
 



 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Теорія комунікації» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітня програма «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації»  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів/студенток 

уявлення про основи теорії комунікації в міждисциплінарному дискурсі, особливості та 

видове розмаїття соціальної комунації, здатність використовувати теоретичні знання щодо 

комунікації у професійній діяльності.  

1.2. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 

до ОПП. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Теорія комунікації» є:  

 формування таких загальних компетентностей 
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК14 Здатність працювати в команді.  

 формування таких фахових компетентностей 
СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, 

виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути.  

СК12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних відносин (українською та іноземними мовами).  

СК15. Розуміння сутності та специфіки зв’язків з громадськістю у міжнародних 

відносинах.  

СК17. Здатність визначати особливості, характер та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами 

міжнародних відносин різного рівня та налагоджувати міжнародні комунікації між ними. 

СК18. Розуміння сутності та специфіки міжнародної інформаційної діяльності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти/студентки знатимуть основні 

теорії та моделі комунікації, методи вивчення та сучасні їх дослідження, видове розмаїття 

соціальних комунікацій, специфіку вербального і невербального в соціальних 

комунікаціях, характеристики міжособистісних, групових, масових та організаційних 

комунікацій, роль комунікацій у публічному просторі з метою отримання теоретичної 

підготовки з питань комунікацій для вивчення дисциплін освітньої програми і 

застосування в професійній діяльності.  

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

 

2-й - 

Семестр 

4-й - 

Лекції 

32 год. - 

Практичні, семінарські заняття 



16 год. - 

Самостійна робота 

42 год. 
 

Індивідуальна робота 

 
- 

1.6. Заплановані програмні результати навчання: 

РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. 

РН08. Знати сутність та особливості зв’язків з громадськістю та сучасних PR-технологій у 

міжнародних відносинах. 

РН10. Знати сутність, специфіку та особливості міжнародної інформаційної діяльності. 

РН23. Аналізувати зміст та специфіку сучасних міжнародних інформаційних відносин. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Розділ 1. Основи теорії  комунікації  

Тема 1. Комунікації як наукова і практична проблема: міждисциплінарний підхід 

Природа комунікацій та їх роль в розвитку суспільства. Стадії комунікації в 

природі і суспільстві. Сучасний світ як світ комунікацій. Експансія комунікативних 

технологій у сучасному світі. Фактори експансії комунікативних технологій.  

Основні значення поняття «комунікація». Інформація і комунікація. Інформаційно-

комунікативна індустрія як соціальний інститут. Об’єкт та предмет теорії комунікації. 

Основні функції комунікації. Інтегровані комунікації. Цифрові комунікації. Функції теорії 

комунікації: пізнавальна, методологічна, прогностична, практична. Методи дослідження 

комунікації. Соціально-комунікаційна система суспільства. Інституалізація в соціально-

комунікаційній сфері. Типологія соціальних комунікацій. Комунікативні революції. Міфи 

і реальність про природу комунікації.  

Тема 2. Теорії, моделі і процес комунікації  

Предмет і об’єкт теорії комунікації. Закони та категорії теорії комунікації. 

Специфіка законів комунікації. Ключові категорії: комунікація, інформаційний обмін, 

соціальна комунікація, спілкування. Комунікативний простір. Комунікативний час. 

Комунікативна компетентність особистості. Уявлення про комунікацію як про процес і 

структуру. Структурні моделі комунікації. Основні міждисциплінарні підходи до 

розуміння комунікацій. Сучасні теорії комунікації. Інтеракціоністський підхід до 

розуміння комунікацій. Технократична група теорій комунікацій: сутність, переваги та 

обмеження, представники. Інтеракціоністська група теорій комунікацій: сутність, 

переваги та обмеження, представники. Процес та етапи розвитку засобів комунікації. Г. 

М. Маклюен про новий поворот в оцінці комунікацій, про холодні і гарячі засоби масової 

комунікації.  

Ознаки комунікації: антропологічна, соціальна, кодувальна, процесуальна. Процес 

комунікації та його елементи. Одиниці аналізу комунікації. Основні поняття і терміни, 

використовувані для аналізу комунікативного процесу та його елементів. Кодування та 

декодування в комунікаційних процесах. Класифікація комунікаційних повідомлень. 

Комунікатори і комуніканти як суб’єкти комунікації. Поняття про професійного 

комуніканта. Професійний і соціальний аспекти діяльності професійних комунікантів. 

