
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Мета курсу – методологія дослідження соціальних комунікацій, теорії і 

процеси, закономірності й технології соціальних комунікацій представників 

різних соціальних груп. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Методологія дослідження соціальних 

комунікацій» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Теорія та 

історія соціальних комунікацій», «Методика та організація наукових 

досліджень», «Актуальні проблеми теорії та історії журналістики», «Прикладні 

соціально-комунікаційні технології» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання:  

знати: професійну інформацію про методологію дослідження соціальних 

комунікацій, сучасні теорії і процеси, закономірності і технології соціальних 

комунікацій;  

вміти: орієнтуватись у поняттєвому апараті методології дослідження 

соціальних комунікацій, застосовувати основи аналізу методології дослідження 

соціальних комунікацій, застосовувати методи і закони методології дослідження 

соціальних комунікацій на практиці, застосовувати можливості методів 

дослідження соціальних комунікацій у різних галузях, визначати, оцінювати 

особистий внесок відділу редакції в підвищення  рівня  матеріально-технічного, 

фінансового забезпечення інформаційної діяльності; 

володіти: змістом основних положень методології дослідження 

соціальних комунікацій як теоретичного підґрунтя в діяльності журналіста, 

сучасними методами досліджень соціальних комунікацій, основними методами, 

законами та дослідженнями соціальних комунікацій, основними засадами 

методології дослідження соціальних комунікацій, методами дослідження 

соціальних комунікацій, реалізацією методів у різних галузях соціальної 

діяльності журналіста. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Методологія соціальних комунікацій. Дидактичні основи методології 

дослідження соціальних комунікацій. Основні джерела вивчення навчальної 

дисципліни. Методологічні праці провідних науковців. Значення методології 

дослідження соціальних комунікацій в системі підготовки магістрів за 

спеціальністю «Журналістика». Поняття методу і методології. Термін «науковий 

метод». Теоретична методологія. Практична методологія. Порівняння понять 

«метод» і «методологія» у працях українських і зарубіжних дослідників. Функції  

методології. Методи емпіричного дослідження. Методи теоретичного 

дослідження в соціальних комунікаціях. Конкретно-наукові методи дослідження 

соціальних комунікаціях. 

Форми наукового знання та критерії їхньої істинності в дослідженні 

соціальних комунікацій. Форми наукового знання в дослідженні соціальних 

комунікацій. Факт як явище дійсності і науковий факт. Наукові проблеми і 



наукова гіпотеза.   Закони науки, що відображають істотні зв'язки явищ у формі 

теоретик. них тверджень. Наукові принципи, наукові концепції,  наукова теорія. 

Наукова картина світу як система наукових теорій, що описує реальність. 

Критерії їхньої істинності в дослідженні соціальних комунікацій. Критерії 

розмежування наукових і псевдонаукових ідей. Раціональний принцип. 

Основний засіб обґрунтованості знання. Принцип верифікації. Пряма 

верифікація. Не пряма верифікація. Принцип фальсифікації. Принцип 

фальсифікації сформульований К. Поппером. Суть принципу. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 120 годин, у т. ч. – 34 години аудиторних занять і 86 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


