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Рівень вищої освіти Перший  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 
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Загальна кількість кредитів та 
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дисципліни 

4,5 кредитів / 135годин 

Вид підсумкового контролю Екзамен 

Посилання на освітній контент дисципліни в 

CMS Moodle (за наявності) або на іншому 
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zAyMjk1?hl=ru&cjc=maicmas 
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https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
mailto:ekovalenko@dakkkim.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 

 

 

Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і 

практичних навичок щодо ефективного управління комунікаціями в масових 

заходах в умовах глобального світу. 

Завдання: ознайомлення з основами сучасних коммунікативних підходів 

та парадигм комунікативістики, ознайомлення з історією науки про масову 

комунікацію, вміння аналізувати управління комунікаціями в масових заходах, 

оволодіння навичками здійснення аналізу та оцінювання ефективності 

технологій масового спілкування, масово-комунікаційного впливу 

Предмет: організація управління комунікаціями в масових заходах. 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

• ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

• СК21. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати 

особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій 

соціокультурного розвитку та креативних індустрій; 

• СК22. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій 

для розробки та оперативного управління соціокультурними проєктами; 

• СК23. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську 

проблеми та знаходити конструктивні рішення; 

• СК26. Здатність проявляти лідерські якості, застосовувати їх в командній 

роботі. 

Програмні результати навчання: 

• ПРП3. Організовувати професійний час; 

• ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу;  

• ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови; 

• ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання; 

• ПРН16. Знати як застосувати сучасні технології управління людськими 

ресурсами; 

• ПРН22. Володіти лідерським інструментарієм для розбудови та 

впровадження креативних практик в сферу культури. 

 

Перелік тем 
 

Змістовий модуль № 1. 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В 

МАСОВИХ ЗАХОДАХ» 

1.1. Історичні етапи розвитку теорії комунікації в масових заходах. 

1.2.  Комунікаційний процес: моделі та складові елементи. 

1.3.  Інформація як основний елемент комунікаційних систем в масових заходах. 



Змістовий модуль № 2. 

«ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОМУНІКАЦІЯМИ В МАСОВИХ ЗАХОДАХ» 

2.1. Управління комунікація в умовах суспільства постмодерну. 

2.2. Концептуальні основи управління комунікаціями в масових заходах. 

2.3. Управління комунікаціми в умовах глобалізованого суспільства. 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної 

дисципліни: 

 

1. Kovalenko Ye. The Success Phenomenon in Socio-Cultural Management. 

Socio-Cultural Management Journal. 2021. Volume 4, Number 1. Р. 3-33.  

2. Kovalenko Ye. The Scientific and Philosophical Understanding of Socio-

Cultural Essence of Management. Socio-Cultural Management Journal. 2020. 

Volume 3, Number 2. Р. 30-56.  

3. Kovalenko Ye. Theory and History of the Humanistic Management Culture in 

the Era of Industrialism. Socio-Cultural Management Journal. 2020. Volume 3, 

Number 1. Р. 39-65.  

4. Kovalenko Ye. The Cross-Cultural Communications in Business Trips: 

Statistical Measures in Coordinates of Ukraine. Communications. 2019. Vol. 21, 

№ 4. P. 104–112. 

5. Kovalenko Ye. Humanism as a Philosophical Category and Socio-Cultural 

Phenomenon in the Society’s Life Management. Bulletin of Kyiv National 

University of Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural 

Activity. 2019. Volume 2, Number 2. P. 3-31. 

6. Kovalenko Ye. Irrational Concept of Management Education. Management 

Abilities: Theoretical-Empirical Analysis : Monograph. Lviv-Torun : Liha-Pres, 

2019. P. 101–119. 

7. Коваленко Є. Я. Управлінська культура людських відносин. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. С. 

230–235. 

8. Коваленко Є. Я. Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі 

індустріального менеджменту. Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 

14–21. 

