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РЕЦЕНЗІЯ  

на рукопис підручника Холода О. М.  

«Комунікаційні технології»  

 

 

В Україні досить давно очікуваний підручник під назвою 

«Комунікаційні технології». Необхідність виходу такого навчально-

методичного джерела пояснюється декількома причинами, серед яких: 

1) концептуальна розпорошеність інформації про критерії диференціації 

комунікаційних технологій; 

2) відсутність повного переліку комунікаційних технологій, що в 

принципі досить важко зробити, звертаючи увагу на неосяжність предмета 

дослідження; 

3) відсутність чітких критеріїв диференціації комунікаційних технологій; 

4) певна плутанина з тлумаченнями понять «комунікаційні технології» 

та «соціальні технології». 

Приємно відзначити, що доктор філологічних наук, професор 

Холод О. М. здійснив спробу вирішити існуючу нагальну проблему. 

Рецензований рукопис має всі необхідні атрибути для надання йому грифу 

підручника. 

На наш погляд, автор рукопису комплексно підійшов до викладу 

навчального матеріалу, а саме: побудував структуру навчально-методичного 

джерела, виходячи з потреб студентів. Матеріал підручника має логічний 

виклад і сувору структуру. Стиль викладу доступний, текст легко 

сприймається і тому буде гарно засвоюватись студентами. Зрозумілими і 

сучасними є приклади, які автор наводить як доказову базу для ілюстрації 

класифікацій і типологізацій. Щоправда, на наш погляд, варто було подати 

стислі характеристики кожної з перелічених комунікаційних технологій. 

У рукописі підручника є питання для самоперевірки набутих студентами 

знань, пропонуються навчальні тести, подано завдання і теми для написання 

есе та рефератів. Вважаємо, що така побудова навчально-дидактичного 

матеріалу дозволить студентам серйозно працювати над опануванням 

навчальним матеріалом і здійснювати контроль набутих знань.  

Необхідно зазначити, що навчальний предмет «Комунікаційні 

технології» є базовим для підготовки фахівців із соціальних комунікацій 

(студентів – майбутніх журналістів, що навчаються за спеціальністю 

6.030201 – журналістика й аспірантів, які захищатимуться з наукових 
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спеціальностей: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій, 27.00.04 

– теорія та історія журналістики, 27.00.06 – прикладні соціально-

комунікаційні технології. 

Приємно відзначити, що рукопис підручника має оригінальне 

концептуально-теоретичне підґрунтя – теорію інмутації суспільства, автором 

якої є проф. Холод О. М.  Згадана теорія була запропонована дослідником 

давно й набула за багато років продуктивного поширення. Нам відомо, що 

декілька аспірантів і докторантів проф. Холода О. М. нині активно 

розробляють теорію інмутації суспільства. На результати багаторічних 

досліджень своєї наукової школи проф. Холод О. М. спирається не тільки в 

рецензованому рукописі підручника, але й зробив це раніше у навчальному 

посібнику «Комунікаційні технології», яким успішно користуються 

викладачі багатьох вишів України. Іншими словами, ідеї проф. Холода О. М., 

які стосуються теорії комунікаційних технологій нині апробовані під час 

викладання їх у вишах протягом декількох років. 

Вважаємо, що рукопис навчально-методичного джерела «Комунікаційні 

технології» по праву заслуговує на надання йому грифу «Затверджено 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для 

студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030201 – журналістика». 

 

 

Доктор наук із соціальних комунікацій,  

професор                Т. В. Кузнецова  

 

 


