
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 029 

2. Назва: Сучасні соціокомунікаційні технології  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 ; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  6 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Цецик Ярослав Петрович кандидат 

історичних наук, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності:  
9. Результати навчання:  

• уміти практично застосовувати пошукові технології з метою отримання необхідної інформації; 

• володіти комунікативними навичками, практично застосовувати технології паблик рилейшинз під 

час виконання професійних завдань. 

10. Форми організації занять: лекції; ситуаційні завдання; ділові ігри; практичні завдання; наукова 

робота; дискусійні запитання; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Документно-інформаційні 

комунікації 

12. Зміст курсу: Сучасні соціокомунікаційні технології поняття та основні положення. Основні 

поняття теорії комунікації. Програмні засоби навчального призначення та сучасні соціокомунікаційні 

технології. Основні положення сучасних соціокомунікаційних технологій Комунікуаційні моделі та їх 

технологічний потенціал. Комп'ютерні мережі. Глобальна мережа Internet Пошукові системи Різновиди 

соціокомунікаційних технологій. Розподілені системи у сучасних ІКТ середовищах Internet.  Розподілені 

системи у сучасних ІКТ середовищах Internet. Структура та принципи створення хмарних сховищ даних 

Використання PR технологій у сучасній соціоінформаційній діяльності. Кризові комунікації Соціально-

комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною та архівною сферами 

діяльності. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Зражевська Н. І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2010. 224 с. 

2. Квіт С. Масові комунікації. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 2018. 352 с. 

3. Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології. Електронне видання. Запоріжжя 

2017.110 с.    

4. Швачич Г.Г., Толстой В. В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. Навчальний посібник. Дніпро НМетАУ, 2017. 230 с. 

5. Холод О. М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз; навч. посіб. 2-ге вид., доп. і 

перероб. Львів : ПАІС, 2011. 288 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних занять, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, проблемні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, робота в парах та групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, вирішення проблемних ситуацій, ділові ігри; 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності 

канд. наук з держ. упр., доцент                                                    Л. Х. Тихончук 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: 029 

2. Title: Modern socio-communication technologies 

3. Type: mandatory; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Level of higher education: I (bachelor's), 

5. Year of study when the discipline is offered: 2; 

6. Semester, when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tsetsyk Yaroslav Petrovich 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, 

Documentation and Information Activity: 

9. Learning outcomes: 
• be able to practically apply search technologies in order to obtain the necessary information; 

• have communication skills, practically apply the technology of public relations while performing 

professional tasks. 

10. Forms of organization of classes: lectures; situational tasks; business games; practical tasks; 

scientific work; discussion questions; 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: Documentary information communications 

12. Course content: Modern socio-communication technologies, concepts and main provisions. Basic 

concepts of communication theory. Educational software and modern socio-communication technologies. The 

main provisions of modern socio-communication technologies Communication models and their technological 

potential. Computer networks. Global Network Internet Search Engines Varieties of sociocommunication 

technologies. Distributed systems in modern ICT environments Internet. Distributed systems in modern ICT 

environments Internet. Structure and principles of creating cloud data warehouses The use of PR technologies in 

modern socio-information activities. Crisis communications Social communication technologies as a means of 

managing library and information and archival spheres of activity. Socio-communication technologies: 

diversification in the information society 

13. Recommended educational publications: 
1. Zrazhevskaya NI Communication technologies: lectures. Cherkasy: Brama-Ukraine, 2010. 224 p. 

2. Kvit S. Mass communications. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House. 2018. 352 p. 

3. Ostrovskaya NV Applied social and communication technologies. Electronic edition. Zaporozhye 

2017.110 p. 

4. Shvachich GG, Tolstoy VV, Petrechuk LM, Ivashchenko YS, Gulyaeva OA, Sobolenko OV Modern 

information and communication technologies. Tutorial. Dnipro NMetAU, 2017. 230 p. 

5. Kholod OM Social communications: socio- and psycholinguistic analysis; textbook way. 2nd ed., Ext. 

and processing. Lviv: PAIS, 2011. 288 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 years lectures, 30 hours practical classes, 118 hours independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, problem lectures, individual tasks, introduction of business and role games, 

work in pairs and groups, individual and group research tasks. 

15. Forms and evaluation criteria: 
Final control: credit at the end of the 3rd semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, problem solving, business games; 

16. Language of instruction: Ukrainian. 
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