1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
Вибіркова для студентів
спеціальності") / вибіркова дисципліна
спеціальності 073 «Менеджмент»
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
4
120
2
30
15
75
3
5
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів системних знань про концептуальні
основи комунікативного менеджменту як наукового управління потоками
інформаційної взаємодії людей, їх груп, громадських і політичних формувань з
метою рішення стратегічних і тактичних завдань в розвитку громадських
стосунків.
Завдання: ознайомлення з теоретичними засадами комунікацій та
комунікаційних потоків на індивідуальному та корпоративному рівнях;
ознайомлення з
теоретичними положеннями, сутністю, процесами та
функціями комунікативного менеджменту, його специфікою в різних сферах
діяльності підприємства; оволодіння студентами навичок управління
інформаційною взаємодією в різних сферах предметної діяльності, прийомів і
методів проведення комунікаційних досліджень для роботи у підрозділах
різних рівнів підприємства; розуміння процесів надання консалтингових
послуг; формування системи знань про ефективність комунікацій та розробку
управлінських рішень з її підтримки та забезпечення.
Предмет: процеси управління системою зовнішніх та внутрішніх
комунікацій підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність та роль комунікативного менеджменту
Тема 2. Комунікативний менеджмент як процес
Тема 3. Моделі і види комунікацій
Тема 4. Організаційні основи управління комунікаціями
Тема 5. Основи методики управління комунікаційними процесами

Тема 6. комунікативний менеджмент в комерційній та некомерційній
сфері
Тема 7. Використання Інтернет-технологій в комунікативному
менеджменті
Тема 8. Особливості комунікативного менеджменту в кризових і
конфліктних ситуаціях
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи комунікативного процесу та управління
комунікаціями
Тема 1. Сутність та роль
14
2
2
10
комунікативного менеджменту
Тема 2. Комунікативний менеджмент
14
2
2
10
як процес
Тема 3. Моделі і види комунікацій
16
4
2
10
Тема 4. Організаційні основи
11
4
2
5
управління комунікаціями
Тема 5. Основи методики управління
11
4
2
5
комунікаційними процесами
Разом за змістовим модулем 1
66
16
10
40
Змістовий модуль 2. Комунікативний менеджмент на підприємствах
Тема 6. Комунікативний менеджмент
13
6
2
5
в комерційній та некомерційній сфері
Тема 7. Використання Інтернеттехнологій в комунікативному
16
4
2
10
менеджменті
Тема 8. Особливості комунікативного
менеджменту в кризових і
25
4
1
20
конфліктних ситуаціях
Разом за змістовим модулем 2
54
14
5
35
Усього годин
120
30
15
75

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7

8

Вид та тема семінарського заняття

Кількість
годин

Семінар запитань і відповідей
Сутність та роль комунікативного менеджменту
Семінар з розв’язанням практичних ситуацій
Комунікативний менеджмент як процес
Семінар з розв’язанням практичних ситуацій
Моделі і види комунікацій
Семінар з виконанням практичних ситуацій
Організаційні основи управління комунікаціями
Семінар з виконанням практичних ситуацій
Основи методики управління комунікаційними процесами
Семінар запитань і відповідей
Комунікативний менеджмент в комерційній та некомерційній
сфері
Семінар з виконанням практичних ситуацій
Використання
Інтернет-технологій
в
комунікативному
менеджменті
Семінар з виконанням практичних ситуацій
Особливості комунікативного менеджменту в кризових і
конфліктних ситуаціях
Всього

2
2
2
2
2
2

2

1
15

5. Індивідуальні завдання
1.
Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2.
Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3.
Добір аналітичної інформації за результатами організації діяльності
підрозділів комунікативного менеджменту на різних підприємствах та її аналіз.
4.
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема семінарських
занять

Кількість
годин
самостій-ної
роботи

Змістовий модуль 1. Теоретичні
Семінар запитань і
відповідей
Тема 1. Сутність та роль
комунікативного
менеджменту
Семінар з розв’язанням
практичних ситуацій
Тема 2. Комунікативний
менеджмент як процес

10

10

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

основи комунікативного процесу та управління комунікаціями
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: історія і стратегія
розвитку комунікативного менеджменту в сучасному
просторі; функції професійно-орієнтованої комунікації;
сфери
прикладного
застосування
механізмів
і
закономірностей комунікативного менеджменту.
Джерела [1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16].
2. Самотестування.
3. Підготовка до опитування.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: канали комунікацій;
бар’єри комунікацій.
Джерело [1, 4, 5, 7, 19, 27, 33].

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
письмова робота

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,

2. Самотестування.
3. Підготовка до розв’язання практичних завдань.

Семінар з розв’язанням
практичних ситуацій
Тема 3. Моделі і види
комунікацій

10

Семінар з виконанням
практичних ситуацій
Тема 4. Організаційні
основи управління
комунікаціями

5

Семінар з виконанням
практичних ситуацій
Тема 5. Основи методики
управління
комунікаційними
процесами

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: тактики спілкування;
стандартні моделі комунікаційних функцій менеджменту
організації; моделі створення іміджу.
Джерело [1, 4, 5, 7, 17, 22, 27, 29].
2. Самотестування.
3. Підготовка до розв’язання практичних завдань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: інституціональні
основи управління комунікаціями; структура і функції
відділу по комунікаціях в організації.
Джерело [1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 21, 27, 29].
2. Самотестування.
3. Підготовка до розв’язання практичних завдань..
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: методика коучингу;
етикет в області комунікацій.
Джерело [1, 4, 5, 7, 27, 29, 31, 30, 34, 35, 36].
2. Самотестування.
3. Підготовка доповіді.

