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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Асистивні інформаційно-комунікативні технології в 

соціальній роботі» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і 

практичних знань із основ створення та функціонування інформаційних систем і 

технологій, їх використання для вирішення завдань у практичній діяльності за 

фахом. Ознайомлення студентів із програмним забезпеченням та 

інформаційними технологіями, що можуть бути використані в їх подальшій 

роботі за спеціальністю. 

Завдання:  

- ознайомлення студентів із інформаційними технологіями та їх 

використанням в соціальній роботі;  

- надання теоретичних знань із основ організації та функціонування 

інформаційних систем в соціальній роботі;  

- вивчення основних характеристик інформаційних систем, програмного 

інструментарію та комп’ютерних технологій, що орієнтовані на підтримку 

прийняття рішень  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 01. Здатність аналізувати соціальні зміни у суспільстві, соціальні 

проблеми індивіда, групи та громади, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки між соціальними подіями і явищами. 

ЗК 03. Здатність розробляти критерії для оцінювання якості виконуваних 

робіт та забезпечувати їх належне виконання. 

 ЗК 09. Втілювати навички ефективної міжособистісної взаємодії на різних 

рівнях. 

ЗК 10. Здатність результативно працювати в команді та брати на себе 

відповідальність за конкретні завдання та за всю команду в цілому. 

СК 05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, налагоджувати ефективну взаємодію державних, громадських і 

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства та соціальної 

відповідальності. 

 СК 09. Здатність  встановлювати ефективну комунікацію та доводити 

знання і власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 

Програмні результати навчання : 

ПРН 06.  Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну кваліфікацію.   

ПРН 09. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного 

вигорання, застосовувати рефлексивні технології при вирішенні навчальних, 

виховних та професійних завдань. 



 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, 

результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи.   

Очікувані результати навчання. У результатi вивчення даного курсу 

студент повинен  знати: 

 - основнi поняття, повʼязанi з методичним забезпеченням соціологічних 

дослiджень; методики i технiки збору, обробки та аналiзу iнформацiї з 

використанням компʼютерних технологій;  

- змiст основних понять iнформацiйних технологiй;  

- загальнi принципи i пiдходи до роботи з iнформацiєю в глобальнiй 

мережi Інтернет;  

- сучаснi засади розвитку цифрової комунiкацiї;  

- тенденцiї та шляхи розвитку цифрової культури, специфiку сучасного 

функцiонування iнформацiї та новин в Інтернеті; 

- можливостi програмного забезпечення щодо дослiджень, роботи з 

iнформацiєю в практицi соціального працівника. 

 вміти:  

- застосовувати «компʼютерне мислення» для наукових дослiджень i в 

роботi з iнформацiєю;  

- користуватися найбiльш поширеними базовими програмами для збору та 

обробки iнформацiї;  

- володіти пошуковими системами;  

- класифiкувати iнформацiю для компʼютерної обробки; 

 - проводити наукові дослідження в мережі Інтернет;  

-  використовувати «нові медіа» для маркетингу в соціальній роботі;  

- навчитися з погляду особливостей функцiонування цифрової iнформацiї 

правильно оформляти i представляти результати проведених дослiджень та iншу 

соціальну, соціологічну iнформацiю; 

- умiти ставити завдання для розробки прикладних математичних програм 

щодо аналiзу, дослiдження соціальних процесiв та iнших матерiалiв; 

- працювати в «командi» з iншими фахiвцями щодо розробок 

математичних, дослiдницьких програм;  

- проводити аналiз предметної галузі наукових дослiджень з 

використанням iнформацiйних технологiй;  

- застосовувати набутi знання у практичнiй науковiй дiяльностi. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS.  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Інформація як особливий ресурс наукової діяльності. 



 

Тема 1. Сутність інформаційних технологій та напрями їх 

використання в соціальній роботі. 

