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ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  
 

Викладач - проф. Дичківска Ілона Миколаївна 
Кількість кредитів - 4 
Семестр - 2 

 
Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи соціальної комунікації» належить до 
вибіркових компонентів освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна 
освіта. Вона сприяє формуванню у здобувачів soft-skills, які необхідні для 
виконання професійних обов’язків для фахівців будь-якого рівня, формує базові 
уявлення про феномен комунікації, основні напрямки загальної теорії 
комунікації та дослідження конкретних форм і засобів комунікації в сучасному 
суспільстві. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
основами соціальної комунікації, розкриття значення і важливості володіння 
техніками соціальної комунікації у професійній діяльності.  

Завдання вивчення дисципліни: 
1) ознайомлення з історією виникнення й розвитку різних типів 

комунікації як видом діяльності й суспільним процесом, а також сучасними 
теоріями комунікації; 

2) формування теоретичних засад розуміння комунікативних феноменів та 
оцінювання комунікативного середовища, комунікативних процесів на різних 
рівнях (особистісному, груповому, корпоративному й масовому); 

3) розкриття завдань і функцій соціальних комунікацій; 
4) розгляд складових процесу комунікації;  
5) поглиблення знань про сучасну систему соціальних комунікацій у 

суспільстві;  
6) опанування ефективними інформаційно-комунікативними прийомами 

фахової діяльності в галузі менеджменту дошкільної освіти та викладання у 
закладі вищої освіти; 

7) оволодіння прийомами запобігання виникненню бар’єрів комунікації. 
 

Очікувані результати вивчення курсу 
У процесі вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються такі 

компетентності:  
інтегральна: 
здатність компетентно розв’язувати складні задачі й проблеми в організації 

та моніторингу освітнього процесу в системі дошкільної освіти або в процесі 
навчання фахівців із дошкільної освіти в закладах вищої освіти, що передбачає 
проведення досліджень, та/або здійснення інновацій у ситуаціях, що 
характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

загальні: 
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КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
КЗ-5. Здатність працювати в команді.  
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  
спеціальні: 
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення 

психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.  
КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з 

різними соціальними інституціями, категоріями фахівців до партнерства з 
батьками.  

КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в 
професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

КС-14. Здатність організовувати освітню діяльність у закладах дошкільної 
та/або вищої освіти, керуючись принципами толерантної комунікації, гендерної 
рівності, педагогічної етики, що сприятиме запобіганню виникнення 
конфліктних ситуацій та емоційного виснаження педагогів. 

  
Програмні результати навчання  
ПР-3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, 

категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної 
освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проектів. 

ПР-16. Реалізовувати принципи педагогіки толерантності, педагогічної 
етики та творчості у професійній діяльності. Розробляти шляхи формування 
сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі, 
управляти конфліктною ситуацією, застосовувати структурні і міжособистісні 
методи подолання і попередження конфліктів на основі володіння культурою 
ділового та професійного спілкування. Запобігати виникненню професійного та 
емоційного вигорання. 

ПР-19. Знати психологічні аспекти організації освітньої та управлінської 
діяльності. 

ПР-21. Володіти здатністю до створення толерантного освітнього 
простору та міжкультурної взаємодії. 

 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 10.00 до 13.00.  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка і щочетверга, з  
12.00 до 16.00.  
 
E-mail викладача: ilonardgu@gmail.com 

 


