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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни “Соціальні комунікації” складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки __ магістра__ 

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.  

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: 

а) загальних (ЗК): 

 ЗК 01. Здатність аналізувати соціальні зміни у суспільстві, соціальні 

проблеми індивіда, групи та громади, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки між соціальними подіями і явищами. 

ЗК 03. Здатність розробляти критерії для оцінювання якості 

виконуваних робіт та забезпечувати їх належне виконання. 



 

  

 ЗК 09. Втілювати навички ефективної міжособистісної взаємодії на 

різних рівнях. 

ЗК 10. Здатність результативно працювати в команді та брати на 

себе відповідальність за конкретні завдання та за всю команду в цілому. 

     б) Спеціальні ( фахові, предметні)  компетентності :  

СК 05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня, налагоджувати ефективну взаємодію державних, 

громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального 

партнерства та соціальної відповідальності. 

 СК 09. Здатність  встановлювати ефективну комунікацію та 

доводити знання і власні висновки до фахівців різних галузей та 

нефахівців. 

Програмні результати навчання : 

ПРН 06.  Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну 

для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати 

нові знання, розвивати професійні навички та якості, підвищувати 

професійну кваліфікацію.   

ПРН 09. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання, застосовувати рефлексивні технології при 

вирішенні навчальних, виховних та професійних завдань. 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 

професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних 

спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 

альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам 

соціальної роботи. 

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 

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. 

Тема 2. Типологія комунікації 

Одиниці аналізу комунікації. Форми комунікації. Види комунікації. 

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

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

комунікації. 

Тема 3. 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 4. Функції соціальної комунікації 

 Цілі комунікації і людські потреби; Функції соціальної комунікації та 

комунікативного акту. Мовленнєвий вплив і мовленнєва взаємодія. 

Тема 5. 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 6. Комунікативні бар'єри 

Поняття комунікативних бар'єрів, їх класифікація та характеристика. 

«Людські» бар'єри комунікації. Спотворення інформації в системах 

комунікації. 

Тема 7. Міжособистісна комунікація 



 

  

Інтерактивна модель міжособистісної комунікації. Психологічні та 

соціальні характеристики акту комунікації. Моделі комунікативної 

особистості. 

Тема 8. Групова та масова комунікації 

 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. Комунікативні методи роботи і комунікаційні навички 

фахівця з соціальної роботи 

 Основні прийоми комунікації. Психологічні техніки комунікації: 

Спілкування з важкими людьми. Техніка аутопсіходіагностікі суб'єкта 

спілкування; Психотехника слухання. Процедури професійно-управлінського 

алгоритму аутопсіходіагностики; 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). 
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