ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Код: ПП 2.1.1.
2. Назва: Соціальні комунікації
3. Тип: обов’язковий;
4. Рівень вищої освіти: бакалаврський;
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4;
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:7;
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3;
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шевчук Т.Є., кандидат
педагогічних наук, доцент.

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:
• до самостійної професійної дії;
• до розвитку своєї діяльності в нових унікальних умовах.
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи;
11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: соціологія,
психологія;
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за
необхідності): іноземна мова, українська мова за професійним спрямуванням.
12. Зміст курсу: Комунікація як соціально-історичне явище. Соціальна комунікація як
умова існування соціуму. Комунікаційна діяльність та комунікаційний процес. Види,
рівні, форми комунікаційної діяльності. Різновиди комунікаційних каналів. Еволюція
соціальних комунікацій. Моделі комунікації. Вербальна і невербальна комунікація. Рівні
комунікації.
Публічна комунікація.
13. Рекомендовані навчальні видання:
1. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві:
психологія, технології, техніка паблік рилейшн: Моногр. — К.: МАУП, 2005. — 440 с.
2. Іванов В.Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навчальний посібник. –
К.: Центр вільної праси, 2010. – 258 с.
3. Квіт С. Масові комунікації: Підручник. - K.: Вид. дім ≪Києво-Могилянська академія≫,
2008. - 206 c.
4. Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. – Суми:
Сумський державний університет, 2011. – 187 с.
5. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник.
— Х. : КП Типография №13. - 2009. —392 с.
6. Яцимірська М. Г. Наука про комунікування: ґенеза, засади, мова / М. Г. Яцимірська //
Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – 2011. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 261–266.
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:
лекцій 16 год, семінарських 16 год., самостійна робота 58 год., разом 90 год..
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науководослідні завдання, використання мультимедійних засобів.
15. Форми та критерії оцінювання:
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль: залік вкінці 7 семестру.
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування
16. Мова викладання: українська
Завідувач кафедри

Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE
1. Code: PP 2.1.1.
2. Title: Social Communication
3. Type: obligatory;
4. Level of higher education: Bachelor;
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4;
6. Semester when studying discipline: 7;
7. Number of established ECTS credits: 3;
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shevchuk T.E.,
candidate of pedagogical sciences, associate professor.
9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to:
• to independent professional activity;
• before developing its activities in new, unique conditions.
10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures;
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: sociology, psychology;
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): foreign
language, Ukrainian language for professional orientation.
12. Contents of the course: Communication as a socio-historical phenomenon. Social
communication as a condition for the existence of a society. Communication activity and
communication process. Types, levels, forms of communication activity. Varieties of
communication channels. Evolution of social communications. Communication models. Verbal
and non-verbal communication. Levels of communication.
Public communication.
13. Recommended editions:
1. Bebik V.M. Information and communication management in a global society: psychology,
technology, public relations technology: Monogr. - K .: MAUP, 2005. - 440 p.
2. Ivanov V.F. Basic theories of mass communication and journalism: a manual. - K .: Center for
free prunes, 2010. - 258 p.
3. Kvit S. Mass Communication: Textbook. - K .: View. House "Kyiv-Mohyla Academy", 2008.
- 206 c.
4. Kosenko Yu.V. Fundamentals of the theory of linguistic communication: teach. manual /
Yu.V. Kosenko - Sumy: Sumy State University, 2011. - 187 p.
5. Social communications (theory, methodology, activity): dictionary-reference book. - Kh.: KP
Printing house No. 13. - 2009.-392 p.
6. Yatsymirskaya MG The Science of Communication: Genesis, Foundations, principles,
language / M.G. Yatsimirska // Visnyk Lviv. un-th Sir Journalism. - 2011. - Vip. 34. - Ch.1 - S.
261-266.
14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures 16 hours, seminars
16 hours, independent work 58 hours, total 90 hours ..
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of
business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia
tools.
15. Form and evaluation criteria:
The evaluation is carried out on a 100-point scale.
Final control: the end of the 7th semester.
Current Control (100 points): Testing, Surveys
16. Language of teaching: Ukrainian
Head of the department Oleksin Y.P.,

doctor of pedagogical sciences, professor

