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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 
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23 «Соціальна робота» 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 
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1-й  
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2-й   
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Практичні, семінарські 

20 год.          

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового контролю: 

залік 
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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. 
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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:  
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- 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.  

 

3. Програма 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. 
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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 
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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. 
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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). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. 

 Теоретичні аспекти соціальної комунікації та комунікативного процесу 

Тема 1. Природа 

комунікації. Моделі 

комунікації та 

комунікативного 

акту Тема 2. 

Типологія 

комунікації 

9 2 2  5      

Тема 3. Вербальна 

та невербальна 

комунікація Тема 4. 

Функції соціальної 

комунікації 

9 2 2  5      

Тема 5. 

Комунікативні 

стратегії і тактики 

Тема 6. 

Комунікативні 

бар'єри 

14 2 2  10      

Тема 7. 

Міжособистісна 

комунікація Тема 8. 

Групова та масова 

комунікації 

14 2 2  10      

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 8 8  30      

 

 

Змiстовий модуль 2.  

Практичні питання соціальної комунікації. 

 

Тема 9. Загальна 

характеристика 

комунікацій в 

соціальній 

14 2 2  10      
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діяльності 

Тема 10. 

Комунікативна 

компетентність 

соціального діяча 

14 2 2  10      

Тема 11. Питання 

комунікаційного 

менеджменту 

18 4 4  10      

Тема 12. 

Комунікативні 

методи роботи і 

комунікаційні 

навички фахівця з 

соціальної роботи 

18 4 4  20      

Разом за змістовим 

модулем 2 

74 12 12  50      

ІНДЗ*           

Усього годин 120 20 20  80      

 

5. Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 
К-сть 

годин 

1  Специфіка комунікацій в діяльності фахівця з соціальної роботи.   2 

2  Базисні комунікативні вміння фахівця з соціальної роботи.  2 

3  Вплив стресу на комунікацію.   2 

4  Емоційне вигоряння і комунікації.   2 

5  Способи розвитку комунікативної компетентності соціального діяча.   2 

6  Принципи та етичні норми комунікаційного менеджменту.  2 

7 Інформаційно - психологічні канали зв'язків з персоналом.   2 

8 Спеціальні форми комунікацій: телефона розмова, наради, переговори.   2 

9 Психотехника слухання.   2 

10 Розвиток умінь вербальної і невербальної комунікації.   2 

Разом  
 20 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів включає опрацювання теоретичних основ 

лекційного матеріалу, вивчення окремих питань, що не були розглянуті в 

курсі лекцій, підготовку до практичних занять, яка передбачає, зокрема, 

виконання системи вправ практичного  (аналітичного) та творчого характеру 

та конспектування статей. 

 
№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 
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1  Визначення  поняття «інформація», «комунікація», «спілкування», їх 

взаємозв‘язок.  

10 

2  Вербальні: усні: прямі, опосередковані, письмові. 10 

3  Невербальні: мова рухів тіла, поза, жест, вираз обличчя, інотація. 10 

4 Фізіологічні і культурно-специфічні основи невербальної комунікації.  10 

5  Мовленнєвий вплив і мовленнєва взаємодія. 10 

6  Поняття комунікативних бар'єрів, їх класифікація та характеристика.  10 

7 Моделі комунікативної особистості. 10 

8 Теорія масової комунікації, моделі масової комунікації.  10 

Разом  80 

 

8. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

▪ Лекція-доповідь; 

▪ дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

▪ ситуаційні завдання; 

▪ моделюючі вправи; 

▪ роздатковий матеріал для виконання аналітичних вправ.                                                                                         

 

9.  Методи контролю 

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: 
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- 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. 

Перелік питань для семестрового контролю, що охоплює зміст 

навчальної дисципліни та виноситься на семестровий (академічний) 

контроль, наводиться в робочій навчальній програмі. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 
Сума 

балів 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 підсумкова 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

20 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
85-89 В 

добре 
75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни студентам надається доступ 

до електронного навчального контенту дисципліни, який містить: 

1. Тексти і презентації лекцій.  

