
Технології комунікативного впливу 

 

Анотація. Вибірковий курс «Технології комунікативного впливу» 

знайомить студентів із природою й особливостями комунікативного і 

мовленнєвого впливу, його структурою, складниками та наслідками. Навчальна 

дисципліна покликана сформувати у студентів теоретичне підґрунтя для 

поліпшення загальної комунікативної майстерності слухачів як професійних 

комунікантів, оскільки його практичні завдання скеровані на формування умінь 

і навичок емпатичної і водночас – коректної впливової комунікації, вміння 

здійснювати систематизацію та лінгвістичну реконструкцію всього спектру 

дискурсів, формування навичок застосовування прийомів  виокремлення 

відповідних деструктивних елементів вербальної і невербальної комунікації. 

Також завдання курсу передбачають вміння корегувати неадекватну поведінку 

особистості й колективу. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів 

компетентностей, які дозволять їм розширювати власні уявлення про 

комунікативні та мовленнєві впливи. Зокрема, студенти повинні знати:  

фундаментальні психологічні та лінгвістичні фактори, що зумовлюють 

комплексну природу впливу;  основні характеристики і типи комунікативного і 

мовленнєвого впливу як специфічного складника комунікації; основні впливові 

стратегії й тактики мовленнєвого спілкування та фактори їх оптимізації;  

визначальні складники впливової комунікації ; основні наукові парадигми 

дослідження впливової комунікації; відповідний термінологічний апарат. 

Студенти повинні вміти: виявляти актуальні вербальні, паравербальні, 

психологічні та інші складники впливових ефектів комунікації; застосовувати у 

власній комунікативній діяльності відповідні впливові стратегії вербального та 

невербального спілкування; здійснювати комплексну оцінку дискурсу ; 

використовувати стратегії захисту від некоректного впливу; дотримуватися 

норм емпатичної коректної комунікації. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні етапи та характеристики 

комунікативного процесу; поняття та категорії комунікативної філософії; 

основи філософії свідомості тощо. 

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо 

феноменів та явищ культури, культурних процесів та подій; володіти 

елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією, 

використання іншомовних фахових інформаційних джерел. 

Основні теми курсу:  

- Філософські засади комунікативної дії 

- Поняття комунікації, технологій масово-комунікаційного впливу, 

масовокомунікаційної моделі 

- Концептуальні засади масово-комунікаційних технологій 

- Механізми керування масою 

- Медіа як засіб «соціальної телепатії» 

- «Четверта влада» як основний концепт технології масового впливу 



- Риси масово-комунікаційних технологій 

- Сутність, структура та функції політичної комунікації  

- Стратегії політичної комунікації 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОПП 

«Культурологія» в обсязі 90 годин, у тому числі 44 години аудиторних занять 

(30 год. – лекційні заняття, 14 год. – семінари), 46 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


