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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Семестр 1 - 

Кількість кредитів/годин 5 / 150 - 

Усього годин аудиторної роботи 36 - 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 12 - 

  практичні заняття, год. - - 

 лабораторні заняття, год. 24 - 

семінарські заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи 114 - 

Вид контролю залік - 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 30 – 70 % 

для заочної форми навчання –   

  

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни Дисципліна 

«Комунікації в рибогосподарських колективах» покликана ознайомити 

студентів із мотивами поведінки і трудової діяльності особистості в 

рибогосподарських колективах; організацією виробничих процесів рибництва з 

урахуванням індивідуальних особливостей особистості. 

Метою вивчення дисципліни  Комунікації в рибогосподарських колективах, 

навчити студентів проявляти лідерські якості та професійну компетентність в 

управлінні рибницькими колективами. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, ФК) є оволодіння заходами 

планування та проведення науково-дослідних, виробничих та 

експериментальних досліджень у сфері розведення та промислового 

використання гідробіоценозів природного та штучного походження. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 

необхідних компетентностей:  

 загальні компетентності: (з ОП розділу «Програмні компетентності» з 

шифрами) 

- Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; (ЗК 1). 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;   

  (ЗК 2) 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; (ЗК 3). 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення; (ЗК 4). 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; (ЗК 7). 



 

- фахові компетентності: (з ОП розділу «Програмні компетентності» з 

шифрами)  

- Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних 

біоресурсів та аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах; 

(СК 2). 

- Здатність організовувати підприємницьку діяльність та забезпечувати 

економічну ефективність у рибницьких господарствах; (СК 9). 

- Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію з проблем водних біоресурсів та аквакультури до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; (СК 10). 

- Здатність проектувати технологічні карти та управляти виробничими 

процесами, що є складними та потребують нових стратегічних підходів у сфері 

водних біоресурсів та аквакультури; (СК 11). 

 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

1. Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки у сфері водних біоресурсів та аквакультури і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень; (ПРН 1). 

2. Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень 

та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та іноземною 

мовами; ( ПРН 2). 

3. Приймати ефективні рішення, брати відповідальність та працювати в 

критичних умовах під час  виконання виробничих, технологічних та наукових 

задач водних біоресурсів та аквакультури, аналізувати та інтегрувати  

альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки; (ПРН 4). 

4. Застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, 

технологічних і наукових проблем у сфері біоресурсів та аквакультури; (ПРН6). 

5. Оцінювати та забезпечувати ефективність виробництва у сфері водних 

біоресурсів та аквакультури з урахуванням правових, економічних та етичних 

обмежень; (ПРН 8). 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів 

Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л лаб с.р. 

Розділ 1. Комунікації в управлінні трудовими рибогосподарськими 



колективами 

Тема 1. Поняття комунікація. Комунікаційні процеси в  

системі управління рибним підприємством. Поняття 

комунікація. Масові комунікації. Засоби масових 

комунікацій. Теоретичні основи комунікацій. Відносини 

та згуртування в рибогосподарському колективі. 

Внутрішні комунікації. Прийняття рішень і комунікації в 

рибогосподарських колективах. Типові визначення 

комунікації. 

18  2 2 4 12 

 Тема 2. Комунікації та ділове спілкування. 

Спілкування та принципи комунікації в 

рибогосподарських колективах. Ділове й афіліативне 

спілкування я к одна з форм комунікації. Комунікативні 

бар’єри. 

20 2 4 14 

 Тема 3. Комунікаційні процеси в системі управління. 

Інструменти комунікацій в рибогосподарських 

колективах. Характер та система комунікацій. Цільові 

структури комунікацій (кооперативна, конкурентна, 

індивідуалістична) 

17 1 2 14 

 Тема 4. Елементи моделі комунікаційного процессу. 

Поняття про елементи моделі комунікаційного процесу. 

Моделі ефектів масової комунікації. Типологія ефектів 

масової комунікації в рибогосподарському колективі. 

19 1 2 16 

Разом за розділом  1 74 6 12 56 

Розділ  2. Комунікаціїйні процеси та проблеми вирішення конфліктів у 

трудових рибницьких колективів 
 

Тема 5. Комунікаційні процеси в рибному 

підприємстві. Види суб’єктів масової комунікації. 