 Поняття «інформація», її види. Поняття і особливості інформаційного 

суспільства. Інформатизація, її основні завдання. Поняття «інформаційні 

технології». Класифікація інформаційних технологій. Інформаційні процеси в 

соціальній роботі, прямий та зворотній зв’язок. Умови оптимального управління 

діяльністю соціального працівника. Недоліки традиційної організації соціальної 

роботи. Можливості інформаційних технологій як засобів підвищення 

ефективності цього процесу. Напрями впровадження інформаційних технологій 

в соціальній роботі. Умови ефективності використання інформаційних 

технологій.  

Тема 2. lнформацiйнi аспекти методичного забезпечення 

соціологічних 

дослiджень. 

Iнформацiя як особливий ресурс наукової дiяльностi. Формування 

iнформацiйного пiдходу до вивчення рiзних аспектiв соціального життя. 

Iнформацiя в структурi фундаментальних i прикладних соціальних досліджень. 

Теоретична i емпiрична iнформацiя про соціальну роботу. Джерела iнформацiї 

та їх основні типи. Склад i типи iнформацiйних даних у структурi 

дослiдницьких проєктів. Первинні i вториннi данi. Критерiї вiдбору i 

верифiкацiх даних. Складання банку даних. Основнi етапи iнформацiйно-

аналiтичної роботи. 

Iнформацiйнi технологiї в практицi соціологічних дослiджень. 

Інформаційно-аналітичні технологiї i iнформацiйно-прогнознi технологiї. Роль 

Iнтернету в спектрі технологічних засобiв iнформацiйного забезпечення 

соціологічних досліджень. ІКТ для підготовки, проведення та аналізу 

результатів соціологічних досліджень допоможе у реалізації прогностичної 

функції професійної діяльності. 

Тема 3. Класифiкацiя iнформацiйного забезпечення: iнформацiя, 

повiдомлення, носiї iнформацii; види професiйної iнформацiйної 

комунiкацiї. 

Iнтернет-технологiї. Органiзацiя мережi Iнтернет. Структура 

функцiонування. Адресацiя. Види доступу в Iнтернет. Огляд Iнтернет-

технологiй. Електронна пошта. Списки розсилання. Передавання файлiв (FTP). 

Пошукова система WAIS. Етикет в Iнтернет. Iнформацiйнi ресурси мережi 

Iнтернет. Доступ до ресурсiв через електронну пошту.  

WWW-тexнoлoгiї. Iнформацiйний пошук. Iнформацiйно-пошуковi 

системи. Види iнформацiйного пошуку. Засоби реалiзацiї iнформацiйного 

пошуку. Iнформацiйно-пошуковi мови. Iндексування документiв i запитiв. 

Стратегії пошуку. Ефективнiсть iнформацiйного пошуку. Електронна пошта та 

iншi комунiкативнi технологiї. Огляд систем електронної пошти. Доступ до 

ресурсiв за допомогою електронної пошти.  

Телеконференцiї. Новiтнi технологiї обмiну iнформацiєю. Огляд 

автономних програмних засобiв пiдтримки телеконференцiй. Використання 

браузерiв. Обмiн повiдомленнями. Спільне використання додаткiв. Пересилання 



 

файлiв. Архiви телеконференцiй. Пошук у телеконференцiях. MSN, ISQ, Skype, 

Ovoo, чати та інші ресурси комунікації. 

Тема 4. Феномен новiтнiх медiа.  

Термін «новітні медіа». Природа новiтнiх медiа. Термiн «новiтнi медiа». 

Спектр визначень «новiтнiх медiа» Л. Мановича. Коло явищ та обʼєктів, якi 

потрапляють до сфери визначення новiтнiх медiа. Основнi принципи та 

характерні риси новiтнiх технологiй, новiтнiх медiа. Поява та розвиток новiтнiх 

медiа. Передумови появи новiтнiх медiа. Контент i комунiкацiйнi канали.  