Комунікатори як творці інформаційних продуктів. Типи комунікаторів. Структурні моделі 

комунікації. Специфіка моделі комунікації за Лассуеллом. Специфіка моделі комунікації 

за Шенноном-Уівером. Специфіка циркулярної моделі комунікації Осгуда-Шрама.  

Семіотичні моделі комунікації. Модель мовної комунікації Р. Якобсона. Модель 

комунікації Ю. Лотмана. Модель комунікації Умберто Еко. Комунікативне середовище. 

Сфери комунікації. 

Тема 3. Бар’єри та ефективність комунікацій 

Поняття «комунікативні бар’єри». Множинність класифікацій комунікативних 

бар'єрів. Ефективність комунікацій і стилі комунікацій.  



Цензура як специфічний бар’єр комунікації. Її історія, види, методи, мімікрія, роль 

в різних типах суспільств.  

Етичний вимір комунікацій та етичні комунікативні бар’єри. Етика комунікаційної 

діяльності та її роль в подоланні комунікативних бар’єрів. Соціальні технології подолання 

комунікативних бар’єрів. Фактори, що визначають ефективність комунікацій у цифровому 

суспільстві.  

Тема 4. Методи вивчення та сучасні дослідження комунікацій 

Сутність і принципи дослідження комунікацій. Наукові методи теоретичного 

дослідження комунікацій: формалізація, аксіоматичний метод, гіпотетико-дедуктивний 

метод. Загально-наукові методи і прийоми пізнання у вивченні комунікацій: аналіз і 

синтез, абстрагування, індукція, дедукція, моделювання. Спостереження у дослідженні 

комунікацій: сутність, види, прилади, вимоги до проведення та умови застосування. 

Експеримент в дослідженні комунікацій: сутність, види, особивості, функції, стадії. Крос-

культурний, компаративний, системний підходи до вивчення комунікацій. Статистичні 

методи дослідження комунікацій. Особливості застосування психологічних і 

соціологічних методів дослідження комунікацій. Бази даних про соціальні комунікації та 

їх роль в оцінці міжнародних подій і світової політики.  

 

Розділ 2. Видове розмаїття соціальних комунікацій 

Тема 5. Комунікаційне багатство в сучасному світі 

Комунікаційне багатство: поняття, елементи, структура, функції. Комунікаційне 

багатство доінформаційного і цифрового суспільства: компаративний підхід. Простори, 

рівні комунікаційного багатства. Виробники інформаційних ресурсів. Носії, на яких 

зберігається інформація для комунікації. Контроль інформаційно-комунікативних 

взаємодій. Користувачі інформаційно-комунікаційного багатства. Потреба людини 

інформації за рахунок включення в комунікацію. Інформаційні потоки і технічні засоби 

комунікації. Рівень культури споживання інформації. Вплив сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на стан індивідуальної і масової свідомості.  

Комунікаційне багатство як виклик цифрового суспільства і ресурс соціальності. 

Ознаки та прояви комунікативного багатства. Ціна і цінність комунікаційного багатства. 

Роль соціальних інститутів у формуванні, збереженні на розвитку комунікаційного 

багатства. Комунікаційне багатство в ракурсі його проблемності, соціальної значущості та 

перспектив.  

Тема 6. Вербальне і невербальне в соціальній комунікації 

Семіотика, синтактика, семантика, прагматика. Основні типи знакових систем. 

Вербальна комунікація: форми, стилі, контексти. Мова як спосіб передачі інформації. 

Прояви міжкультурних відмінностей у мові. Функції мови і види мовної діяльності 

(говоріння, слухання, лист, читання). Стилі мовлення: науковий, офіційно-діловий, 

публіцистичний. Діалог, монолог, полілог як комунікація. Стратегії вербального впливу.  

Невербальна комунікація, її сутність та види. Невербальні компоненти комунікації.  

Види невербальної комунікації: кінетика, проксеміка, хронеміка, окулістика, такесика та 

сенсорика. Невербальні компоненти комунікації: погляд, дотики, жести. Способи 

взаємозв’язку між вербальною і невербальною комунікацією. Національний стиль 

комунікації. Характеристики національного стилю комунікації: соціокультурні, 

аксіологічні, соціолінгвістичні, психолінгвістичні. Сутність, призначення паравербальної 

комунікації. Засоби паравербальної комунікації: види, правила використання. Інтонація, 

тональні і темброві особливості мови, манера говорити та їхня роль у пара вербальній 

комунікації. Характеристики голосу як засобу досягнення ефективної комунікації. 

