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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Теорія комунікації»: складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів другого 

рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст комунікативних 

процесів, види та техніки професійно зорієнтованої комунікації. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

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

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Історико-методологічні аспекти теорії комунікації. 

2. Прикладні аспекти теорії комунікації. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета є надання магістрам знань про особливості теорії комунікації, 

формування та розвиток їх комунікативної компетентності для успішного 

функціонування в професійній сфері та суспільстві. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Теорія комунікації»: 

розкрити сутність та зміст теорії комунікацій; визначити об’єкт та предмет 

теорії комунікацій як науки; ознайомити студентів із основними етапами 

розвитку теорії комунікації; розкрити зміст комунікативних процесів; 

ознайомити з особливостями вербальної та невербальної комунікації; 

ознайомити студентів із міжособистісною комунікацією; розкрити зміст 

комунікації в малих групах; ознайомити з новітніми видами професійно 

зорієнтованої 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредиту ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історико-методологічні аспекти теорії 

комунікації 

Тема 1. Теорія комунікація як наука і навчальна дисципліна. 

Тема 2. Джерела і основні етапи розвитку теорії комунікації. 

Тема 3. Сучасні теорії комунікації. 

Тема 4. Сутність паблік рілейшнз, реклами та пропаганди. 

Тема 5. Модернізація, формування масового суспільства і масової 

комунікації. 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти теорії комунікації 

Тема 6. Рівні комунікації. 

Тема 7. Моделі комунікації. 

Тема 8. Види комунікації. 

Тема 9. Види професійно-орієнтованої комунікації. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Висилика М. А Основи теории комунакации / Василика М. А. – М. : 

Гардарики, 2005. – 615 с. 



 

 

2. Касьянов В. В. Социология массовой коммуникации : учеб. пособие / 

В. В. Касьянов. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 427 с. – (Высшее 

образование). 

3. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / 

Дж. Барнет, С. Мориарти. - СПб. : Весь мир, 2001. – 287 с.  

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

2001. - 656 с. 

5. Яковлев И. П. Основы теории коммуникаций : учеб. пособие / 

И. П. Яковлев. - СПб. : Научная мысль, 2001. – 356 с. 

Додаткова 

1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для вузов / 

Г. М. Андреева - М. : Астрель, 2001. – 262 с.  

2. Вилсон Г.  Язык жестов - путь к успеху / Г. Вилсон, К. Макклафлин - 

СПб. : Наука, 2000. – 312 с. 

3. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни : Пер. с 

англ. / И. Гофман. - М. : Док-К, 2001. – 318 с.  

4. Дейк Т. А. Язык, познание, коммуникация / Т. А. Дейк. – СПб. : Амфора, 

2000. – 274 с. 

5. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита / Е. Л. Доценко. - М. : Анлант, 2000. – 342 с.  

6. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. - СПб. : 

Наука, 2000. – 267 с. 

7. Камерон К. С. Диагностика измерения организационной культуры / 

К. С. Камерон, Р. Э. Куинн. -  СПб. : Альянс, 2001. – 287 с.  

8. Карпухин О. Формирование масс : Природа общественных связей и 

технологии «Паблик рилейшнз» : Опыт историко-социологического 

исследования / О. Карпухин, Э. Макаревич. – Калининград : МТМ,  

2001. – 268 с.  

9. Кастельс М. Информациональная эпоха : экономика, общество, культура 

/ М. Кастельс. - М. : Мысль, 2001. – 387 с.  



 

 

10. Лэйхифф Дж. М. Бизнес-коммуникации: стратегии и навыки / 

Дж. М. Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз. - СПб. : Научная мысль, 2001. – 258 с. 

11. Межличностное общение / Сост. и общая редакция Н. В. Казариновой, 

В. М. Погольши. - М. : Тандем, 2004. – 321 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Види масової комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/DrugaLectsiya.pdf. 

2. Демченко В. Д. Новітні парадигми вивчення теорії масової комунікації в 

Україні (до проблеми концептуальної еволюції) / В. Д. Демченко 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_05.pdf. 

3. Квіт С. Масові комунікації : Підручник / С. Квіт. – К. : Вид. дім. «Києво-

Могилянська академя», 2008. – 206 с. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://kvit.ukma.kiev.ua/wp-

content/uploads/2011/04/mass_communications_2008.pdf. 

4. Лазарєва Л. М. Огляд наукових підходів до вивчення сучасних теорій 

комунікації / Л. М. Лазарєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_1/31.pdf. 

5. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник 

/ За науковою редакцією В. В. Різуна — К.: Центр Вільної Преси, 2010. 

— 258 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.aup.com.ua/uploads/TM_web.pdf. 

6. Піддубна Л. П. Комунікаційні моделі та їх використання у формуванні 

ефективних документально- інформаційних комунікацій у системі 

державного управління та місцевого самоврядування / Піддубна Л. П. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2010_3/36.pdf. 

7. Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / 

В. Різун. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf. 

http://journlib.univ.kiev.ua/DrugaLectsiya.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_2/files/SC210_05.pdf
http://kvit.ukma.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/04/mass_communications_2008.pdf
http://kvit.ukma.kiev.ua/wp-content/uploads/2011/04/mass_communications_2008.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_1/31.pdf
http://www.aup.com.ua/uploads/TM_web.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2010_3/36.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf


 

 

8. Різун В. В.Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі соціальної 

інженерії / В. В. Різун. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf 

9. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 

«журналістика та інформація» / В.В. Різун.— К. : Видавничий центр 

«Просвіта», 2008.— 260 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://journlib.univ.kiev.ua/Teoriya_mas_com.pdf. 

10. Рогожина В. В. Місце реклами в системі соціальних комунікацій / 

В. В. Рогожина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2010_12/Rogozhyn.pdf 

11. Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации / Ф. И. Шарков. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iub.at.ua/_ld/0/61_.__.pdf. 

12. Швидка О. Б. Комунікаційне середовище в теорії та практиці 

формування освітнього простору / О. Б. Швидка. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhdak/2012_35/35-2-01.pdf. 

13. Чекмишев О. В. Новітні дослідження соціальних комунікацій в 

американській науці / О. В. Чекмишев [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apmk/2011_12/Chekmysh.

pdf. 

14. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб./ О. В. 

Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. (Серія «Альма-матер») 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.luguniv.edu.ua/new_doc/01_2012/linguistic_communication.pdf. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 

5. Методи діагностики успішності навчання. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна 

контрольна робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

http://journlib.univ.kiev.ua/Socialniy_pidhid.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/Teoriya_mas_com.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2010_12/Rogozhyn.pdf
http://iub.at.ua/_ld/0/61_.__.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhdak/2012_35/35-2-01.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apmk/2011_12/Chekmysh.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apmk/2011_12/Chekmysh.pdf
http://lib.luguniv.edu.ua/new_doc/01_2012/linguistic_communication.pdf


 

 

тестування. 

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати заняття; вести конспекти лекційних і практичних занять; 

приймати активну участь в роботі на семінарах; виконувати тестові завдання 

проміжного контролю. 


