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1. Мета дисципліни – отримання студентами фундаментальних теоретичних знань про природу, структуру, функції соціальних комунікацій їх форми та можливості їх дослідження.   
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1. Знати теоретико-методологічну базу для аналізу соціальних комунікацій
2.Вміти виокремлювати різноманітні форми комунікації та здійснювати їх аналіз  

3. Анотація навчальної дисципліни:
Курс  спрямований на те, щоб навчити виокремлювати і розрізняти різноманітні комунікаційні процеси, зрозуміти всю  їх складність  і неоднозначність. Оволодіти теоретико-методологічною базою, яка дозволить системно підходити до дослідження соціальних комунікацій. Орієнтуватися у теоретичних підходах як загально-гуманітарних так і виключно соціологічних, які дозволяють ґрунтовно підходити до аналізу процесів, які або є комунікаційними, або включають в себе комунікаційні процеси. Курс дозволить поглянути і розвинути навики чутливості і розуміння комунікативної компетентності як основи для будь-яких форм соціальних комунікацій. 
4. Завдання (навчальні цілі): 
Основними завданнями вивчення дисципліни є
Завдання 
	оволодіти теоретичним матеріалом з даної дисципліни 

навчитися використовувати відповідний методологічний матеріал для дослідження 
соціальних комунікацій. 
	вміти працюючи з тематичною літературою, самостійно розвивати та застосовувати раціональні методи оволодіння знаннями;

орієнтуватись у науковій та періодичній соціологічній літературі з актуальних питань вивчення соціальних комунікацій 
коректно вести наукову дискусію, формулювати тези, вміло використовувати арґументацію для доведення своєї позиції, прислухатись до опонентів, враховувати конструктивну критику;
Це спрямовано на формування компетентностей:
Здатність до самостійного пошуку та критичного опрацювання, аналізу та узагальнення соціальної інформації з різних джерел (фк5)
	Здатність готувати та здійснювати презентацію результатів досліджень  (фк8)

5. Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)
Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання
Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)
Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код
Результат навчання



1.1
 Комунікаційна компетентність як мотивація, знання і навик

Лекція, семінарське заняття

5
1.2
Теоретичні підходи до вивчення соціальної комунікації: в філософії, семіотиці, психології 
.
Лекція, семінарське заняття
   Ессе
           20
1.3
Поняття соціальної комунікації. Моделі комунікації 

Лекція, семінарське заняття

5
1.4
Модель комунікаційної компетенції 
Лекція, семінарське заняття
Тест
20
2.1
Мова 
Лекція, семінарське заняття 

5
2.2.
3.1
4.1
Проблеми соціальної комунікації та шляхи їх вирішення
Лекція, семінарське заняття

5
3.2
Комунікація міжособистісна
Лекція,  семінарське заняття
Ессе
20
3.3.4.2.
Комунікація масова та Інтернет комунікація 
Лекція, семінарське заняття
Тест
         20



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни  (код)
Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2.

3.1

4.1
Демонструвати навички командної роботи в процесі вирішення фахових завдань (прн5).

+
+
+
+



+



+



+



+
Планувати та ефективно використовувати час, працювати самостійно, систематично підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти. Порівнювати та узагальнювати результати різних соціологічних досліджень (прн 15).

+
+
+
+
+
+
+
+


7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів: 
- семестрове оцінювання: 
1. Мкр 1 з тем 1-4. -18 балів
2. Ессе з теми 2 виноситься на самостійне опрацювання. 
3. Мкр 2 з теми 5-8  18 балів
- підсумкове оцінювання ( заліку) Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів.: письмова робота

- умови допуску до підсумкового заліку:
Для студентів, які набрали сумарно за модулі меншу кількість балів за критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання допуску до заліку обов’язковим є повторне складання модульних контрольних робіт та підготовленого ессе

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).  
1.	Мкр 1 з теми 1-4. 
2.	Мкр 2 з теми 5 –8 

7.3 Шкала відповідності оцінок
Зараховано / Passed
60-100
Не  Зараховано / Fail
0-59

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій та семінарських занять
№ п/п
Номер і назва  теми*
Кількість годин


лекції
Семінар-ські
Практичні
Сам
Ро-бо-та 
Модуль 1. Світ соціальних комунікацій
1
 Комунікаційна компетентність як мотивація, знання і навик

2
2


2
Теоретичні підходи до вивчення соціальної комунікації: в філософії, семіотиці, психології 
.
2 
2

20
3
Поняття соціальної комунікації. Моделі комунікації 

2
2

10
4
Модель комунікаційної компетенції 
4 
2


Модуль 2. Проблеми та перспективи досліджень соціальних комунікацій
5
Мова 
2

2
10
6
Проблеми соціальної комунікації та шляхи їх вирішення
4

      2
10
7
Комунікація міжособистісна
4

4
10
8
Комунікація масова та Інтернет комунікація 
3

2


ВСЬОГО	 У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари).
26
16
     18
60
Загальний обсяг 120 год.	 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану., в тому числі: 

Лекцій – 26 год.
Семінари – 16 год.
Практичні заняття - 18 год.
Лабораторні заняття - 0 год.
Тренінги - 0 год.
Консультації - 0 год.
Самостійна робота - 60 год.

9. Рекомендовані джерела	 В тому числі Інтернет ресурси:
Основна: (Базова)

Костенко Н.В. Масова комунікація. / Соціологія під. Ред., С. Макеєва.-К.-С.153-180. 
	Медіа. Демократія. Культура / За ред. Н.Костенко, А.Ручки.- К. : Інститут соціології НАН України, 2008.-356с. 
	Ситниченко Л. Першоджерела комунікативної філософії. Київ «Либідь»1996. Черных А. Мир современных медиа. М. 2007. С.29-79.
Електронний ресурс: Ф. Уебстер. Теории информационного общества// filosof.histiric.ru/books/item/f00/s00/z0000690
Електронний ресурс: Ю.Хабермас. Теория коммуникативного действия( фрагменты)//iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2007/habermas_2.pdf
Електронний ресурс: Петр Штомпка. Доверие: социологическая теорія// https: sociologica/hse/ru/2002-2-3/28145156/html


Додаткова:


Конецкая В.П. Социология коммуникации. Учебник. – М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304 с.
	Грушин Б.А. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и проблемы измерения. М.: “Знание”. 1979. – 63 с.; 
	Костенко Н.В. Парадигми та фактичності нових мас-медіа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 1-2 – С. 138-151.
Костенко Н.В. Ценности и символы в массовой коммуникации. – К.: Наук. думка, 1993. – 132с.
	Луман Н. Реальность массмедиа /Пер. с нем. А. Антоновского. – М.: Праксис, 2005. – 256 с. – (Серия «Образ общества»)
	Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. – Спб., 1996.
	Електронний ресурс:  Теория социального научения.// pro-psixology.ru/ sovremennye-psichologicheskie-teorii/72-teoriya-socialnogo-naucheniya.html
Електронний ресурс: Шибутани Т. Социальная психология.  Часть первая. С.61-144.// padaread.com/?=31000


