
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Мета курсу – теорія та історія соціальних комунікацій як один з основних 

навчальних курсів у системі підготовки фахівців-журналістів, який вимагає 

сучасного розуміння теорій і історії процесів, закономірностей і технологій 

соціальних комунікацій представників різних соціальних груп. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія та історія соціальних комунікацій» 

має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Прикладні соціально-

комунікаційні технології», «Методика досліджень соціальних комунікацій», 

«Соціологія громадської думки», «Моніторинг та інформаційні моделі ЗМІ», 

«Актуальні проблеми теорії та історії журналістики», «Інформаційна політика 

України» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: історію і тенденції розвитку соціальних комунікацій, основні 

визначення та концепції функціонування соціальних комунікацій, умови 

перетворення комунікації на масову і соціальну комунікацію, відомі теорії та 

моделі масової комунікації та інформації, специфіку преси, радіо і телебачення 

як засобів масової комунікації, типи, види, форми і моделі комунікації, 

особливості реклами як моделі, виду і каналу комунікації, джерела виникнення і 

розвитку міжособистісної спеціалізованої і масової комунікації, види інформації, 

канали поширення інформації, методи збору і розповсюдження інформації, 

закони, які регулюють журналістську діяльність в Україні, загальні 

характеристики аудиторії ЗМІ, особливості, типи і види інформаційних процесів, 

етичні норми та професійні стандарти роботи журналіста; 

вміти: обґрунтувати сутність, завдання і функції соціальної комунікації, 

включати в комунікаційні системи механізм зворотного зв’язку, формувати і 

структурувати моделі масової комунікації, виокремлювати роль соціологічних 

домінант в масовій комунікації, розрізняти типи, види, форми і моделі масової 

комунікації, вміти моделювати соціальні системи, формувати моделі масової 

комунікації та організовувати їх функціонування, визначати функції масової 

комунікації в міжособистісній, спеціалізованій та масовій комунікації 

передавати і приймати інформацію в процесі здійснення різних комунікацій, 

вибрати оптимальний канал комунікації, організовувати комунікацію, 

підтримувати її процес, спілкуватися в горизонтальних і вертикальних 

структурах, встановлювати відповідність інформаційної діяльності згідно з 

законами України, збирати, опрацьовувати й поширювати інформацію в межах 

чинного законодавства, аналізувати журналістські матеріали на відповідність 

професійним стандартам, критично мислити, давати експертні оцінки 

соціальним комунікаціям сучасної України; 

володіти: змістом основних положень теорії та історії соціальних 

комунікацій як теоретичного підґрунтя в діяльності журналіста, сучасними 

теоріями соціальних комунікацій, можливостями застосування на практиці 

основних методів, законів та принципів історії та теорії соціальних комунікацій, 



основними засадами теорії та історії соціальних комунікацій, соціально-

комунікаційними методами у різних галузях соціальної діяльності журналіста; 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Теорія та історія соціальних комунікацій. Соціальні комунікації у 

сукупності процесів і структур обігу інформації та знань у суспільстві. 

Журналістика в системі засобів соціальної комунікації. Форми комунікації в 

історичні періоди розвитку людського суспільства. Розповсюдження соціальної 

інформації. Теорія розвитку соціальних комунікацій. Соціальна комунікація як 

умова і характеристика існування соціуму. Моделі комунікації. Комунікаційні 

технології.  Глобалізаційні процеси в соціальній комунікації. Закономірності 

розвитку соціальних комунікацій. Історія розвитку ідей соціальних комунікацій. 

Становлення соціологічних знань і доля розвитку соціальних комунікацій. 

Сучасні тенденції розвитку теорій соціальних комунікацій. Теорія 

«інформаційного суспільства».  Теорія комунікативної компетентності. Теорія 

мінімального пізнання.  

Тенденції розвитку науки про  соціальні комунікації. Журналістика як 

суспільне явище.  Соціально-комунікаційне середовище. Формування сучасних 

моделей соціально-комунікаційної сфери. Соціально-комунікаційна культура 

суспільства. Розвиток журналістикознавства в системі наук про соціальні 

комунікації. Журналістика, масова інформація і масова комунікація. 

Журналістика і журналістикознавство. Стан і тенденції розвитку українського і 

світового журналістикознавства. Актуальні проблеми соціальної комунікації в 

сучасній Україні. Наукові напрямки дослідження соціальних комунікацій. 

Критерії якісних досліджень соціальних комунікацій. Соціальні комунікації як 

об’єкт наукового вивчення в журналістиці. Журналістикознавство в системі наук 

про соціальні комунікації. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 7 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 

– 210 годин, у т. ч. – 70 годин аудиторних занять і 140 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


