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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Комунікація в професійній 

діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової 

програми підготовки магістра спеціальності 231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення дисципліни є: комунікація в професійній 

діяльності як соціальний феномен, загальнотеоретичні засади теорій 

комунікації, основні поняття, методи аналізу та інструментарій 

комунікаційних процесів моделі соціальної комунікації, особливості 

спілкування в професійній діяльності, засоби комунікації в управлінні, 

специфіка соціальних комунікацій організації, форми соціальної комунікації в 

управлінні. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Зміст курсу «Комунікація в професійній діяльності» пов'язаний з 

такими дисциплінами, як філософія, 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 комунікації. 

2. Професійна та ділова комунікація. Їх зміст, функції. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Комунікація в професійній діяльності» є надати 

студентам цілісне уявлення про феномен комунікації, основні напрямки 

загальної теорії комунікації та дослідження конкретних форм і засобів 

комунікації в сучасному світі, про основні поняття та моделі комунікації, а 

також комунікаційні технології в інформаційному суспільстві, надати 

розуміння сутності основних понять  комунікації в професійній діяльності,  

місця комунікативного процесу в суспільно-політичному житті.  

Завдання полягає в тому, щоби:  



 

 

• сформувати професійну комунікативну компетентності; 

• вміти володіти понятійним апаратом у теорії комунікації; 

• вміти розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик та 

стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та 

розмаїттятзасобів комунікації; 

• бути здатним застосовувати набуті знання та вміння на робочому 

місці та реальному житті. 

• розглянути особливості комунікації в професійній діяльності; 

• обґрунтувати форми і формати професійної комунікації та 

масової комунікації; 

• вивчити прийоми і методи впливу на різні аудиторії; 

• розкрити характерні особливості різних видів і типів комунікації; 

• сформувати розуміння особливостей мовної та невербальної 

комунікації її різновидів; 

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

сприйняття інформації; 

• проаналізувати використання ефектів в масовій комунікації.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КСО.02 - розуміння необхідності професійного саморозвитку; 

КСО.06 - адаптивність і комунікабельність; 

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

КЗП.03 - уміння користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними засобами задля створення та  реалізації соціальних 

проектів у галузі соціальної роботи; 

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

щодо обміну досвідом. 

Програмні результати навчання: 

• знайти індивідуальний стиль спілкування, застосовувати 

різноманітні засоби переконання, оцінити конфліктну ситуацію та обрати 



 

 

шляхи її подолання, організовувати процес прийому й передачі інформації, 

установлювати комунікативні зв’язки в колективі, використовувати 

інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації 

комунікативного процесу;  

• розрізняти основні види комунікації, встановлювати 

референтні зв’язки між висловлюванням та наміром мовця, встановлювати 

типи мовленнєвих актів, розрізняти текст і дискурс, виокремлювати 

ефективні стратегії та тактики у процесі професійного спілкування.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• про витоки, основні етапи розвитку та сучасні теорії комунікації; 

• про моделі комунікації та комунікативного акту і функції 

комунікації в людському суспільстві; 

• 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; 

• комунікативні завдання фахівця із соціальної роботи; 

• базисні комунікативні вміння фахівця із соціальної роботи; 

• структура комунікативної діяльності фахівця із соціальної 

роботи; 

• основи вербальної і невербальної комунікації фахівця із 

соціальної роботи; 

• способи розвитку комунікативної компетентності фахівця з 

соціальної роботи; 

вміти:  



 

 

• використовувати основні прийоми комунікації; 

• використовувати психологічні техніки комунікації в діяльності в 

галузі соціальної роботи; 

• розвивати уміння вербальної і невербальної комунікації; 

• складати і оформляти документи відповідно до правил в 

залежності від призначення, змісту і виду документа; 

• уніфікувати тексти службових документів; 

• кваліфіковано дослідити склад документації установи, 

організації, підприємства. 

• проводити діагностику комунікативних процесів і комунікативної 

компетентності; 

• аналізувати комунікативні процеси і явища. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти комунікації 

Тема 1. Розвиток теорії комунікації 

Пропонується визначення  поняття «інформація», «комунікація», 

«спілкування», їх взаємозв‘язок; виділяються фактори успішної та 

неуспішної комунікації; досліджуються  підходи до розуміння комунікації з 

часів античності до наших днів, наукові традиції, які вплинули на 

становлення теорії комунікації; наводяться конкретно-наукові підходи до 

вивчення комунікації. 

Тема 2. Комунікативний процес як основа спілкування 

Розглядається комунікативний процес  та його структура, аналізуються 

моделі комунікації як трансмісії, ритуалу, привернення уваги і рецепції; 

ефекти комунікації як бажана ціль при інтеракції; закони комунікації як 

нежорсткі тенденції спілкування. 

Тема 3. Аудиторія комунікації, фігура комунікатора 



 

 

Комунікативна діяльність передбачає знання характеристик 

комунікатора, аналіз змісту інформації й аналіз аудиторії. На ефективність 

сприйняття інформації аудиторією впливають культурний,  освітній, 

соціальний рівні комуніканта. У 80-х рр. ХХ ст. Дж. Голдхабер створив 

харизматичну модель мережі, де доводив, що телебачення більше діє на 

емоції, ніж на розум. Тому успіх телепередач менше пов’язаний з 

інформаційним змістом, а безпосередньо залежить від „харизми” особи на 

екрані. На основі цього виділив три типи харазматичної особистості (герой, 

антигерой, містична особистість).  Значна роль у процесі комунікації 

належить фігурі комунікатора. Серед властивостей комунікатора виділяють 

авторитетність, надійність, престижність. Важлива роль належить 

соціальному статусові і престижеві (люди престижу і лідери думок). 