Спілкування та рибогосподарська діяльність. Ознаки 

комунікаційних процесів в рибогосподарських 

колективах. Сучасні напрями аналізу комунікації. Жести у 

системі невербальних засобів комунікації 

18 2 2 14 

Тема 6. Структура особистості керівника. Психологія 

особистості керівника. Основні риси керівника.  оллекти, 

що перешкоджають повній реалізації особистих 

можливостей керівника. Аналіз концепцій особистості 

керівника. Структура особистості здібного організатора 

(загальні якості та специфічні властивості). 

19 1 4 14 

Тема 7. Основні типи та види конфліктів. Проблеми 

конфліктів у спілкуванні людей. Сутність трудового 

конфлікту. Види трудових конфліктів. Предмет трудового 

конфлікту. 

20 2 4 14 

Тема 8. Вирішення конфліктів у трудовому 19 1 2 16 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.96_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.B7.D0.B0_.D0.9C.D0.B0.D0.BA-.D0.9A.D0.B2.D0.B5.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.BC:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.96_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.B7.D0.B0_.D0.9C.D0.B0.D0.BA-.D0.9A.D0.B2.D0.B5.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.BC:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%29#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B8_.D1.81.D1.83.D0.B1.27.D1.94.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


рибогосподарському колективі. Причини трудових 

конфліктів. Функції трудових конфліктів. Соціально-

психологічна функція трудового конфлікту. 

Попередження трудових конфліктів. Основні шляхи 

розв'язання трудових конфліктів.   

Разом за розділом  2 76 6 12 58 
Усього годин 150 12 24 114 

 

 

3.2. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

 годин 

Розділ – 1 

Комунікації в управлінні трудовими рибогосподарськими колективами 

1 
Тема. Поняття комунікація. Комунікаційні процеси в системі 

управління рибним підприємством. Поняття комунікація. 

Масові комунікації. Засоби масових комунікацій. Теоретичні 

основи комунікацій. Відносини та згуртування в 

рибогосподарському колективі. Внутрішні комунікації. Прийняття 

рішень і комунікації в рибогосподарських колективах. Типові 

визначення комунікації. 

2 

2 Тема. Комунікації та ділове спілкування. 

Спілкування та принципи комунікації в рибогосподарських 

колективах. Ділове й афіліативне спілкування як одна з форм 

комунікації. Комунікативні бар’єри. 

2 

3 Тема. Комунікаційні процеси в системі управління. 

Інструменти комунікацій в рибогосподарських колективах. 

Характер та система комунікацій. Цільові структури комунікацій 

(кооперативна, конкурентна, індивідуалістична)  

1 

4 Тема. Елементи моделі комунікаційного процессу 

Поняття про елементи моделі комунікаційного процесу. Моделі 

ефектів масової комунікації. Типологія ефектів масової комунікації 

в рибогосподарському колективі. 

1 

 Розділ - 2  

Комунікаційні процеси та проблеми вирішення конфліктів у 

трудовому рибогосподарському колективі 

 

5 Тема. Комунікаційні процеси в рибному підприємстві 

Види суб'єктів масової комунікації. Спілкування та 

рибогосподарська діяльність. Ознаки комунікаційних процесів в 

рибогосподарських колективах. Сучасні напрями аналізу 

комунікації. Жести у системі невербальних засобів комунікації 

2 

6 Тема. Структура особистості керівника 

Психологія особистості керівника. Основні риси керівника. 

Фактори, що перешкоджають повній реалізації особистих 

2 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.96_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.B7.D0.B0_.D0.9C.D0.B0.D0.BA-.D0.9A.D0.B2.D0.B5.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.BC:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#.D0.9C.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D1.96_.D0.B5.D1.84.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97_.D0.B7.D0.B0_.D0.9C.D0.B0.D0.BA-.D0.9A.D0.B2.D0.B5.D0.B9.D0.BB.D0.BE.D0.BC:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%29#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D0.B8_.D1.81.D1.83.D0.B1.27.D1.94.D0.BA.D1.82.D1.96.D0.B2_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.97_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D1.83.D0.BD.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.97


можливостей керівника. Аналіз концепцій особистості керівника. 

Структура особистості здібного організатора (загальні якості та 

специфічні властивості). 