Гендерний аспект паравербальної комунікації. Правила використання паравербальних 

засобів для впливу на аудиторію в комунікаціях. 

Тема 7. Характеристика міжособистісних, групових, масових, організаційних 

комунікацій  



Поняття міжособистісної комунікації. Передумови міжособистісної комунікації. 

Мовна поведінка в міжособистісній комунікації. Почуття та емоції в міжособистісній 

комунікації. Аксіоми міжособистісної комунікації. Комунікативні стилі в міжособистісній 

комунікації. Поняття, види, функції групових комунікацій. Специфіка групових 

комунікацій. Прагматика групових комунікацій.  

Організаційні комунікації. Природа комунікації в організації. Організаційні 

структури та комунікативна поведінка персоналу організації. Методи вивчення 

комунікативних процесів в організаціях. Соціокультурна обумовленість комунікації в 

організаціях. Комунікативні канали і комунікативні ролі в організації. Умови та фактори, 

що сприяють ефективній комунікації в організації. Корпоративні (офісні) комунікації. 

Тренди організаційних комунікацій ХХI століття.. Зовнішні і внутрішні організаційні 

комунікації. Організаційні комунікації у кризових ситуаціях. Ефективність і безпека 

організаційних комунікацій. 

Поняття, особливості масової комунікації. Види, формати, форми масової 

комунікацій. Засоби масової комунікації: поняття, типологія. Теорія масової комунікації 

Г. М. Маклюена. Г. М. Маклюен про зміни в комунікаціях, що викликані введенням 

писемності і друку. Теорія медіа як ампутація. Теорія масової комунікації Д. МакКуела. 

Карта теорій масс-медіа, запропонована Д. МакКуелом. Процес медіації, види та елементи 

масс-медіа. Принципи, структури і функціонування масс-медіа. Проблема 

відповідальності масс-медіа перед суспільством. Д. МакКуел про інформацію, мережеву 

комунікацію та Інтернет. 

Тема 8. Комунікації в публічному просторі 

Еволюція ідеї публічного і приватного та її вплив на вивчення публічних 

комунікацій. Публічна комунікація як різновид соціальної комунікації. Співвідношення 

понять «публічна комунікація», «публічна інформація», «публічна політика».  

Мета публічної комунікації. Публічний сектор, публічна комунікація і публічна 

політика. Основні підпростори-рівні публічності. Публічна комунікація і публічний 

простір. Завдання публічного простору. Архітектурні особливості публічного простору та 

їх вплив на публічні комунікації. Концепції публічного простору. Характерні риси 

комунікацій у публічному просторі. Публічний комунікативний простір: поняття, види, 

історія становлення й розвитку. Функції публічного комунікативного простору.  

Європейські публічні комунікації і публічна політика.  

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усьо-

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п (с) с. р. л П с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Розділ 1. Основи теорії комунікації  

1. Комунікації як наукова і 

практична проблема: 

міждисциплінарний підхід 

11 4 2 5     

2. Теорії, моделі і процес 

комунікації 

11 4 2 5     

3. Бар’єри та ефективність 

комунікацій 

11 4 2 5     

4. Методи вивчення та 

дослідження комунікацій 

11 4 2 5     

Разом за розділом 1 44 16 8 20     

Розділ 2. Видове розмаїття соціальних комунікацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



5. Комунікаційне багатство в 

сучасному світі 

11 4 2 5     

6. Вербальне і невербальне в 

соціальній комунікації 

11 4 2 5     

7. Характеристика 

міжособистісних, групових, 

масових, організаційних 

комунікацій 

13 4 2 7     

8. Комунікації в публічному 

просторі 

11 4 2 5     

Разом за розділом 2 46 16 8 22     

Усього годин  90 32 16 42     

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комунікації як наукова і практична проблема: міждисциплінарний 

підхід 

2 

2 Теорії, моделі і процес комунікації 2 

3 Бар’єри та ефективність комунікацій 2 

4 Методи вивчення та сучасні дослідження комунікацій 2 

5 Комунікаційне багатство в сучасному світі 2 

6 Вербальне і невербальне в соціальній комунікації 2 

7 Характеристика міжособистісних, групових, масових, організаційних 

комунікацій 

2 

8 Комунікації в публічному просторі 2 

 Разом  16 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Робота з рекомендованою основною й допоміжною літературою до 

тем навчальної дисципліни  

8 

2 Виконання завдань до тем навчальної дисципліни 8 

3 Підготовка до семінарських занять (дискусій) 8 

4 Підготовка завдання до самостійної роботи  8 

5 Підготовка до поточного контролю знань 5 

6 Підготовка до підсумкового контролю знань (залік) 5 

 Разом 42 

 

6. Індивідуальне завдання 
Не передбачено начальним планом. 

