
  

 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Комунікаційний менеджмент» 

 

Спеціальність 

242 Туризм 

 

Освітньо-професійна програма 

Туризм 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

        4 кредити /120 годин 

 

5 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Комунікаційний менеджмент» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

туризму.  

Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців туристичної 

сфери сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань 

в галузі менеджменту підприємства на всіх стадіях його життєвого 

циклу, комунікаційної діяльності, управління підсистемами та 

елементами внутрішнього середовища підприємства, закріплення 

теоретичних знань, опанування навичок управлінської діяльності 

підприємств туристичного бізнесу, формування професійного 

менеджера з навичками організації особистої праці для досягнення 

цільової функції підприємств, оволодіння практичними навиками які 

необхідні майбутнім спеціалістам для роботи на підприємствах 

туристичного бізнесу. 

Дисципліна готує студентів до вивчення взаємопов’язаних професійно 

орієнтованих і спеціальних дисциплін, до використання отриманих 

знань при вирішенні практичних задач, проведенні досліджень, 

підготовці кваліфікаційних робіт. Крім того, вона спрямована на 

формування у студентів навичок і знань, необхідних для комунікайної 

роботи та ухвалення управлінських рішень, займає важливе місце у 

системі підготовки фахівців з туризму. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є процеси та методи управління 

сучасними комунікаціями, форми ділових комунікацій. 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Володіння сучасним рівнем інформаційної культури, вміння усно і 

письмово спілкуватися, підтримувати толерантні стосунки з членами 

колективу та команди, споживачами, посередниками, 

постачальниками та іншими представниками сфери діяльності 

підприємства.  

Розвивати навички комунікації, лідерства, здатність брати на себе 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

відповідальність і працювати в критичних умовах, працювати в 

команді, управляти своїм часом, розуміння важливості дедлайнів, 

здатність логічно і системно мислити, креативність. 

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПР 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та 

туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук  

ПР 08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно 

нею користуватися  

ПР 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, 

техніко-технологічна) 

 ПР 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та 

методів виконання професійних завдань  

ПР 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері  

ПР 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

 ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях 

 

 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ІК. Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, 

так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів 

системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно. 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ФК 4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на 

всіх рівнях управління.  

ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).  

ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту.  

ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем.  

ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств 

інформаційні технології та офісну техніку.  

ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу.  

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.  



  

ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати 

розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.  

ФК 17. Відстежувати тенденції функціонування національного та 

світового ринків туристичних послуг, встановлювати взаємозв'язок між 

розвитком туризму та соціально-економічними процесами у країні.  

ФК 18. Розробляти рекомендації для державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері контролю за туристичною 

діяльністю. 

ФК22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем  

ФК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ  

Тема 1: Визначення поняття комунікації, види інформації 

Тема 2: Форми та види комунікації в організації   

Тема 3: Способи та засоби передачі інформації 

Тема 4: Комунікаційний процес та його складові 

Тема 5: Моделі комунікації 

 

РОЗДІЛ 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТАДІЇ 

МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ.  

Тема 1: Поняття спілкування. Функції та різновиди спілкування.  

Тема 2: Різновиди мовлення 

Тема 3: Індивідуальні особливості міжособистісного спілкування  

Тема 4: Стадії міжособистісного розуміння 

Тема 5: Розуміння поведінки інших людей. Феномени ідентифікації, 

рефлексії та емпатії. 

 

РОЗДІЛ 3. КОНФЛІКТ. ЗОНИ КОМФОРТУ. ТИПИ 

ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ 

Тема 1: Конфлікт. Структура та види конфліктів. Динаміка конфлікту 

Тема 2: Функції та типологія конфліктів 

Тема 3: Основні стилі поведінки при роз’язанні конфліктів  

 

РОЗДІЛ 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ  

Тема 1: Культура ділового спілкування 

Тема 2: Принципи ефективного ділового спілкування 

Тема 3: Конфліктні ситуації при веденні ділових переговорів 

Тема 4: Комунікаційне управління конфліктом 

 

Р О З Д ІЛ 5.  ПИСЬМОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Тема 1: Види, засоби і канали передачі письмових повідомлень 

Тема 2: Етика письмових комунікацій  

Тема 3: Бар’єри письмових комунікацій, шляхи їх подолання 

Тема 4: Основні принципи письмових комунікацій  

 

РОЗДІЛ 6. ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ ТА ПЕРЕГОВОРИ 

Тема 1: Підготовка та проведення ділових зустрічей та прийомів  

Тема 2: Імідж ділової людини. Діловий одяг. Візитні карточки. Ділові 

подарунки.  

Тема 3: Публічний виступ перед аудиторією, його роль та значення в 

сфері бізнесу. 

Тема 4: Брендинг.  

Тема 5: Складання ділових листів Службові записки, розпорядження, 

інструкції та інші внутрішні документи компанії 



  

Р О З Д ІЛ 7. МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ 

Тема 1: Види та засоби комунікаційного процесу 

Тема 2: Функції комунікаційного менеджменту  

Тема 3: Управління репутацією організації  

Тема 4: Функціональні обов’язки менеджера з комунікацій 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Основи менеджменту», «Технологія та організація 

туристичної діяльності», «Туроперейтинг», «Менеджмент в туризмі», 

«Маркетинг в туризмі». 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

   За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

     Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій: навчальний 

посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. К. : Кондор, 2018. 218 с.  

2. Професійні комунікації : Навчальний посібник «Ділове 

спілкування» / уклад. О. М. Жук, Л.Ю. Тиха. Луцьк : Луцький НТУ, 

2017. 112 с.  

3. Пушкар З.М., Пушкар Б.Т. Кадровий менеджмент: навч. посіб. 

Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 210 с.  

4. Шавкун І.Г. Основи ділової комунікації: Практикум з навчального 

курсу «Основи ділової комунікації» для студентів напряму підготовки 

“Менеджмент”, Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 100 с. 

http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2010/10/osn_dil_kommun.pdf  

5. Шавкун І.Г. Бізнес-комунікація як тип соціального зв'язку. Збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми 

управління економічним потенціалом регіонів» Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 

С. 274-276.  

Допоміжна 

6. Чистіліна Т. О. Етика та естетика : Навчальний посібник. ЦУЛ, 

2017. 304 с 

7. Шавкун І.Г. Міжкультурна комунікація як складова сучасної 

менеджмент-освіти. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний 

щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 23 Запоріжжя, «Прем’єр», 

2019. С. 115-118. UR:  

8. Шкільняк М.М., Овсянюк – Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків 

І.О. Менеджмент: навч. посіб. Тернопіль. Крок, 2017. 351 с.  



  

Інформаційні    

ресурси 

1. Вербальна та невербальна комунікація: навч. матеріали он-лайн : 

менеджмент. Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/85119/menedzhment/ verbalna_neverbalna_ 

komunikatsiya  

2. Види комунікацій в організації: теорія організації та організаційна 

поведінка: менеджмент. UR: http://stud.com.ua/39779/ 

menedzhment/vidi_komunikatsiy_ organizatsiyi 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 

Оцінка 
ЄКТС 

 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 
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на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 
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