Технiчнi особливостi створення та поширення iнформацiї в умовах 

новiтнiх медiа. Швидкiсна передача даних, мобiльнi пристрої (телефонiя, 

планшети), ЗG-технології. Розвиток мереж третього поколiння. Мобiльнi 

технологiї як ще один крок до процесу глобалiзації, свiт як «глобальне село» 

(Маршалл Маклюен).  

 

Змiстовий модуль 2. 

 Використання інформаційних технологій в соціальній роботі 

Тема 5. Інформаційно-комунікаційні технології в системі соціальної 

адаптації осіб із обмеженими можливостями.  

Асистивні пристрої і програмне забезпечення для осіб з порушеннями 

зору: синтезатори голосу, програми «Screen reader», JAWS (Job Access With 

Speech). Клавіатури з брайльовським шрифтом для введення тексту. Тактильний 

дисплей з брайльовським шрифтом. Принтери, що друкують або «наколюють» 

текст брайльовським шрифтом. ВІРГО. Читають машини. «Екранні лінзи» 

(«Лупа», «Kutzweil») і ін. Допоміжних пристрої для осіб з порушеннями 

функцій опорно-рухового апарату: спеціальні клавіатури, IntelliKeys, пристрій 

Half Keyboard, маніпулятор Headmaster Plus, спеціальні миші (джойстик, 

Trackball, миші-ролери, клавішні миші, головні, ножні миші) і інші пристрої. 

Налаштування параметрів. Апаратні та програмні засоби для осіб з порушенням 

слуху: «Розмовляючі рукавички», спеціальні браслети, програми слухо-мовного 

комплексу «Комунікація» тощо. Допоміжних пристрої для осіб з 

інтелектуальною недостатністю та з важкими порушеннями мови. Пристрої, що 

полегшують введення інформації в комп'ютер: сенсорний екран, малий і 

великий трекболи, миша-джойстик, сенсорні панелі, перемикачі та ін. Пристрій 

«Ручний комп'ютер» (ChatPC) для дітей з важкими порушеннями мови. 

Комунікатори. Багатофункціональний пристрій «Tango» і ін. 

Тема 6. Використання iнформацiйних технологiй у навчальному 

процесi. Форми та можливостi.  

Навчальнi системи i технологiї. Робота з текстами. Характеристика та 

можливостi навчальних iнформацiйних систем. Види послуг. Доступ до 

iнформацiї. Пошуковi системи. Електроннi бiблiотеки. Характеристика та 

можливостi електронних бiблiотек у пошуку наукової iнформацiї. Види послуг. 

Доступ до iнформації. Електроннi бiблiотеки України та iнших країн свiту. 

Iнформацiйнi технологiї щодо перевiрки та контролю знань, форми, можливості, 

характерні риси.  



 

Дистанцiйна освiта. Форми, можливостi, наявні ресурси, програмне 

забезпечення – Moodle, вебiнари, Coursera та iншi. 

Компʼютернi iгри (форми чинних) як спосiб моделювання соціальної 

iнформацiї та ситуації, що має вiдображати компʼютерний склад роботи з 

соціальною iнформацiєю.  

Тема 7. Iнтернет та його професiйне використання.  

Ресурси органiв державної влади. Характернi риси новiтнiх електронних 

ЗМI. Аналiтичнi ресурси, мозковi центри – вiдкритiсть та прозорiсть методик 

дослiдження та їx результатiв. Iнтерактивнiсть, вiзуалiзованнiсть, поява iншого 

ньюсмейкера. Основи вiкi-технологiї. Biкi-технологія та програмне 

забезпечення. Гiпертексти (Тед Нельсон) як формат структурування iнформації. 

Iнтелектуальнi системи пiдтримки прийняття рiшень. Технологiї хмар. 

 Тема 8. Практичне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в соціальній роботі. 

