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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Соціальні комунікації”: складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів другого 

рівня вищої освіти спеціальності 231 “Соціальна робота”. 

Предметом вивчення дисципліни є: соціальні комунікації, 

загальнотеоретичні засади, основні поняття, методи аналізу та 

інструментарій. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

1-й рік навчання, 2-й семестр викладання. 

Зміст курсу «Соціальні комунікації» пов'язаний з такими 

дисциплінами, як психологія, соціологія, маркетинг, введення в професію, 

технологія соціальної роботи, теорія комунікації та іншими 

соціогуманітарними дисциплінами, що відповідає вимогам державних 

освітніх стандартів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні аспекти соціальної комунікації та комунікативного 

процесу. 

2. Практичні питання соціальної комунікації. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Соціальні комунікації» є формування у 

здобувачів вищої освіти розуміння сутності основних понять соціальних 

комунікацій,  місця комунікативного процесу в суспільному житті, надати 

студентам цілісне уявлення про основні напрямки теорії соціальних 

комунікацій та дослідження конкретних форм і засобів соціальної комунікації 

в сучасному світі. 

Завдання:  

- розглянути особливості соціальних комунікацій як важливої 

складової людської діяльності; 

- розуміти процеси передачі інформації в соціальному світі; 

- розкрити прийоми і методи впливу на різні аудиторії; 

- вивчити характерні особливості різних видів і типів комунікації; 

- з’ясувати характерні особливості, види та типи аудиторій щодо  

сприйняття інформації; 

- дослідити складові комунікативної компетентності; 

- вивчити способи та методи спілкування соціального діяча; 

- проаналізувати використання ефектів в масовій комунікації.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ІК.01 - здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; 

КСП.03 - здатність до встановлення продуктивних зв’язків з людьми 

щодо обміну досвідом; 



 

 

КСП.06 - здатність до аналізу результатів власної мовленнєвої 

діяльності та до удосконалення комунікативної культури як важливого 

компонента іміджу сучасного фахівця. 

Програмні результати навчання : 

− визначати доцільність застосування комунікативних технологій в 

різних соціальних ситуаціях 

− будувати прогностичні моделі міжнародної комунікації 

− аналізувати результати комунікативних кампаній 

− показувати глибинне знання та системне розуміння 

теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших 

галузей соціогуманітарних наук. 

Очікувані результати навчання. У результатi вивчення даного 

курсу студент повинен 

знати:  

- про витоки, основні етапи розвитку та сучасні теорії соціальних 

комунікацій; 

- про моделі соціальної комунікації та комунікативного акту і функції 

комунікації; 

- одиниці аналізу комунікації; форми комунікації; основні види 

комунікації; 

- основні елементи комунікаційного процесу; 

- про сутність і специфіку міжособистісної, групової та масової 

комунікації; 

- про основні комунікативних бар'єри; 

- специфіку комунікацій в діяльності фахівця з соціальної роботи; 

- базисні комунікативні вміння соціального діяча; 

вміти:  

- використовувати основні прийоми соціальної комунікації; 

- використовувати психологічні техніки соціальної комунікації; 

- розвивати уміння вербальної і невербальної комунікації; 

- проводити діагностику комунікативних процесів і комунікативної 

компетентності; 

- аналізувати комунікативні процеси і явища. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS.  

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні аспекти соціальної комунікації та комунікативного 

процесу 

Тема 1. Природа комунікації. Моделі комунікації та 

комунікативного акту. Типологія комунікації. 

Теорія комунікації як інтеграційна область знання. Визначення  поняття 

«інформація», «комунікація», «спілкування», їх взаємозв‘язок. Моделювання 



 

 

комунікації в різних сферах життя. Лінійні моделі комунікації. Нелінійні 

моделі комунікації. 

Одиниці аналізу комунікації. Форми комунікації. Види комунікації. 

Вербальні: усні: прямі, опосередковані, письмові. Невербальні: мова рухів 

тіла, поза, жест, вираз обличчя, інтонація. Комунікативне середовище і сфери 

комунікації. 

Тема 2. Вербальна та невербальна комунікація 

Семіотика як наука про знаки і знакові системи. Структура знаку, 

семіотичний трикутник. Особливості мови як знакової системи. Фізіологічні і 

культурно-специфічні основи невербальної комунікації. Невербальні 

компоненти комунікації. Паравербальна комунікація. 

Тема 3. Функції соціальної комунікації 

 Цілі комунікації і людські потреби; Функції соціальної комунікації та 

комунікативного акту. Мовленнєвий вплив і мовленнєва взаємодія. 

Тема 4. Комунікативні стратегії і тактики 

Поняття комунікативної стратегії, комунікативної тактики, 

комунікативного наміру, комунікативного досвіду. Історична і ситуативна 

обумовленість комунікативних стратегій і тактик. Основні види 

комунікаційних стратегій. 

Тема 5. Комунікативні бар'єри 

Поняття бар'єрів, їх класифікація та характеристика. «Людські» бар'єри 

комунікації. Спотворення інформації в системах комунікації. Шляхи 

подолання комунікативних бар’єрів. 