9. Коваленко Є. Я. Особливості культури менеджменту пізнього 

індустріалізму. Культура і сучасність. 2019. № 1. С. 14–21. 

10. Коваленко Є. Я. Теорія та історія культури механістичного менеджменту. 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. 

Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2019. Том. 2. № 1. С. 32–

63. 

11. Мартинишин Я. М., Коваленко Є. Я. Мистецтво управління й освітні 

технології підготовки менеджерів соціокультурної діяльності : 



монографія. Біла Церква, 2018. 412 с. 

12. Коваленко Є. Я. Культура наукової організації праці та управління як 

основа індустріального життєустрою суспільства. Актуальні проблеми 

історії, теорії та практики художньої культури. 2018. Вип. 41. С. 12–23. 

13. Коваленко Є. Я. Формування сучасної системи управління 

життєдіяльністю суспільства. Вісник Київського національного 

університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної 

діяльності. 2018. Вип. 1. С. 7–24.  

14. Коваленко Є. Я. Еволюція теорії менеджменту: від бюрократії до 

адхократії. Вісник Київського національного університету культури і 

мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. Вип. 2. 

С. 26–62. 

15. Мартинишин Я. М., Хлистун О. С., Коваленко Є. Я. та ін. Обґрунтування 

парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері : монографія. За 

ред. Я. М. Мартинишина. Біла Церква, 2017. 509 с. 

16. Коваленко Є. Я. Культура і мистецтво управління як основа сучасної 

філософії менеджменту. Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 2017. № 3. С. 56–61. 

17. Коваленко Є. Я. Мережеві моделі організації постіндустріального 

суспільства і механізми управління в політичній, економічній та 

соціально-культурній сферах. Економіка і менеджмент культури. 2017. № 

2. С. 5–24. 

18. Коваленко Є. Я. Управління мережевими структурами суспільства. Вісник 

Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 3. С. 9–23. 

19. Коваленко Є. Я. Менеджмент доіндустріального суспільства: теорія, 

історія, культура та мистецтво управління : монографія. Біла Церква, 2017. 

230 с. 

20. Kovalenko Ye. Bifurcation of civilization as a natural mechanism global culture 

change management. European science. 2019. № 3 (45). Р. 108–110.    

 

Основна: 

 

1. Біловус Л.І. Управління та організація діяльності інформаційних установ 

(за фаховим спрямуванням). Тернопіль, 2010. 414 с. 

2. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посібник. Київ : 

Університет «Україна», 2013. 416 c. 

3. Захарова І.В., Філіпова Л.Я. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 

2013. 335 с. 

4. Карпенко М.Ю., Уфимцева В. Б. Конспект лекцій з курсу «Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією. Частина 1» . Харківська 

національна академія міського господарства. Харків, 2012. 96 с. 

5. Копієвська О.Р. Моделі соціокультурних трансформацій. Культура 

народов Причерноморья : научный журнал. Симферополь: ТНУ им. В. И. 

Вернадского, 2013. No 265. С. 151–155. 



6. Ліпінська А.В. Інформаційні ресурси в документознавстві: навч. посібник 

для дистанційного навчання. Київ : Університет «Україна», 2007. 330 с. 

7. 6. Оліфіров О.В., Спіцина Н.М., Шабельник Т.В. Інформаційні системи і 

технології підприємства: навч. посібник. Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. 321 с. 

 

Додаткова: 

 

1. Бокань В. Культурологія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стереотип // 

http://chitalka.info/gp_10/gp_10index.htm. 

2. Глосарій креативних індустрій. URL : http://uccs.org.ua/hlosarij-

kreatyvnykh-industrij/ 

3. КопієвськаО.Р. Культуротворчий потенціал закладів культури в Україні. 

Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : колективна 

монографія. Київ : Ліра-К, 2017. С. 156–165. 

4. Копієвська О.Р. Культуротворча місія закладу культури. Культура народов 

Причерноморья : научный журнал. Симферополь : ТНУ им. В. И. 