Складання банку даних. Специфіка складанння банку даних у соціальній 

роботі. Критерії вiдбору i верифiкацiї даних.  Ведення електронної документації, 

уміння створювати та редагувати документи у текстовому редакторі; 

відповідати на ділові листи, заповнювати бланки, спілкуватися електронною 

поштою. Пошук нормативно-правової та соціально значущої інформації у 

світовій мережі. 

Тема 9. Мережевi громади: форми, риси, тенденцiї. 

Диджитал культура. Вiртуальна комунiкацiя. Риси Мереж Веб 2.0. та Веб 

3.0. Персонiфiкацiя в сучасних мережах. Соцiальнi мережi Facebook, Linkedin, 

Google+; «В контакте», Одноклассники, Tweeteг, Уoutube, Instаgram та iншi. 

Культура комунiкацiії. Мережi як засiб громадянської мобiлiзацiї: форми та їx 

ефективнiсть.  

Тема 10. Електронне урядування як фактор формування вiдносин 

влади, суспiльства, громадянина та бiзнесу. Мета, основнi цiлi та завдання 

впровадження електронного урядування. Базовi складники: електронна 

демократiя, е-урядування. Електроннi державнi послуги тощо. Надання 

державних послуг з використанням сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй. Розвиток е-урядування в рiзних країнах. Державна полiтика щодо 

впровадження електронного урядування в Україні. 

 

 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Iнформацiя як особливий ресурс соціальної  

дiяльностi. 



 

Тема 1. Сутність 

інформаційних 

технологій та 

напрями їх 

використання в 

соціальній роботі. 

 2 2        

Тема 2. 

lнформацiйнi 

аспекти 

методичного 

забезпечення 

соціологічних 

дослiджень. 

 2 2  10      

Тема 3. 

Класифiкацiя 

iнформацiйного 

забезпечення: 

iнформацiя, 

повiдомлення, 

носiї iнформацii; 

види професiйної 

iнформацiйної 

комунiкацiї. 

 2 2  10      

Тема 4. Феномен 

новiтнiх медiа. 

 2 2  10      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

46 8 8  30      

Змiстовий модуль 2. Використання інформаційних технологій в 

соціальній роботі 

Тема 5. 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

системі 

соціальної 

адаптації осіб із 

обмеженими 

можливостями. 

 2 2  10      

Тема 6. 

Використання 

iнформацiйних 

технологiй у 

навчальному 

 2 2  10      



 

процесi. Форми 

та можливостi. 

Тема 7. Iнтернет 

та його 

професiйне 

використання. 

 2 2  10      

Тема 8. 

Практичне 

використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в 

соціальній роботі. 

 2 2  10      

Тема 9. Мережевi 

громади: форми, 

риси, тенденцiї. 

 2 2  10      

Тема 10. 

Електронне 

урядування як 

фактор 

формування 

вiдносин влади, 

суспiльства, 

громадянина та 

бiзнесу. 

 2 2        

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

74 12 12  50      

ІНДЗ*           

Усього годин 120 20 20  80      

 

5. Теми практичних занять 

Таблиця 3 

№ з/п  Назва теми  
К-сть 

годин  

1  
Сутність інформаційних технологій та напрями їх 

використання в соціальній роботі. 
 2 

2  
lнформацiйнi аспекти методичного забезпечення 

соціологічних дослiджень. 
 2 

3  

Класифiкацiя iнформацiйного забезпечення: iнформацiя, 

повiдомлення, носiї iнформацii; види професiйної 

iнформацiйної комунiкацiї. 

 2 

4  Феномен новiтнiх медiа.  2 



 

5  
Інформаційно-комунікаційні технології в системі соціальної 

адаптації осіб із обмеженими можливостями. 
 2 

6  
Використання iнформацiйних технологiй у навчальному 

процесi. Форми та можливостi. 
 2 

7 Iнтернет та його професiйне використання.  2 

8 
Практичне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в соціальній роботі. 
 2 

9 Мережевi громади: форми, риси, тенденцiї.  2 

10 
Електронне урядування як фактор формування вiдносин 

влади, суспiльства, громадянина та бiзнесу. 
 2 

Разом   20 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів включає опрацювання теоретичних основ 

лекційного матеріалу, вивчення окремих питань, що не були розглянуті в курсі 

лекцій, підготовку до практичних занять, яка передбачає, зокрема, виконання 

системи вправ практичного  (аналітичного) та творчого характеру та 

конспектування статей. 

