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Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основний фокус буде зроблений на системі соціальних комунікацій 

в «мережі Інтернет», використанні її інформаційних ресурсів для 

задоволення інформаційних потреб споживачів 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс має багатопрофільний характер і надає практичні навички 

роботи в онлайн-спільнотах, розуміння правил комунікаційної 

взаємодії, структури та функціонування веб-спільноти, використанні 

інструментів інтернет-комунікації таких як Instagram, Twitter, 

Facebook,YouTube, WhatsApp, електронна пошта, чати, блоги, 

форуми тощо. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіння методикою здійснення моніторингу, відслідковування 

та аналізування онлайн-активності користувачів, навчимося 

збільшувати кількість підписчиків в соціальних  мережах, 

встановлювати комунікаційні зв’язки, просунути брендкомпанії 

або само бренд через використання різних інструментів інтернет- 

комунікації. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати 

функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет. 

- Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки 

та архіви. 

- Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 

моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації та знань у будь-яких форматах. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Структура та функціонування веб-спільнот. 

Мовні технології інформаційного пошуку. Методи популяризації 

веб-спільнот. Використанні таргетування та SMM. Засоби розмітки 

інформаційного наповнення у Wiki-середовищах та правилах її 

створення та редагування (в тому числі BBCode). Принципи 

організації взаємодії учасників у Wiki-середовищах та соціальних 

мереж. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, круглі столи 

Методи навчання: дослідницький, пошуковий, практичний 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін соціальні комунікації, інформаційно-аналітична 

діяльність. 

Пореквізити Знання з соціальних комунікацій в мережі Інтернет можуть бути 

використані під час вивчення дисциплін – сучасні піар-технології та 

реклама в інформаційній діяльності, мас-медіа в інформаційно- 

комунікативному просторі, при проходженні фахової практики та 

написання дипломних робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Репозитарій НАУ: 

1. Гумінський Р.В. Методи і засоби виявлення інформаційних 

загроз віртуальних спільнот в інтернет середовищі соціальних 

мереж. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук. К., 2016. 

2. Курченко Т.Є., Клиніна Т. С. Соціальні мережі як засіб 

комунікації бібліотек вищих навчальних закладів / Т. Курченко, Т. 

Клиніна // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні 

технології ХХІ століття / Матер. Х Міжнародної науково-практичної 

конференції, Одеса 14-15 вересня 2017 р. Одеса: ОНПУ. 2017. – С. 

93- 97. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) КЛИНІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

 

 

 

http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 

5914&Itemid=310 

Тел.: 406-73-00 

E-mail: tklynina@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.608 
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Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

Завідувач кафедри І. І. Тюрменко 

 
 

Розробник Т.С. Клиніна 


