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Форма проведення:  

письмова 
 

Письмова 

(студентам пропонується виконати тестові 

завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

Тестові завдання – 1 бал за правильну відповідь. 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – відмінно; 

31-35 балів – дуже добре; 

26-30 балів – добре; 

21-25 балів – задовільно; 

16-20 балів – достатньо; 

11-15 балів – незадовільно з можливістю 

повторного складання; 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, 

ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Визначити основні характеристики процесу 

комунікації. 

2. Розкрити сутність поняття "соціальні 

комунікації". 

3. Проаналізувати трансформації соціальних 

комунікацій від античності до сучасності. 

4. Розкрити сутність міфологічного мислення як 

основи соціальних комунікацій. 

5. Проаналізувати можливості масової культури в 

системі соціальних комунікацій. 

6. Описати основні різновиди комунікацій. 

7. Охарактеризувати особливості перформансних 

комунікацій. 

8. Визначити основні методи досліджень 

соціальних комунікацій. 



9. Передати сутність роботи "Розуміння медіа" 

М. Маклюена. 

10. Розкрити значення терміну "нові медіа". 

11. Проаналізувати значення постправди в 

сучасному дискурсі. 

12. Охарактеризувати роль спілкування в історії 

культури. 

13. Визначити специфіку суб'єкт-суб'єктного та 

суб'єкт-об'єктного спілкування в сучасних ЗМК.  

14. Визначити особливості інтерперсонального та 

рольового спілкування. 

15. Розкрити сутність терміну "соціолінгвістика" 

в контексті соціальних комунікацій. 

16. Проаналізувати феномен двомовності в 

Україні. 

17. Охарактеризувати сучасні мас-медіа з точки 

зору психолінгвістики. 

18. Пояснити феномен пропаганди в соціальних 

комунікаціях. 

19. Розкрити специфіку журналістської професії 

в контексті соціальних комунікацій. 

20. Продемонструвати особливості роботи 

піарника та рекламіста. 

21. Охарактеризувати нові ролі в системі 

соціальних комунікацій, що пов'язані з "новими 

медіа". 

22. Пояснити базові поняття семіотики. 

23. Охарактеризувати семіотичну модель 

Р.Якобсона. 

24. Охарактеризувати семіотичну модель Р.Барта. 

25. Проаналізувати модель соціальних 

комунікацій А.Грамши. 

26. Розкрити сутність досліджень пропаганди Ф. 

Тейлором. 

27. Пояснити сутність та зв'язок моделі 



карнавальної культури М.Бахтіна та соціальних 

комунікацій. 

28. Охарактеризувати природу влади з точки зору 

філософської моделі М.Фуко. 

29. Пояснити різницю в комунікаціях між піаром 

та рекламою. 

30. Проаналізувати феномен гейміфікації у 

соціальних комунікаціях. 

Екзаменатор ______________  Є.О.Малюк 

 