7 Тема. Вирішення конфліктів у трудовому колективі 

Сутність трудового конфлікту. Види трудових конфліктів. 

Предмет трудового конфлікту. Причини трудових конфліктів. 

Функції трудових конфліктів. Соціально-психологічна функція 

трудового конфлікту. Попередження трудових конфліктів. Основні 

шляхи розв'язання трудових конфліктів.  

 

2 

Усього годин 12 

 

3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

Розділ – 1: Комунікації в управлінні трудовими рибогосподарськими 

колективами 

1 Тема. Комунікації та зворотній зв'язок в колективі. Поняття 

комунікація. Комунікації  та зворотній зв'язок в 

рибогосподарському підприємстві. Спілкування та діяльність. Стилі 

спілкування. Спілкування в комунікаційному процесі. Ознаки 

спілкування. 

2 

2 Тема. Управління конфліктами в колективах. Зміст і види 

конфліктних ситуацій та конфліктів. Особливості, причини та 

динаміка розвитку конфлікту у трудових відносинах. Моделі 

прогнозування і вирішення конфліктних ситуацій. 

2 

3 Тема. Комунікаційні бар’єри. Комунікаційні барєри в рибогос-

подарських колективах, шляхи їх подолання та вирішення. 

2 

4 Тема: Вплив, влада і лідерство у трудовому колективі 2 

5 Тема. Структурні схеми комунікацій в рибному підприємстві. 

Основними типами використовуваних структурних схем є: лінійна, 

кільцева, сотова, багатозв'язкова, типу «колесо» ієрархічна, зіркова 

тощо. 

2 

6 Тема: Елементи моделі комунікаційного процесу. Базові: 

відправник, кодування, повідомлення, канали передавання, 

декодування, приймач, відгук, зворотній зв'язок та ін. 

2 

7 
Тема: Комунікаційні процеси на рибогосподарських 

підприємствах. Міжрівневі комунікації. Комунікації між 

керівниками й робочими групами. Комунікації між підприємствами 

та зовнішнім середовищем. 

2 

8  Тема: Структура особистості здібного керівника. Типи 

керівників (автократичний, демократичний, ліберальний). 

Діяльність сучасного керівника рибогосподарського підприємства. 

2 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Вплив факторів: політичних, соціальних, економічних та 

психологічних на формування керівника. Дестимулюючі й 

стимулюючі напрями діяльності керівника. 

9  Тема: Комунікації між керівниками й робочими групами. Бесіда, 

професійне обговорення, нарада та ін.. Комунікативні барєри 

ефективної комунікації між керівниками й робочими группами. 

2 

10 Тема: Невербальні засоби спілкування (рух тіла, мова, простір, 

час, рух очей). Жести у системі невербальних засобів комунікації. 

Види жестів – жести знаки, символи. Роль жестів у виникненні 

звукової мови. Мова прапорів, музичних інструментів, вигуків та 

ін. 

2 

11 
Тема: Особливості зарубіжних технологій управління 

коллективами. Cучасні підходи до високотехнологічних рибогос-

подарських підприємств індустріального та промислового типів з 

УЗВ, та управління ними в Европейських та Азіатських країнах. 

2 

12 Тема. Комунікація та службовий етикет. Історія виникнення й 

розвитку етикету.  Мовленнєвий етикет. . Епістолярний етикет . 

Службовий етикет. Одяг і зовнішній вигляд. Підготовка до 

спілкування. Прийом підлеглих, Бесіда з відвідувачами. 

2 

Усього годин 24 

 

3.4. Тематична самостійна робота 

№ 
з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 
годин 

Розділ – 1: Комунікації в управлінні трудовими рибогосподарськими 
колективами 

1 Тема: Історія розвитку комунікації. Витоки теорії мовленнєвої 
діяльності. Античні й середньовічні підходи до мовленнєвої діяльності. 
ХІХ- ХХ століття у вивченні мовленнєвої діяльності. 

6 

2 Тема: Комунікаційний процес та його основні елементи. Вимоги до 

правильно організованого комунікаційного процесу. 

8 

3 Тема:  Комунікаційні бар’єри, його види. Комунікаційні барєри в 

рибогосподарських колективах, шляхи їх подолання та вирішення. 

