 

7. Охарактеризувати методи теорії комунікації. 

8. Визначити етапи розвитку комунікації. 

9. Окреслити підходи дослідження комунікації. 

10. Проаналізувати класифікацію комунікації. 

11. Охарактеризувати спілкування як вид комунікаційної діяльності. Структура 

спілкування. 

12. Дати визначення комунікаційній діяльності, комунікаційній дії. 

13. Визначити форми комунікаційної дії. 

14. Охарактеризувати комунікативні закони. 

15. Визначити поняття посткомунікативного процесу. 

16. Визначити особливості вербальної комунікації. 

17. Розкрити особливості підготовки прес-релізу.  

18. Розкрити особливості публічного виступу. 

19. Визначити особливості невербальної комунікації. 

20. Охарактеризувати засоби невербального спілкування. 

21. Дати визначення поняття «комунікативний канал». 

22. Характеристика основних комунікативних каналів. 

23. Охарактеризувати комунікативні бар’єри. 

24. Визначити комунікативні технології: поняття, види. 

25. Проаналізувати політичну пропаганду: поняття, різновиди, історичний 

розвиток. 

26. Охарактеризувати політичний перфоманс як комунікативну технологію. 

27. Розкрити особливості методики НЛП. 

28. Окреслити поняття «масова комунікація».  

29. Визначити рівні масової комунікації. 

30. Охарактеризувати основні види ЗМІ. 

31. Визначити особливості використання електронних медіа у комунікативних 

кампаніях.  

32. Розкрити суть «холодних» та «гарячих» медіа (М.Маклюєн). 

33. Оцінити вплив ЗМІ на масову свідомість. 

34. Визначити особливості ділової комунікації. 

35. Охарактеризувати основні теорії політичної комунікації.  

36. Вказати суб’єкти та об’єкти політичної комунікації. 

37. Визначити поняття «імідж», його види та складові. 

38. Проаналізувати іміджеві стратегії та прийоми. 

39. Техніки моделювання політичного іміджу. 

40. Визначити особливості публічної дипломатії як засобу міжнародної 

комунікації. 

41. Розкрити суть концепції «м’якої сили». 

42. Визначити суб’єкти, об’єкти публічної дипломатії. 

43. Окреслити завдання віртуальної дипломатії. 



44. Визначити поняття міжкультурна комунікація.  

45. Описати рівні міжкультурної комунікації. 

46. Визначити основні перешкоди у міжкультурній комунікації. 

47. Дати визначення «висококонтекстним і низькоконтекстним» культурам. 

48. Визначити особливості контактних і неконтактних культур.   

49. Різниця у формах комунікації між східними та західними культурами.  

50. Охарактеризувати правила обміну інформацією в різних культурах. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
 

 

 

 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., із них: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 46 

год., семестровий контроль – 10 год.  
 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ 

 

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 1. Теоретичні основи комунікації 

(90 балів) 

Лекції (теми, бали) Т 1 

(1бал) 

 Т 3 

(1бал) 

Т 4 

(1 бал)  

Т4 

(1бал) 

Т5 

(1бал) 

 

Семінарські заняття 
(теми, бали) 

 Т 2, С 1 
1+10 балів 

Т 3, С 2 
1+10 балів 

Т 4, С 3 
1+10 балів 

Т 4, С 4 
1+10 балів 

Т 5, С 5 
1+10 балів 

СР (бали) 5 балів 

Модульна КР      МК- 25 балів 

 

Тиждень 
 

VІІ 
 

VІІІ 
 

ІХ Х ХІ ХІІ 

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 2. Практичні аспекти комунікації 

(193 бали) 

Лекції (теми, бали) Т 7, Т 8 
(2бали) 

Т 8 
(1бал) 

Т 9 
(1бал) 

 Т 9 
(1бал) 

Т 10 
(1бал) 

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

 Т 7, С 6 

1+10 балів 

Т 8, С 7 

1+10 балів 

Т 8, С 8 

1+10 балів 

Т 9, С 9 

1+10 балів 

Т 9, С 10 

1+10 балів 

Модульна КР    МК- 25 балів   

 

Тиждень 

 

ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ  

Лекції (теми, бали) Т 10 
(1бал) 

Т 11 
(1бал) 

Т 11 
(1бал) 

   

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

Т 10 ,  С 11 

1+10 балів 

Т 10 ,  С 12 

1+10 балів 

 Т 11 ,  С 13-14 

2+20 балів 

  

СР (бали) 10 балів 

Модульна КР   МК- 25 балів  МК- 25 балів  

Підсумковий контроль 

(вид, бали) 

Проміжний контроль 

( 100 балів) 
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