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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (30год.), практичні (30 год.), самостійна робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність (Самостійне виконання завдань до практичних 

занять та індивідуального навчально-дослідного завдання, а у разі 

використання різних джерел інформації обов’язкове наявність посилань на 

них). 

Відвідування занять (Студент має відвідати усі аудиторні навчальні заняття, 

що передбачено навчальним планом та програмою дисципліни, у разі 

неможливості вчасно з’явитися на заняття – студент має можливість здати 

виконані завдання у системі MOODLE, або в індивідуальному порядку 

узгодити з викладачем графік відпрацювання пропущених занять). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (Самостійне виконання 

завдань до практичних занять, висловлення власної думки та ініціативи під час 

заняття, самостійний  вибір  та обґрунтування тематики  індивідуального  

навчально-дослідного завдання). 

Що будемо вивчати?  Усвідомлення свого місця, з’ясування  ролі та можливостей у суспільстві, 

вироблення власного ставлення до суспільства і самих себе як частки цього 

суспільства; послідовне втілення загальнолюдських цінностей, формування 

полікультурності і плюралізму мислення людини сучасної доби, розвиток 

творчих здібностей, критичного та конструктивного мислення; розуміння 

важливості етичних принципів та норм спілкування для культурного розвитку 

людини. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни «Людина в сучасному соціумі» є ознайомлення 

з такими поняттями як «соціум», «суспільство», «особистість», «індивід», 

«культура», «екологія», «етикет»; надання необхідних знань щодо поведінки в 

діловій сфері, оволодіння мистецтвом організації побуту, вмінням створити 

позитивну атмосферу в стосунках з іншими людьми тощо. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

1. Здатність  діяти соціально відповідально та свідомо. 

2. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ,процесів становлення, 

розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи та громади. 

Зміст дисципліни Тема 1. Вербальна та невербальна комунікація у сфері професійної діяльності 

Тема 2. Перцептивна та інтерактивна сторона спілкування  

Тема 3. Маніпуляції у діловому спілкуванні та стан і позиції партнерів по 

спілкуванню 

Тема 4. Форми усної, письмової та електронної взаємодії  у професійному у 

спілкуванні 

Тема 5. Організація комунікативних відносин в малих групах 

Тема 6. Теорія і практика взаємодії  у великих групах та натовпах 

Тема 7. Лідер і група. Керівництво організацією 

Тема 8. Соціально-психологічний клімат у колективі 



Розробник                                                                             (Ісаченко В. П. ) 

Тема 9. Поняття «інформація» в сучасній системі комунікативної діяльності 

соціального працівника. 

Тема 10. Механізми управління системою комунікативної діяльності в 

соціальній роботі. 

Тема 11. Технології масового інформаційного впливу 

Тема 12. Взаємодія медіа, інтернет і людини як фактор вдосконалення 

інформаційного суспільства 

Тема 13. Соціальні мережі: соціальні аспекти впливу на людину 

Тема 14. Використання технології SММ («Social media marketing») у соціальній 

роботі. 

Тема 15. Адміністративно-правові основи регулювання інформаційного впливу 

у соціальній сфері  

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття. 

Міждисциплінарні зв’язки «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Теорія соціальної роботи», 

«Історія та культура України» 
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 
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