6 

4 Тема: Роль та значення невербальної інформації. Невербальні засоби 

спілкування. Фонація, кінесика. Жести їх види у системі невербаль-

них засобів комунікації. 

8 

5 Тема: Ефективність передачі інформації. Засоби та методи 

підвищення передачі інформації. Спілкування, уміння говорити і 

слухати співрозмовника.  

6 

6  Тема: Дестимулюючі фактори в рибогосподарських колективах, 
причини , їх значення та шляхи подолання в рибогосподарському 
колективі. 

6 

7  Тема. Шляхи вирішення проблем в колективі. Різні точки зору 
вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків щодо вирішення 

8 



проблем та конфліктів у колективах. 
8 Тема. Типи керівників.  Основні поняття і категорії соціально-

психологічної теорії управління. Сутність понять керівництво’ та 
«лідерство», їх порівняльний аналіз. Теорії лідерства. Роль лідера в 
системі трудових відносин. Оволодіння методикою самоаналізу 
типу керівництва. 

6 

Розділ – 2: Комунікації за функціонування трудових рибницьких колективів 
9 Тема: Конфліктні ситуації в колективі. Причини і сутність 

виникнення конфліктів у колективі. Стратегія і тактика поведінки 
керівника при вирішенні конфліктів у трудовому колективі.Тренінг 
по вивченню динаміки та вирішенню конфліктів у трудових 
відносинах. 

8 

10 Тема: Сучасні технології  розв’язання та управління 
конфліктами в колективах. Конфлікти їх особливості. Основні 
типи конфліктів. Способи вирішення конфліктів. Конфлікти під час 
спілкування в колективах. 

8 

11 Тема: Вимоги до особистості сучасного керівника. Система якостей 
якими повинен володіти сучасний керівник. Причини виникнення 
конфліктів між керівником та трудовим колективом. 

8 

12 Тема: Показники, що визначають якість праці. Система заходів 
щодо стимулювання показника якість праці. Основні принципи 
стимуляції якості праці. 

8 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 24 

Усього годин 114 

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконується студентами для поглибленого самостійного вивчення 

комунікаційних процесів та принципів при дослідженні і роботі з обєктами 

аквакультури. За структурною будовою індивідуальні завдання повинні 

включати опис господарства, віковий та видовий склад промислових 

гідробіонтів, опис методик досліджень та їхнє практичне застосування на 

прикладі конкретного господарства.  

 

 

Теми рефератів: 

1. Характеристика ліберального типу керівника. 

2. Характеристика демократичного типу керівника.  

3. Зарубіжні технології управління працівниками рибогосподарських 

колективів. 

5. Методи навчання 

     Вивчення навчальної дисципліни «Комунікації в рибогосподарських    

колективах»  проводиться за допомогою наступних методів:  

o викладання лекційного матеріалу;  



o використання навчального наочного матеріалу (таблиці, схеми, 

лабораторне устаткування, слайди та ін.);  

o використання мультимедійних засобів;  

o проведення лабораторних досліджень;  

o науково-дослідна робота;  

o самостійна робота студентів.  

  Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

  лекції;  

  лабораторні заняття;  

  самостійна робота студентів.  

Головна мета лекційного курсу – оволодіння теоретичними основами 

комунікаційних процесів в рибогосподарських колективах. Освоїти 

основні моменти комунікацій які притаманні рибогосподарському 

колективу в сучасних умовах  виконання своїх професійних обов’язків. 

Лабораторні заняття за методикою організації є практично-

орієнтованими та передбачають:  

 вивчення поняття комунікацій та зворотній зв'язок в 

рибогосподарському підприємстві. Спілкування стилі та ознаки 

спілкування у комунікаційному процесі; 

 вивчення змісту і видів конфліктних ситуацій та конфліктів. 

Особливості, причини та динаміку розвитку конфлікту у трудових 

відносинах. Моделі прогнозування і вирішення конфліктних ситуацій; 

 вивчення комунікаційних бар’єрів в рибогосподарських колективах, 

шляхи їх подолання та вирішення; 

 вивчення основних типів використовуваних структурних схем 

таких як: лінійна, кільцева, сотова, багатозв'язкова, типу «колесо» 

ієрархічна, зіркова тощо. 