Стратегічна комунікація включає визначення проблеми, планування і 

програмування, дії і комунікація, оцінка програми. 

Тема 4. Комунікація у суспільстві 

Розглядаються функції та роль комунікації у суспільстві; природні та 

штучні комунікативні системи; загальнонаукові та спеціально-наукові методи 

вивчення комунікації. 

Вводиться поняття дискурсу, аналізуються основні комунікативні 

дискурси, а саме: теле- і радіодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері  

PR, рекламний дискурс, політичний дискурс, тоталітарний дискурс, 

неофіційний дискурс, релігійний дискурс, неправдивий дискурс, лайливий  

дискурс, етикетний дискурс, фольклорний дискурс, міфологічний дискурс. 

Тема 5. Класифікація форм комунікації. 

Розглядаються  історично укладені форми комунікації; особливості 

мовної комунікації, зокрема  специфіка  усних комунікації, їх типологізація, 

структура публічного виступу та рекомендації для представлення промов; 

комунікації з використанням письмової мови; спічрайтинг. 

Змістовий модуль 2. Професійна та ділова комунікація. Їх зміст, 

функції 



 

 

Тема 6. Інформаційний простір держави 

Попри те, що нині існують різні визначення сутності інформаційного 

простору. Під цим поняттям слід розуміти множину текстових, аудіо- чи 

відеоповідомлень, які були  передані й отримані відповідною аудиторією, на 

певну частину чи на цілу територію держави.  Деякі вчені (З. В. Партико) 

вважають, що до цього треба додати не лише ті повідомлення, які вже 

оприлюднені, а й такі, що плануються оприлюднити. З огляду на 

розгалуженість і масштабність охоплення аудиторії власними мас-медіа, 

виділять два типи держав: інформаційно незалежні й інформаційно залежні. 

В Україні інформаційним простором керують законодавчі, виконавчі, судові 

органи влади та громадські організації. Саме вони визначають інформаційну 

політику держави, яка спрямована на її інформаційну безпеку.     

Тема 7. Ділова, спеціалізована та професійна комунікація. 

Розглядаються відмінності між письмовим і усним повідомленням. 

Окрім традиційних жанрів газетно-журнальної публіцистики вивчаються 

специфічні жанри публіцистиці:  бекграунди (інформація поточного подієвого 

характеру, однак новина, яка міститься в ній, не є сенсацією), прес-реліз, 

ньюс-реліз, факс-реліз (повідомлення, що містять важливу новину або 

корисну інформацію для великої аудиторії), кейс-історія (використовується 

для розповіді про переваги продукту, при вирішенні якоїсь проблемної 

ситуації, розрізняють також факт-лист, форму „питання – відповідь” та ін.),  

біографії, біографія-конспект, біографія-розповідь, біографія-оповідання 

(форма подання біографії залежить від цільової аудиторії: біографія-конспект 

переважає для інформування внутрішньої громадськості; біографія-розповідь 

призначена для ЗМІ у виді готового до друку тексту, біографія-оповідання 

здебільшого використовують в політичних, пропагандистських 

цілях(листівки, буклети, брошури)). Друковану комунікацію як різновид 

комунікації вважав представник Празької лінгвістичної школи І. Вахек.   

Тема 8. Зміст и функції ділової та професійної комунікації. 

Вивчається ділова комунікація  як спосіб організації та оптимізації того 



 

 

чи іншого виду діяльності (професійного, виробничого, наукового, 

комерційного, політичного тощо). Функції ділової комунікації 

(інструментальна, інтегративна, трансляційна, соціального контролю, 

соціалізації, експресивна). Комунікативна компетентність як сукупність 

знань, умінь і навичок.  Види та засоби спілкування, види слухання, 

зворотній зв’язок, комунікативні типи партнерів, технології і прийоми впливу 

на людей, самопрезентація. Особливості складання резюме як виду 

самопрезентації. 

3. Рекомендована література 

Основна 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Методи діагностики успішності навчання 

При організації навчання за кредитно-модульною системою для 

визначення рівня знань студентів застосовується процедура формування 

підсумкової оцінки з навчальної дисципліни за двома складовими - 

результатами поточної навчальної діяльності та результатами діагностики 

якості знань при складанні екзамену (переважно у письмовій формі). Поточна 

навчальна діяльність передбачає послідовне і систематичне накопичення 

балів за виконання всіх запланованих видів робіт, зазначених у робочих 

навчальних програмах навчальних дисциплін. 

Система контролю успішності студента включає поточний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних занять і має на меті перевірку і визначення рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного 

контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 

відображаються у робочій навчальній програмі навчальної дисципліни. Вони 

можуть бути різними: усне опитування, обговорення проблемних питань, 

розв'язання ситуаційних завдань, виконання тестів, виконання аудиторних та 

позааудиторних контрольних робіт тощо. 

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 / іспит. 