Контрольна робота 

Тема контрольної роботи «Порівняльний аналіз моделей комунікації. Понятійний 

апарат теорії комунікації» 

Контрольна робота складається з двох завдань, які студенти/студентки презентують 

на семінарських заняттях протягом семестру і здають на кафедру у письмовому вигляді 

або в період онлайн-навчання представляють на перевірку до Google class room.  

Завдання до контрольної роботи 

1. Дайте характеристику таких базових моделей соціальної комунікації: 

• моделі комунікації Аристотеля 



• моделі комунікації Ласуелла 

• моделі комунікації Шеннона-Уівера 

• циркулярної моделі комунікації Осгуда-Шрама 

• моделі двоступеневої комунікації 

Проведіть аналіз наведених моделей соціальної комунікації за такими критеріями: 

їх сутність; переваги, вади, обмеження; сфери (практики) застосування в міжнародних 

комунікаційних взаємодіях; приклади.  

2. Розробіть кросворд з понять, що описують сутність і процес соціальної 

комунікації (min 20 понять). 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним 

результатам навчання за освітньою програмою віддзеркалює табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою 

компонентною «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

 

Шифр 

ПРН  

(відповідно 

до ОПП) 

Результати 

навчання 

(відповідно до 

ОПП) 

Методи навчання Засоби діагностики /форми 

оцінювання 

РН05 знання природи 

та механізмів 

міжнародних 

комунікацій  

 

Інформативно-доказовий 

метод; пояснювально-

ілюстративний метод 

(критичний аналіз 

соціальних факторів 

розвитку комунікацій і 

розкриття специфіки їх 

впливу на світові події). 

Дискусійна панель.  

Оцінювання тестових 

завдань, усних відповідей 

на практичних заняттях, 

участі в групових 

дискусіях; володіння 

основними теоретико-

методологічними 

підходами до вивчення 

комунікацій. Активність 

під час групових дискусій. 

Завдання до контрольної 

роботи. Письмова 

екзаменаційна робота 

РН 8  знання сутності та 

особливостей 

зв’язків з 

громадськістю та 

сучасних PR-

технологій у 

міжнародних 

відносинах. 

Лекція: інформативно-

доказовий пояснювально-

ілюстративний методи. 

Практичні заняття: 

пошуковий метод; 

пояснювально-

ілюстративний метод 

(критичний огляд нових 

джерел, видів збору і 

аналізу емпіричних даних 

про міжнародні події та 

міжнародні відносини в 

контексті міжнародних 

комунікацій). 

Оцінювання тестових 

завдань, усних відповідей 

на практичних заняттях, 

виконання творчих 

завдань.  

Письмова екзаменаційна 

робота 

ПРН 10 –  знання сутності, 

специфіки та 

особливостей 

міжнародної 

Лекція: Інформативно-

доказовий метод; 

Дослідницький метод, 

аналіз міжнародних 

Оцінювання тестових 

завдань, виконаних 

практичних завдань, 

розв’язування аналітичних 



інформаційної 

діяльності. 

 

ситуацій, соціологічна 

експертиза.  

Дискусійна панель. 

Відкритий мікрофон. 

Івент-аналіз.  

задач; володіння 

дослідницьким 

інструментарієм у вивченні 

міжнародних 

комунікаційно-

комунікаційних взаємодій. 

Контрольна робота 

(завдання №2). Письмова 

екзаменаційна робота 

ПРН 23 –  Аналізувати зміст 

та специфіку 

сучасних 

міжнародних 

інформаційних 

відносин. 

 

 

Лекція: Інформативно-

доказовий метод; 

дослідницький метод . 

Дискусійна панель. 

Відкритий мікрофон.  

Оцінювання усних 

відповідей на практичних 

заняттях, тестових завдань, 

розв’язування аналітичних 

задач, володіння 

дослідницьким 

інструментарієм у вивченні 

міжнародних комунікацій. 