 вивчення елементів моделі комунікаційного процесу. Міжрівневі 

комунікації. Комунікації між керівниками й робочими групами. 

Комунікації між підприємствами та зовнішнім середовищем. 

 вивчення типів керівників (автократичний, демократичний, 

ліберальний). Діяльність сучасного керівника рибогосподарського 

підприємства. Вплив факторів: політичних, соціальних, економічних та 

психологічних на формування керівника. Дестимулюючі й стимулюючі 

напрями діяльності керівника. 

 вивчення комунікації між керівниками й робочими групами. Бесіда, 

професійне обговорення, нарада та ін.. Комунікативні бар’єри ефективної 

комунікації між керівниками й робочими группами. 



 вивчення невербальних засобів спілкування (рух тіла, мова, простір, 

час, рух очей). Жести у системі невербальних засобів комунікації. Види 

жестів – жести знаки, символи. Роль жестів у виникненні звукової мови. 

Мова прапорів, музичних інструментів, вигуків та ін.  

 вивчення Оособливостей зарубіжних технологій управління 

коллективами. Cучасні підходи до високотехнологічних рибогос-

подарських підприємств індустріального та промислового типів з УЗВ, та 

управління ними в Европейських та Азіатських країнах. 

 Вивчення комунікацій та службового етикету. Історія виникнення й 

розвитку етикету.  Мовленнєвий, епістолярний, службовий етикет. Одяг і 

зовнішній вигляд. Підготовка до спілкування. Прийом підлеглих, Бесіда з 

відвідувачами. 

       На лабораторних заняттях практикується тестовий контроль, усне та   

письмове опитування.  

 

6. Методи контролю 

Успішність студентів оцінюється шляхом проведення поточного та 

підсумкового контролю. 

Поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях упродовж 

семестру у вигляді тестування та усного опитування.  

Поточний тестовий контроль охоплює 2–3 теми лабораторних занять і 

1–2 тем лекцій. Варіанти поточного тестового контролю включають 15-18 

запитань залежно від об’єму теми. Тестові завдання мають 4 варіанти 

відповідей. Результат тестового контролю оцінюється по 1 балу за одну 

вірну відповідь. 

Покращити сумарну модульну оцінку студенти можуть шляхом 

здавання екзамену.  

Варіанти контрольних та екзаменаційних робіт включають тестові та 

описові запитання. 

 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 

Максимальна кількість балів за дисципліну «Комунікації в 

рибогосподарських колективах», яку може отримати студент протягом 

семестру за всі види навчальної роботи, становить 100. 

Таблиця 1 



Оцінки за 100-бальною шкалою (максимальні) 

Поточний  

контроль 
Екзамен СО 

50 50 100 

 

Результати поточного контролю (ПК) оцінюються за 4-бальною шкалою 

(«2», «3», «4», «5») таблиця 2. Наприкінці семестру обчислюється середнє 

арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок із наступним 

переведенням його у бали за формулою: 

ПК =  50 • САЗ   = 10 • САЗ,  де: 

                                                                     5 

ПК –поточний контроль;   

САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок  (з 

точністю до 0,01);  

мax ПК – максимально можлива кількість балів за поточний контроль у 

семестрі (50); 5 – максимально можливе САЗ. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

5 

(«відмінно») 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та розрахункових 

завдань, використовуючи при цьому нормативну, 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

завдання. Здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за 

допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, 

вільно оперувати фактами і відомостями. 

4 

(«добре») 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та лабораторних завдань, 

використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість розрахункових/тестових завдань. Здатен 

виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій 

синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, у 



яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та 

відомостями. 

3 

(«задовільно») 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. 

2  

(«незадовільно») 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення 

випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші 

операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки. 

 

Бал поточного контролю може бути змінений за рахунок 

заохочувальних або штрафних балів. Студентам, які не мають пропусків 

занять без поважних причин протягом семестру, додається 1 бал. За 

участь у студентських конференції та олімпіаді студентам додається 1 

бал, а за участь у міжвузівській конференції – 2 бали. Студентам, які 

мають пропуски занять без поважних причин, за кожні 20 % пропусків від 

кількості аудиторних годин віднімається по одному балу. 