Таблиця 4  

№ 

з/п  
Тема  

Кількість 

годин  

1   lнформацiйнi аспекти методичного забезпечення 

соціологічних дослiджень. 

10 

2   Класифiкацiя iнформацiйного забезпечення: 

iнформацiя, повiдомлення, носiї iнформацii; види 

професiйної iнформацiйної комунiкацiї. 

10 

3   Феномен новiтнiх медiа. 10 

4  Інформаційно-комунікаційні технології в системі 

соціальної адаптації осіб із обмеженими можливостями 

10 

5  
 Використання iнформацiйних технологiй у 

навчальному процесi. Форми та можливостi. 

10 

6   Iнтернет та його професiйне використання. 10 

7  Практичне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в соціальній роботі. 

10 

8  Мережевi громади: форми, риси, тенденцiї. 10 

  Разом  80 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Підготовити доповідь: 

1. Мережевий підхід у соціальних науках: базові поняття та принципи. 

2. Історія появи та поширення вікі-технологій. 

3. Система е-документообігу. 

4. Е-петиції та участь громадян у забезпеченні розвитку міста та країни. 



 

 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Соціальний діалог та соціальне 

партнерство» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

▪ Лекція-доповідь; 
▪ дискусійне обговорення проблемних питань. 
На практичних заняттях застосовуються: 

▪ ситуаційні завдання; 
▪ моделюючі вправи; 
▪ роздатковий матеріал для виконання аналітичних вправ.                                                                                         

 

9.  Методи контролю 

Основні методи діагностики успішності навчання – письмові роботи, 

контрольне тестування, усний контроль (на кожному практичному занятті), 

залік.  

Підсумковий контроль успішності студента: контрольне тестування за 

змістом усього курсу (залік). 

Поточний контроль рівня знань студентів 

Перевірка студентами вивченого матеріалу, визначення ступеня його 

засвоєння, вироблення навчальних та  дослідницьких навичок, формування 

вміння самостійної роботи з текстами та спроможності їх осмислення  і 

інтерпретації; а також вироблення навичок письмової та усної самопрезентації.   

Поточний контроль буде здійснюватися за такими напрямами: 

- контроль  за систематичністю та активністю роботи на семінарських 

заняттях; 

- контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

рамками аудиторних занять; 

- контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань; 

- проведення  контрольних робіт.  

Підсумковий контроль є відображенням рівня опрацювання студентом 

теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним вказаного 

матеріалу. Підсумковий контроль відображає результат накопичення студентом 

балів (від 1 до 100 балів) в процесі поточної навчальної діяльності. 

Повний і остаточний підсумок вивчення студентами навчальної 

дисципліни здійснюється під час семестрового (академічного) контролю. 

При семестровому контролі враховуються результати всіх попередніх 

видів контролю вивчення навчальної дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із суми 

балів за поточну успішність та за залік. 

Перелік питань для семестрового контролю, що охоплює зміст навчальної 

дисципліни та виноситься на семестровий (академічний) контроль, наводиться в 

робочій навчальній програмі. 



 

 

10. Питання для підсумкового контролю 

1. Поняття «інформація», її види.  

2.Поняття і особливості інформаційного суспільства.  

3. Iнформацiя як особливий ресурс наукової дiяльностi.  

4. Джерела iнформацiї та їх основні типи  

5. Формування iнформацiйного пiдходу до вивчення рiзних аспектiв 

соціального життя. 

5. Поняття «інформаційні технології». 

6. Класифікація інформаційних технологій.   

