НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Освітня програма “Менеджмент креативних індустрій”
Назва дисципліни

Комунікативна культура

Рівень вищої освіти
Спеціальність
Тип і назва освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами навчання)
Форма підсумкового
контролю
Графік (терміни) вивчення дисципліни

Перший (бакалаврський)
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітньо-професійна програма
“Менеджмент креативних індустрій”“ “
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – 26 год.
Практичні – 26 год.
Семінарські – 4 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 56 год.
Залік
4 курс, 7 семестр

Програмні компетентності

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК23. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.
СК25.Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі
їх делегування.
СК28. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати
конфліктні ситуації у професійній діяльності.
СК32. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності.

Програмні результати навчання

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в
соціокультурному менеджменті.
ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів
культурного життя.

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.
ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.
ПРН13. Обґрунтовувати управлінські рішення.
ПРН16. Знати як застосувати сучасні технології управління людськими
ресурсами.
Змістовий модуль № 1. Основи ділового спілкування
Тема 1. Ділове спілкування як складова професійної діяльності
Тема 2. Структура і засоби ділового спілкування
Тема 3.Комунікативні аспекти ділового спілкування: вербальна та
невербальна комунікація. Типологія і стилі бізнес-комунікацій. Технології формування ділового іміджу
Тема 4. Усні бізнес-комунікації
Тема 5. Візуальні комунікації
Тема 6. Письмові комунікації
Змістовий модуль № 2. Практика бізнес-комунікацій

Анотація (зміст) дисципліни

Тема 1. Службовий етикет
Тема 2. Бізнес-комунікації в корпоративній культурі
Тема 3. Психологічні типи людей та прояви їх поведінки у бізнес-комунікації.
Змістовний модуль №3 Діалогове спілкування. Переговори
Тема 1. Діалог у діловому спілкуванні. Підготовка до ділових
переговорів
Тема 2. Культура ведення дискусії
Тема 3. Конфлікти та способи їх розв’язання у діловому спілкуванні
Змістовий модуль №4. Самостійне опрацювання відомих бізнескейсів. На основі відомих світових бізнес-корпорацій.
Тема 1. Корпорація Інгвара Кампрада” ІКЕА” як унікальний зразок
комунікативної культури.

Система оцінювання

Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів
(від 0 до 6 балів за кожне практичне завдання).
2. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 12 балів (від 0 до
6 балів за кожне самінарське заняття).
2. ІНДЗ – 18 балів (від 0 до 6 балів за кожне завдання).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний модуль).
4. Самостійна робота – 16 балів (від 0 до 1 балів за кожну самостійну
роботу).
5. Залік – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 3559, F 1-34.

Якість
освітнього процесу

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи запобігання
та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/MzE4MzQ5NTU0Nzc1?cjc=t4eb3fx
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни:
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Матеріально-технічне, лабораторне,
програмне забезпечення дисципліни

Аудиторія, корпус.
Ноутбук, комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання

Кафедра

Викладач

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
Телефон кафедри 0 (44) 531 94 01
Сторінка Кафедри на сайті Академії
https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnojikulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-iventtekhnologij
Імейл кафедри artmanager@nakkkim.edu.ua
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