Разом змістовий модуль 1
40
Змістовий модуль 2 комунікативний менеджмент на підприємствах
Семінар запитань і
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
відповідей
літератури для обговорення питань: комунікаційна безпека
Тема 6. Комунікативний
на підприємстві;
технологічний
та репутаційно5
менеджмент в
іміджевий напрями в комунікативному менеджменті.
комерційній та
Джерела [1, 4, 5, 7, 20, 26, 31, 33, 34, 36].
некомерційній сфері
2. Самотестування.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: електроні публікації, їх
види та зміст, етапи розробки. основні операції й
компоненти розробки Web -сайту;
типи сайтів, їх
призначення та зміст; інформаційний консалтинг як від
Семінар з виконанням
інформаційної
діяльності,
його
призначення;
практичних ситуацій
інформаційні експертизи та комунікативний аудит як
Тема 7. Використання
різновиди консалтингової діяльності; методи та засоби
10
Інтернет-технологій в
захисту інформації; інституціональні основи управління
комунікативному
комунікаціями; структура і функції відділу по
менеджменті
комунікаціях в організації.
Джерела [1, 4, 5, 7, 12,13, 15, 33, 35, 36].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом виконання практичних
завдань з використання Інтернет-технологій в процесі
комунікацій
11. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення
питань: управління
Семінар з виконанням
комунікаціями в період кризи; конфлікти в публічному
практичних ситуацій
спілкуванні;
конструктивні і деструктивні функції
Тема 8. Особливості
20
конфліктів в публічному спілкуванні;
технології
комунікативного
подолання публічних конфліктів.
менеджменту в кризових
Джерела [1, 4, 5, 7, 9, 33].
і конфліктних ситуаціях
2. Самотестування.
3. Підготовка до ролевої гри..
Разом змістовий модуль
35
2
Разом
75

розв’язання
ситуаційних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
ситуаційних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
ситуаційних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
ситуаційних
завдань,
заслуховуван-ня
доповідей

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування.
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
ситуацій

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
ситуацій,
проведення
ролевої гри

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання

знати предметну сферу і методологічну основу
комунікацій та комунікативного менеджменту
розуміти сутність комунікацій як процесу, зміст каналів
комунікацій,
етапи комунікативного процесу обміну
інформацією, розуміти сутність бар’єрів комунікацій та
методи їх подолання
володіти навичками побудови тактик спілкування,
розуміти різновиди комунікації і її стратегії, розуміти
стандартні моделі комунікаційних функцій менеджменту
організації
володіти навичками формування внутрішніх та зовнішніх
комунікаційних систем та
методами розвитку
комунікаційних систем організації
володіти методами комунікативного впливу, бути
обізнаним у методиках коучингу та іміджування
знати суть та складові комунікативного менеджменту на
промисловому
підприємстві.
комунікативного
менеджменту в державних і цивільних некомерційних
організаціях,
в
муніципальному
і
місцевому
самоврядуванні,
володіти
навичками
дотримання
комунікаційної безпеки на підприємстві.
розумітися на типах сайтів, їх призначенні, змісті і етапах
розробки, розуміти сутність інформаційного консалтингу,
інформаційної експертизи та комунікативного аудиту,
володіти навичками їх проведення
знати обмеження комунікативного менеджменту в
кризових ситуаціях, володіти навичками подолання
конфліктних ситуацій

Загальні
1
2

Компетентності
Предметно-спеціальні
1
2
3
4

+

+

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку у 100 балів.

Оцінювання студентів протягом семестру

№ семінарського
заняття

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Разом змістовий
модуль1
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Вид роботи/бали
Тестові
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
завдання,
теоретичних
дуальне
письмові
задачі
питань теми
завдання
опитування
Змістовий модуль 1
5
5
5
3
2
5
2
5
5
2
2
2
2
2
10
22
5
3
5

9

16

10

Змістовий модуль 2
3
5
5
5
2

13

10

10

35

19

26

10

ПМК

Сума
балів

5

10
10
12
9
21

5

62

5

8
13
17

5

38

10

100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами поточної успішності та за результатами складання
змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали
оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література
Основна
1.
Приймак, Н.С. Комунікативний менеджмент [Текст] : конспект
лекцій / Н.С. Приймак ; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 47 с.
2.
Приймак, Н.С. Комунікативний менеджмент [Текст] : метод. рек. до
вивч. дисц. / Н.С. Приймак ; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 51 с.
3.
Адаир Дж. Эффективная коммуникация / Дж. Адаир. – М. : Изд-во
Эксмо, 2003. – 240 с.
4.
Барышников Н. В. Основы профессиональной межкультурной
коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
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