Письмова екзаменаційна 

робота 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. 
 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на практичних 

заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю 

– перевірка рівня підготовки студентів/студенток до виконання конкретної роботи. 

Методи контролю: усне опитування, поточне тестування, оцінювання виконаних 

завдань, екзамен.  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

 контроль та оцінювання активності роботи під час лекційних та 

практичних занять (групова дискусія, тренінгові завдання);  

 контроль та оцінювання якості підготовки завдань в ході індивідуально / 

командної роботи студентів та студенток; 

 контроль засвоєння теоретичного матеріалу (у вигляді тестування) з тем 

навчальної дисципліни; 

 контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші завдання у 

сфері комунікацій;  

 контроль та оцінювання вмінь студентів/студенток здійснювати аналіз 

основних моделей комунікації;  

 оцінювання вмінь та навичок аналізувати сучасну зовнішньополітичну 

практику держав крізь призму комунікацій; готувати аналітичні матеріали 

з питань ролі комунікацій у міжнародних відносинах та світовій 

політиці.  

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни здійснюється по її 

завершенню на основі проведення екзамену. Завданням контролю є оцінювання 

знань, умінь та практичних навичок студентів/студенток, набутих під час вивчення 

тем. Вони мають показати вміння володіти термінами та поняттями, дослідницьким 

інструментарієм вивчення комунікацій; надавати характеристики об'єктів, 

учасників, каналів сучасних комунікативних взаємодій; мати уявлення про 



механізми комунікації; комунікаційне багатство як соціальний капітад і ресурс 

сучасного суспільства. 
 

Критерії та методи оцінювання 

Методи Критерії оцінювання 

Система 

оцінювання, 

бали 

Усне опитування / 

навчальна дискусія за 

питаннями практичного 

(семінарського) заняття 

Висока активність здобувача на практичному 

(семінарському) занятті, демонстрація засвоєння 

повного обсягу матеріалу теми, ознайомлення із 

запропонованими джерелами, уміння робити 

висновки 

3 

Активність здобувача на практичному 

(семінарському) занятті, демонстрація засвоєння 

повного обсягу матеріалу теми, ознайомлення із 

запропонованими джерелами, уміння робити 

висновки, але здобувач припустився окремих 

помилок. 

2 

Тестування за 

питаннями практичного 

(семінарського) заняття 

За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань. Правильна 

відповідь на 1 питання оцінюється в 0,1 бала. 

0,1–1 

Панельна дискусія  Висока активність студента та студентки на 

практичному (семінарському) занятті, 

демонстрація ознайомлення із запропонованим 

матеріалом, уміння мислити критично та 

аналітично, формувати й виражати своє 

ставлення до предмета дискусії, робити 

висновки, наводити приклади. 

3 

Активність студента/студентки на практичному 

(семінарському) занятті, демонстрація 

ознайомлення із запропонованим матеріалом, 

уміння мислити аналітично, формувати та 

виражати своє ставлення до предмета дискусії, 

робити висновки, але студент та студентка 

припустилися окремих помилок. 

2 

Розв’язання 

ситуаційних завдань 

Правильне розв’язання ситуаційного завдання 

відповідно до методичних рекомендацій, 

зокрема, відповідно до вимог зрозумілості, 

повноти, ясності, чіткості, та процесуальної 

формалізації; наведено посилання на міжнародні 

правові акти; вміло й доцільно застосовано 

правові норми, надаючи юридичну оцінку 

ситуації; висновки чіткі, вичерпні, логічно 

узгоджені та випливають зі встановлених 

фактичних обставин по суті вирішених завдань. 

3 

Правильне розв’язання ситуаційного завдання 

відповідно до методичних рекомендацій, 

зокрема, відповідно до вимог зрозумілості, 

повноти, ясності, чіткості, але з окремими 

помилками процесуальної формалізації; 

висновки логічно узгоджені та випливають зі 

2 



встановлених фактичних обставин по суті 

вирішених завдань, але невичерпні. 

Практичне завдання 

екзаменаційного білету 

Студент/студентка міцно засвоїли теоретичний 

матеріал, логічно мислить і будує відповідь, 

грамотно висловлює свої міркування, впевнено та 

у достатній мірі відповідає на додаткові питання. 