2. Методичні рекомендації до практичних занять.  

3. Завдання до самостійної (позааудиторної) роботи. 

4. Завдання до підсумкового контролю знань, умінь і практичних 

навичок з дисципліни. 
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12. Рекомендована література 

Основна 

 

1. 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. 

2. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. 

3. 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.  

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М.: 

Инфра-М, 1997.  

5. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной 

коммуникации. - М.: Наука, 1984. - 268 с.  

6. Егорова Е. П. Социальные коммуникации. СПб., 1996. 

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

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

Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

8. Іванов В. Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник. – 

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

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

Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. 

10. Квіт С. Масові комунікації: підручник / С.Квіт. – К.: Вид. дім., 

„Києво- Могилянська академія”, 2008- 206 с. 

11. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997.  

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

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

2000. 
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13. Лубкович І. Соціологічні методи збору інформації // Лубкович І. 

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

імені Івана Франка, 2002. – С.37–80. 

14. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Девід Мак-Квейл / 

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

15.  Масова комунікація: Підручник / А. Москаленко, Л. Губерський, 

В. Іванов, В. Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 216 с. 

16. Николаева Г.Н. Коммуникативная компетентность личности: 

Учеб. пособие /Г.Н. Николаева; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел, 

1997. – 139 с. 

17. Почепцов Г. Теорія комунікації: 2-е видання, доповнене / Г. Г.  

Почепцов. – К.: Видавничий центр „Київський університет”, 1999. – 308 с. 

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

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

19.  Рак Н.Г. Менеджмент в социальной сфере: Учеб.-практ. пособие. 

- М., 2001.  

20.  Різун В. В. Теорія масової комунікації / В.В. Різун.— К.: 

Видавничий центр ― Просвіта, 2008.— 260 с. 

21. Рождественский Ю.В. Теория риторики: 2-е изд. - М.: Добросвет, 

1999. - 482 с.  

22.  Рязаев А.В. Парадигмы общения: Взгляд с позиций социальной 

философии. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1993. - 212 с.  

23.  Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. - 

СПб., 1996. - 319с.  

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

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

2001 – С. 342-371. 

25. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник / Шарков 

Ф.И. – М. : Изд. дом «Соц. отношения», изд-во «Перспектива», 2003. – 248 с. 

Додаткова 
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1. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме / Э.  Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб.: 

Пройм -Еврознак, 2004. – 560 с. 

2. Быкова Т.А. Кузнецова Т.В. Подготовка совещаний и собраний: 

Практическое пособие. – М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 76 с. 

3. Вацлавик П. Прагматика человеческих коммуникаций. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. 
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5. Лещев С. В. Коммуникативное, следовательно, 

коммуникационное. М., 2002. 

6.  Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения 

индивида// Психологические проблемы социальной регуляции поведения, - 

М., 1976.  

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

8. Мечковская Н.Б. Коммуникативная деятельность человека. 

Функции языка и речи // Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 1996. С. 

7-29.  

9. Назаров М. М.. Массовая коммуникация в современном мире: 

методология анализа и практика исследований. - М, 2003.  

10. Николаева Г.Н. Коммуникативная компетентность личности: 

Учеб. пособие /Г.Н. Николаева; Орлов. гос. ин-т искусств и культуры. - Орел, 

1997. –  139 с. 

11. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения / Росархив 

ВНИИДАД. – М.: 2000. – 107с.    

12.  Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. - М., 1998.  

13.  Развитие и оценка компетентности: Материалы конф., 20-22 апр. 

1996 /[Под ред. Белопольского В.И., Трофимовой И.Н.]. - М., 1996. -  58 с. 
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- М., 2001.  

15.  Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних 

комунікацій / В. В. Різун // Психолінгвістика. - 2012. - Вип. 10. - С. 305-314. - 
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16. Рождественский Ю.В. Теория риторики: 2-е изд. - М.: Добросвет, 

1999. - 482 с.  

17.  Терпи В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта 

Запада. М. 2000.  

18. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. 

- СПб, 2000.  
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