Сумарна оцінка (СО) є сумою балів за поточний контроль та екзамен. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок із навчальної дисципліни, 

виражених у балах за 100-бальною шкалою, в оцінки за національною 

шкалою та шкалою ECTS здійснюється відповідно до таблиці 3 і 

заноситься в додаток до диплому фахівця. 

Таблиця 3.  

Шкала оцінювання успішності студентів 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною шкалою За шкалою 

ЄCTS Екзамен, 

диференційований залік 

Залік 

90 - 100 Відмінно Зараховано A 

82 - 89 Добре B 

74 - 81 C 

64 - 73 Задовільно D 

60 - 63 E 

35 – 59 Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

FX 



0 - 34 Незадовільно (незараховано) з 

обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

F 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни. 

2. Мультимедійні презентації для проведення лекцій. 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях. 

4. Контрольні питання для поточного контролю знань. 

5. Питання для проведення контрольних робіт згідно розділів. 

6. Навчальні схеми та таблиці. 

7. Підручники та навчальні посібники. 

     8. Божик В.Й., Стибель В.В., Кухар Р.Б., Мотько Н.Р. Навчальний посібник 

«Комунікації     у рибогосподарських колективах». – Львів: 2022. – 202 с. 

8. Божик В.Й., Лобойко Ю.В. Методичні вказівки до проведення 

лабораторно-практичних занять з дисципліни «Комунікації у 

рибогосподарських колективах». – Львів: 2016. – 22 с. 

9. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Адизес И. Ідеальний керівник : чому ним неможливо стати .Пер. з англ.. –

Харків. -2017  

2. Аверкина М.Ф. Інформаційний менеджмент.  Луцьк. -2018. 

3. Богомаз К.Ю. Соціальні комунікації в управлінні. Камянське . ДДТУ, 2019.- 

190 ст.  

4. Дідковська Л.Г.,  Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту. К.-2008. 

5. Квіт С. Масові комунікації. – Київ. -2008. 

6. Мак - Квейл Д. Теорія масової комунікації. –Львів. - 2010.  

7. Молчанова Ю.В. Маркетингові комунікації. Одеса. – 2019. – 200 ст. 

8. Осовська Г.В.,  Косовський О.А. . Інформація і комунікації в менеджменті. К. 

- 2003. 

9. Туркот Т.І., Виноградова Т.І., Пилипенко Ю.В.. Психологія трудових 

відносин у рибогосподарських колективах. Херсон – 2007. 390 с. 

10. Холод М. І. Комунікаційні технології. –К. - 2013. 

11. Шпак Н.О.. Основи комунікаційного менеджменту. - Л. - 2011. 

12. Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації. –Київ, -2004.  

13. Почепцов Г. Теорія комунікацій. -Київ, -2000. 

14. Різун В. Теорія масової комунікації. –Київ, 2008.  



15. Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації. –Київ, 2004.  

16. Bertrand I., Hughes. MediaResearchMethods. Audiences, Institutions, Texts.-

Basinstoke, NewYork.-2005. 

17. Bryant J.,Thompson S. Fundamentals of Media Effects. –Boston, 2002. 

18. Bryant J., Miron D. Theory and Research in Mass Communication// Journal jf 

Communication. –Desember, 2004. 

19. Mc. Quail D. McQuaill’s Mass Communication Theory. –London, 2005.  
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10.  Інформаційні ресурси 

Нормативною базою вивчення дисципліни «Комунікації у 

рибогосподарських колективах» є навчальна програма, навчальний план та 

робоча програма дисципліни. 

Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є наступні: 

Бібліотеки: 

1. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника (вул. В. Стефаника, 

2); URL: http://www.lsl.lviv.ua  

2. Львівська обласна наукова бібліотека (просп. Шевченка, 13); URL: 

https://lounb.org.ua  

3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 17); 

URL:https://lnulibrary.lviv.ua  

4. Центральна міська бібліотека імені Л. Українки (вул. Мулярська, 

2а); URL: http://cbs.lviv.ua  

5. Бібліотека ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького (вул. Пекарська, 50). 

URL:http://books.lvet.edu.ua  

6. http://lvet.edu.ua/bt/kafedra-vodnykh-bioresursiv.html 

7. http://www.vsau.vin.ua. 
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