7.   Iнформацiйнi технологiї в практицi соціологічних дослiджень. 

Інформаційно-аналітичні технологiї та iнформацiйно-прогнознi технологiї. 

10.  Iнтернет-технологiї. Органiзацiя мережi Iнтернет. Структура 

функцiонування. 

11.  Види доступу в Iнтернет. Огляд Iнтернет-технологiй.  

12.  Пошукова система WAIS.  

13.  Етикет в Iнтернет. 

14.  Iнформацiйнi ресурси мережi Iнтернет. Доступ до ресурсiв через 

електронну пошту.  

15.  WWW-тexнoлoгiї. 

16.  Телеконференції. 

17.  Поняття «новітні медіа». Природа новiтнiх медiа. 

18.  Спектр визначень «новiтнiх медiа» (Л. Манович).  

19.  Основнi принципи та характерни риси новiтнiх технологiй, новiтнiх 

медiа. Поява та розвиток новiтнiх медiа.  

20.  Передумови появи новiтнiх медiа.  

21.  Контент i комунiкацiйнi канали.  

22.  Швидкiсна передача даних, мобiльнi пристрої (телефонiя, 

планшети), ЗG технології.  

23.  Розвиток мереж третього поколiння. 

24.  Мобiльнi технологiї як ще один крок до процесу глобалiзації, свiт як 

«глобальне село» (Маршалл Маклюен).  

25.  Використання iнформацiйних технологiй у навчальному і 

дослідницькому процесах. Форми та можливостi.  

26.  Навчальнi системи i технологiї. 

27.  Характеристика та можливостi навчальних iнформацiйних систем. 

Види послуг.  

28.  Доступ до iнформацiї. Пошуковi системи.  

29.  Електроннi бiблiотеки. Характеристика та можливостi електронних 

бiблiотек у пошуку наукової iнформацiї.  

30.  Iнформацiйнi технологiї щодо перевiрки та контролю знань, форми, 

можливості, характерні риси.  

31.  Інформаційно-комунікаційні технології в системі соціальної 

адаптації осіб із обмеженими можливостями.  

32.  Технології створення інформації. 



 

33.  Технології отримання (збору) інформації. 

34.  Технології зберігання інформації. 

35.  Технології обробки інформації.  

36.  Особливості банку даних інформації в соціальній роботі. 

37.  Критерії вiдбору даних у соціальній роботі.  

38.  Критерії верифікації даних у соціальній роботі. 

39.       Ведення електронної документації, уміння створювати та 

редагувати документи у текстовому редакторі; відповідати на ділові листи, 

заповнювати бланки, спілкуватися електронною поштою.  

40.    Пошук нормативно-правової та соціально значущої інформації у 

світовій мережі. 

 41.       Презентації: призначення та можливості. 

40.  Програма створення та демонстрації презентації Microsoft Office 

Power Point. 

41.  Поняття слайду. Види інформації на слайді. 

42.  Управління слайдами. Нотатки у слайдах. Налаштування режимів 

демонстрації слайдів. 

43.  Графічна презентація масивів числових даних. 

44.  Елементи діаграм. 

45.  Створення і редагування таблиці для діаграми, вибір рядів даних, 

форматування діаграм. 

46.  Організовані схеми. 

47.  Візуалізація складної інформації. 

48.  Ресурси полiтичних партiй, органiв державної влади.  

49.  Характернi риси новiтнiх електронних ЗМI.  

50.  Аналiтичнi ресурси, мозковi центри. Методики їx дослідження та 

використання результатів.  

51.  Iнтерактивнiсть, вiзуалiзованiсть, поява iншого ньюсмейкера.  

52.  Основи вiкi-технологiї. Biкi-технологія та програмне забезпечення.  

53.  Iнтелектуальнi системи пiдтримки прийняття рiшень. Технологiї 

хмар.  

54.  Диджитал культура. Вiртуальна комунiкацiя.  