Вернадского, 2014. No 269, квітень. С. 147–150. 

5. 7. Kopiyevska O. The transformation of subjectivity in the cultural practices of 

Ukraine. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

: наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. No 1. С. 34–38. 

 

 

Посилання на сайти: 

 

1. https://detector.media 

2. Сайт з медіаграмотності https://ms.detector.media 

3. https://ru.telekritika.ua 

 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет для проведення лекційних, практичних 

занять. 

Мобільний пристрій (телефон, планшет) з інтернет доступом для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання завдань самостійної роботи; 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

 

 

 
Код 

компетен

тності 

(згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

http://chitalka.info/gp_10/gp_10index.htm
http://uccs.org.ua/hlosarij-kreatyvnykh-industrij/
http://uccs.org.ua/hlosarij-kreatyvnykh-industrij/


ЗК14. Здатність оціню-

вати та забезпечу-

вати якість вико-

нуваних робіт. 

ПРН3. Організовувати 

професійний час. 

МН1 

МН2 

МО2 

СК21. Здатність визнача-

ти стратегічні 

пріоритети та ана-

лізувати особли-

вості місцевих, 

регіональних, 

національних та 

глобальних стра-

тегій соціокульту-

рного розвитку та 

креативних 

індустрій. 

ПРН7. Здійснювати 

проектувальну 

роботу. 

МН5 МО6 

СК22. Вміння викори-

стовувати адеква-

тний професійний 

інструментарій 

для розробки та 

оперативного 

управління 

соціокультурними 

проєктами. 

ПРН10. Вивчати, узага-

льнювати та 

адаптовувати 

найкращий досвід 

соціокультурної 

розбудови. 

МН2 МО8 

СК23. Здатність аналізу-

вати і структуру-

вати організа-

ційну, управлін-

ську проблеми та 

знаходити 

конструктивні 

рішення. 

ПРН12. Формулювати, 

аргументувати 

професійні 

завдання. 

МН6 МО9 

СК26. Здатність проявляти 

лідерські якості, 

застосовувати їх в 

командній роботі. 

ПРН16. 

ПРН22. 

 

Знати як засто-

сувати сучасні 

технології упра-

вління людськи-

ми ресурсами. 

Володіти 

лідерським 

інструментарієм 

для розбудови та 

впровадження 

креативних 

практик в сферу 

МН4 МО7 



культури. 

 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб- 

орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

Методи оцінювання результатів навчання 

МО2 – усне або письмове опитування  

МО3 – колоквіум,  

МО4 – тестування; 

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 – залік. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ,  

ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В МАСОВИХ ЗАХОДАХ» 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т2.1 Т2.2 Т2.3 20 100 

5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль – 25 Модульний контроль – 25 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може 

бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 
- вміє самостійно 
здобувати знання, 
без допомоги 
викладача 
знаходить і 
опрацьовує 
необхідну 
інформацію, 
- вміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, 
 - переконливо 
аргументує 
відповіді, 
- самостійно 
розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 



82-89 В дуже добре - здобувач вищої 
освіти вільно воло-
діє теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його на 
практиці,  
- вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  
- самостійно 
виправляє допущені 
помилки, 

кількість яких 

незначна 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 

добре  

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

74-81 С добре здобувач вищої 
освіти вміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом; 
- самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
-контролювати 
власну діяльність; 
-виправляти 
помилки, з поміж 
яких є суттєві, 
- добирати 
аргументи для 
підтвердження 
думок 

   



64-73 D задовільно - здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 
- виявляє знання і 
розуміння основних 
положень, 
- за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний 
матеріал; 
- виправляти 
помилки, з-поміж 
яких є значна 
кількість суттєвих 

Середній 

репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої 
освіти володіє 
навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

   

 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять 
незначну частину 
навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 



діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється за 

результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни. 

 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв, Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил 

поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; 

(не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

 

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в 

будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 

 