Тема 6. Міжособистісна, групова та масова комунікації 

Інтерактивна модель міжособистісної комунікації. Психологічні та 

соціальні характеристики акту комунікації. Моделі комунікативної 

особистості. 

 Група: ролі, лідерство, комунікація. Організація: структура, відносини, 

комунікаційні потоки. Специфіка масової комунікації. Історія розвитку 

комунікацій. Теорія масової комунікації, моделі масової комунікації. Функції 

засобів масової комунікації, методи аналізу масової комунікації. 

Змістовий модуль 2. 

Практичні питання соціальної комунікації. 

Тема 7. Загальна характеристика комунікацій в соціальній 

діяльності 

Специфіка комунікацій в діяльності фахівця з соціальної роботи. 

Комунікативні завдання фахівця з соціальної роботи. Особисто-професійні 

якості і вміння фахівця з соціальної роботи, важливі для ефективної 

комунікації. Базисні комунікативні вміння фахівця з соціальної роботи. 

Тема 8. Комунікативна компетентність соціального діяча 

Проблема комунікативної компетентності у вітчизняній та зарубіжній 

психологічній літературі. Види комунікативної компетентності. 

Комунікативна компетентність в професійному спілкуванні. Вплив стресу на 



 

 

комунікацію. Емоційне вигоряння і комунікації. Способи розвитку 

комунікативної компетентності соціального діяча.  

Тема 9. Питання комунікаційного менеджменту 

 Потоки інформаційної взаємодії. Принципи та етичні норми 

комунікаційного менеджменту. Соціальна сфера комунікаційного процесу. 

Комунікаційний менеджмент як процес. Механізми управління 

комунікаціями. Методи комунікаційного менеджменту. Інформаційно - 

психологічні канали зв'язків з персоналом. Комунікаційний процес у 

зовнішній сфері організації. Спеціальні форми комунікацій: телефона 

розмова, наради, переговори. Поняття команди. 

Тема 10. Комунікативні методи роботи і комунікаційні навички 

фахівця з соціальної роботи. 

 Основні прийоми комунікації. Психологічні техніки комунікації: 

Спілкування з важкими людьми. Техніка аутопсиходіагностики суб'єкта 

спілкування; Психотехніка слухання. Процедури професійно-управлінського 

алгоритму аутопсиходіагностики; Психологічна техніка формування атракції. 

Розвиток умінь вербальної і невербальної комунікації. Основні комунікаційні 

навички фахівця із соціальної роботи (Навички невербальних комунікацій. 

Жести. Поза. Зоровий контакт. Вираз обличчя. Параметри голосу. Чарівність. 

Навички вербальних комунікацій: Слухання. Мова. Читання). 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація: підручник / С. Абрамович, М. 

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

2. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського 

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

ВМА «Терен», 2012.- 354 с. 

3. 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. 

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

Пресс, 2000. – 320 с. 

5. Вацлавик П. и др. Психология межличностных коммуникаций. СПб., 

2000. 

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. Гнатюк О. Л. Основы теории коммуникации: учебное пособие. — 2-е 

изд. — М., 2012. — 255 с. 

8. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. Режим 

доступу: https://evolkov.net/learn/learning.basics/read.hear.write.speak.basics.html 

9. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 

2000. 



 

 

10. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика / М. Б. 

Жернакова, И. А. Румянцева, Гос. ун-т управления. – М. : Юрайт, 2014. – 370 

с. 

11. Егорова Е. П. Социальные коммуникации. СПб., 2006. 

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

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

Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

13. Іванов В. Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник. – К.: 

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

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

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

с. 

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

Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. 

16.  Квіт С. Масові комунікації: підручник / С.Квіт. – К.: Вид. дім., „Києво- 

Могилянська академія”, 2008- 206 с. 

17.  Конецкая В. П. Социология коммуникации. Режим доступу: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/index.php 

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

післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.— К., 2000. 

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

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

імені Івана Франка, 2002. – С.37–80. 

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

21. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-Квейл / перекл. з 

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

22.  Масова комунікація: Підручник / А. Москаленко, Л. Губерський, В. 

Іванов, В. Вергун. – К.: Либідь, 2007. – 216 с. 

23. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации от клинописи 

до Интернета: курс лекций по общему языкознанию. - М.: Флинта; Наука, 

2009. - 582 с. 

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

– М.: Гардарики, 2003. – 615 с. 

25. Почепцов Г. Теория коммуникации/ Г. Г.  Почепцов.  — М.: «Рефл-бук», 

К.: «Ваклер» — 2001. — 656 с. 

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

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

27.  Рак Н.Г. Менеджмент в социальной сфере: Учеб.-практ. пособие. - М., 

2001.  

28. Різун В. В. Теорія масової комунікації / В.В. Різун.— К.: Видавничий 

центр ― Просвіта, 2008.— 260 с. 

29. Рождественский Ю.В. Теория риторики: 5-е изд. - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2015.- 544 с. 

30. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. - СПб., 

2006. - 319с.  



 

 

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

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

2001 – С. 342 - 371. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання: 

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 тематичних 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. На семестровий (академічний) 

контроль графіком навчального процесу передбачено по одному тижню в 

кожному семестрі. 
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