55.  Риси Мереж Веб 2.0. та Веб 3.0.  

56.  Персонiфiкацiя в сучасних мережах.  

57.  Соцiальнi мережi Facebook, Linkedin, Google+; «В контакте», 

Одноклассники, Tweeteг, Youtube, Instаgram та iншi.  

58.  Мережi як засiб громадянської мобiлiзацiї, їх форми та 

ефективнiсть.  

59.  Мета, основнi цiлi та завдання впровадження електронного 

урядування.  

60.  Електронна демократiя, е-урядування.  

61.  Електроннi державнi послуги тощо.  

62.  Надання державних послуг з використанням сучасних 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль 

Сума балів Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студентам надається доступ до 

електронного навчального контенту дисципліни, який містить: 

1. Тексти і презентації лекцій.  

2. Методичні рекомендації до практичних занять.  

3. Завдання до самостійної (позааудиторної) роботи. 

4. Завдання до підсумкового контролю знань, умінь і практичних навичок 

з дисципліни. 

12. Рекомендована література 

Основна 

1. Вікторова Л.В., Роганов М.М. Використання соціально-

комунікаційних технологій у роботі з людьми похилого віку //Духовність 

особистості: методологія, теорія і практика 5(92)-2019. - С. 30 — 40. 



 

2. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського 

інформаційного простору: кол. моногр./ за заг. ред. Є.Б.Тихомирової.- Луцьк: 

ВМА «Терен», 2012.- 354 с. 

3. Абрамович С. Мовленнєва комунікація: підручник / С. Абрамович, 

М. Чікарькова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.-472 с. 

4. Антошкин В.Н. Коммуникативная деятельность в социальной работе 

/В. Н. Антошкин; М-во образования Рос. Федерации, Башк. гос. ун-т. - Уфа: 

БашГУ, 2003. –  224 с. 

5. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций. – М.: Эксмо-

Пресс, 2000. – 320 с. 

6. Галл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід / 

Джеймс Галл : Переклад з англійської / За ред. О. Грищенка та Н. Гончаренко. – 

К.: Видавництво „К.І.С.”, 2002. – 264 с.  

7. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : 

Навчальний посібник / Валерій Іванов. – К.: Академія Української преси, Центр 

Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

8. Іванов В. Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник. – 

К.: ВПЦ "Київський університет", 2000. – 210 с. 

9. Карпчук Н.П. Теорія та практика комунікацій : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл./ Наталья Петровна Карпчук.- Луцьк: Вежа –Друк, 2013.-248 с. 

10. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – 

Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. 

11.  Квіт С. Масові комунікації: підручник / С.Квіт. – К.: Вид. дім., 

„Києво- Могилянська академія”, 2008- 206 с. 

12.  Корнєв М. Н., Фомічова В. М. Психологія масової поведінки / Ін-т 

13. післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.— К., 

2000. 

14. Лубкович І. Соціологічні методи збору інформації // Лубкович І. 

Соціологія і журналістика: Навчальний посібник. – Львів: Видав. Ценр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2002. – С.37–80. 

15. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-Квейл / 

перекл. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. – Львів : Літопис, 2010. – 583 с.  

16.  Основи теории комуникации: Учебник / под ред. проф. М. А. 

Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с. 

17. Островська Н. В.Прикладні соціально-комунікаційні технології: 

навчальний посібник. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. 

18. Равен Д. Компетентность в современном обществе: Выявление, 

развитие и реализация /Д. Равен; - М.: Когито-центр, 2002. – 395 с. 

19.  Різун В. В. Теорія масової комунікації / В.В. Різун.— К.: 

Видавничий центр ― Просвіта, 2008.— 260 с. 



 

20. Скочко Максим Рекламно-інформаційні технології в контексті 

соціальної роботи. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і  практика : 

колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та ін.] ; за 

ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. 

– Умань : Візаві, 2020. – С. 167-177. 

21. Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання : навч .посіб . 