Вміє використовувати теоретичні знання при 

виконанні практичних завдань, розв'язанні 

проблемних ситуацій, можливо з незначними 

неточностями 

8-10 

Студент/студентка добре засвоїли теоретичний 

матеріал, аргументовано будує відповідь, але є 

певні похибки у логіці викладу, не в повній мірі 

відповідає на додаткові питання. При виконанні 

практичних завдань є незначні помилки у 

розрахунках, не зовсім повні висновки за 

отриманими результатами 

5-7 

Студент/студентка в основному опанували 

теоретичний матеріал, але не переконливо 

відповідають та плутають поняття, додаткові 

питання викликають невпевненість і 

демонструють відсутність стабільних знань. 

Практичні завдання в основному виконані, але 

при їх виконанні без достатнього розуміння 

застосовано навчальний матеріал, припускається 

суттєвих помилок 

3-4 

Студент/студентка поверхово або взагалі не 

опанували теоретичний матеріал, не знають 

наукових фактів та визначень, проявляють 

слабкість або відсутність творчого та критичного 

мислення, є складнощі при відповіді на додаткові 

питання, значні труднощі у виконанні практичних 

завдань, які не виконані загалом або виконані 

частково з грубими помилками 

1-2 

 

Додатково можуть враховуватись такі види активностей 

студентів/студенток:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з 

використання сучасних освітніх технологій на платформах Coursera, 

Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про їх закінчення, 

надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, 

зустрічах (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення 

тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним 

сертифікатом). 
 

 

Методи контролю в умовах змішаної форми навчання 



Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

екзамену. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 

40. Час виконання – до 80 хвилин. Вміст екзаменаційного білета й оцінювання 

відповідей на екзамені: практичне завдання – 10 балів. Тести – 30 балів (30 

тестових завдань х 1 бал).  

За бажанням студент/студентка має можливість обрати тестову форму 

білета (білет містить 40 тестових завдань, можна одержати 1 бал за кожну 

вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені 

студент/студентка на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну 

нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії, воєнного стану 

з забороною відвідування ЗВО) надається можливість скласти екзамен у тестовій 

формі (білет містить 40 тестових завдань, можна одержати 1 бал за кожну вірну 

відповідь) дистанційно в курсі «Теорія комунікації». 
  

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточний контроль, самостійна робота 

 

 

Екзамен 

 

Сума  

Розділ 1 

 

 

Розділ 2 

Самостійна  

робота 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 (6х2=12)    

6 6 6 6 6 6 6 6 12 60 40 100 

 

 

Загальна оцінка навчальної діяльності складається з компонентів: 

№ Вид роботи 
Кількість 

балів 

Кількість видів 

роботи (завдань) 
Сума балів 

1 

Практичні завдання до тем семінарів, 

поточний контроль знань, тести, 

завдання, участь у дискусії  
6 8 48 

2  Завдання до контрольної роботи 6 2 12 

3 Екзаменаційна робота   40 

    Разом: 100 

 

 

Критерії оцінювання завдання до теми та до екзаменаційного білету 

(за 6-ти бальною шкалою) 

Дуже високий 

рівень 
6 балів 

 

Відповідь повна, глибока та змістовна, креативна і самостійна. 

Високий рівень знань теоретичного та практичного матеріалу з 

теми, вільне володіння термінами дисципліни. Є аргументи і 

приклади.  

Високий рівень 

5 балів 

Відповідь повна, глибока, самостійна та змістовна. Високий 

рівень знань теоретичного та практичного матеріалу з теми, вільне 

володіння термінами дисципліни. Однак положення не достатньо 

обґрунтовані.  



Середній високий 

рівень 

4 бали 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань теоретичного та 

практичного матеріалу з теми; однак добре володіння термінами 

та поняттями дисципліни. Є деякі змістовні неточності, помилки. 

Середній низький 

рівень 
3 бали 

Середній рівень знань теоретичного та практичного матеріалу з 

теми; посереднє володіння термінами та поняттями дисципліни. Є 

деякі змістовні неточності, помилки. Бракує прикладів. 

Низький рівень 
2 бали 

Відповідь характеризується слабким і невпевненим знанням як 

теоретичного, так і практичного матеріалу. Багато помилок, немає 

обґрунтування та прикладів.  

Дуже низький 

рівень 

1 бал 

Дуже слабкий рівень знання теоретичного матеріалу; відсутні 

навички аналізу проблем спічрайтингу, чимало змістовних 

помилок. 

 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом 

семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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