/ за заг. ред . Ю.Г. Носенко . Полтава : ПУЕТ , 2018 . 261 с. 

22. Уайменн Д.М., Джайлс Г. Коммуникация в межличностных и 

социальных отношениях//Перспективы социальной психологии.- М.: Эксмо, 

2001 – С. 342371. 

23.  Холод О.М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. 

Київ: Видавництво «Білий Тигр», 2018. 370 с. 

24. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник / Шарков 

Ф.И. – М. : Изд. дом «Соц. отношения», изд-во «Перспектива», 2003. – 248 с. 

 

Додаткова 

1. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме / Э.  Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб.: 

Пройм -Еврознак, 2004. – 560 с. 

2. Быкова Т.А. Кузнецова Т.В. Подготовка совещаний и собраний: 

Практическое пособие. – М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 76 с. 

3. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций. – М.: Эксмо-

Пресс, 2000. – 320 с. 

4. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. 

Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 270 с.  

5. Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе // М.М. 

Назаров. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований. - М., 2003.  

6. Лещев С. В. Коммуникативное, следовательно, коммуникационное. 

М., 2002. 

7. Луман Н. Общество как социальная система. -М., 2004; 

8. Назаров М. М.. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследований. - М, 2003.  

9. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения / Росархив ВНИИДАД. 

– М.: 2000. – 107с.    

10. Рак Н.Г. Менеджмент в социальной сфере: Учеб.-практ. пособие. - 

М., 2001.  



 

11.  Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних 

комунікацій / В. В. Різун // Психолінгвістика. - 2012. - Вип. 10. - С. 305-314. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_44 

12. Терпи В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. 

М. 2000.  

13. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - 

СПб, 2000.  

14.  Холод О.М. Світ соціальних комунікацій наук. журн. [гол.ред. О.М. 

Холод]. –Т. 8. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. – 200 с. 

 

13. Електронні інформаційні ресурси 

1. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Онлайн курс на 

платформі Prometheus. URL : 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about 

2. Найдьонова А. В. Он-лайн посібник «Інтелект-карти як ефективний 

інструмент роботи з інформацією» URL : 

https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83 

 3. Про сервіси Google. URL : https://sites.google.com/site/edugservis/home 

4. Створені ресурси LearningApps.org на прикладі інформаційних технологій. 

URL : http://LearningApps.org/watch?v=pitctracj01 

5. Web-технологии WEB 2.0: web-сайт. URL : http://edu-lider.ru/web-

texnologiiweb-2-0 

6. Word та Excel: інструменти і лайфхаки. Онлайн курс на платформі Prometheus. 

URL : https://edx.prometheus.org.ua/courses/coursev 1 :DNU+PRIN-101 +2  

7. Технічне забезпечення інформаційних технологій 

http://human.nauu.kiev.ш/mod/resoш•ce/view.php?id=8364 

8. Комп'ютерні мережі http://human.nauu.kiev.ua/mod/resoш•ce/view. php?id=8366 

9. Програмне забезпечення 

http://human.nauu.kiev.ш/mod/resoш•ce/view.php?id=8496 

10. Обробка даних засобами електронних таблиць 

http://human.nauu.kiev.ш/mod/resoш•ce/view.php?id=8388 

11. Основи інформаційних технологій (курс лекцій). Информационно 

познавательный журнал «Виктория». http://victoria.lviv.ua/html/oit/index.htm 

12. Клецель А. Форматы графических файлов. 

http://obzor.com.ua/dtp/reference/formats.shtml 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж73578
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psling_2012_10_44
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://sites.google.com/site/edugservis/home
http://learningapps.org/watch?v=pitctracj01
http://human.nauu.kiev.ua/mod/resoш•ce/view
http://human.nauu.kiev.ш/mod/resoш•ce/view.php?id=8388
http://victoria.lviv.ua/html/oit/index.htm
http://obzor.com.ua/dtp/reference/formats.shtml

