


1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Дацюк Інна Валеріївна, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук, 

старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, 
електронна адреса: innada@meta.ua 

2. Опис навчальної дисципліни 
Комунікації у рибогосподарських 

колективах  
кількість кредитів ЄКТС –3 ;  
кількість годин – 90 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 60 години 
самостійна робота; 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання – один семестр, 10 семестр. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
Комунікації у рибогосподарських колективах  належить до вибіркової навчальної 

дисципліни, освітній компонент циклу професійної підготовки; 
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких 

дисциплін (пререквізитів): «Моделювання технологічних процесів», «Біотехнологія в 
аквакультурі», «Світова аквакультура», «Методологія досліджень аквакультури», 
«Теоретичні основи аквакультури», «Динаміка популяцій риб», «Основи рибоохорони та 
рибогосподарського законодавства», «Правове регулювання рибництва», «Економіка 
рибогосподарських підприємств», «Безпека життєдіяльності та охорона праці»   

- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні 
таких дисциплін (постреквізитів): «Основи рибоохорони та рибогосподарського 
законодавства», «Правове регулювання рибництва». 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 
Комунікація рибогосподарських підприємств сприяє підвищенню інформаційної 

культури та інформативної компетентності студентів в області цифрового контенту і 
комунікацій, уміння використовувати досвід роботи з офісними програмними продуктами 
для оформлення результатів дослідження, у т.ч. текстових процесорів, презентаційних 
пакетів, електронних таблиць, уміти співвідносити фахову інформацію з нормативно-
правовим полем 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «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. 

5.3. Задачі вивчення дисципліни 
Задачами навчальної дисципліни «Комунікація рибогосподарських підприємств» є: 

здатність демонструвати вправність у використанні інформаційних та комунікаційних 
технологій; здатність відтворювати досягнення отриманих в результаті наукових досліджень; 
здатність знаходити зв'язок із сучасними досягненнями світового виробництва, передових 
технологій з водних біоресурсів та аквакультури; здатність продемонструвати знання та 
розуміння на відповідному рівні до збереження навколишнього середовища; здатність 
здійснювати оцінку та забезпечувати високу професійну якість в технологічних процесах 
водних біоресурсів та аквакультури; застосовувати інформаційні технології, що мають 
відношення до водних біоресурсів та аквакультури, використовуючи належне програмне 
забезпечення та знання як аналізувати та відображати результати; знаходити та вирішувати 
проблеми у водних біоресурсах та аквакультурі. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 
Предметні компетентності: здатність використання інформаційних технологій; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями; креативність, здатність до системного мислення. 
 

 



Результати навчання: Як результат вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати: 

 - типи особистостей дослідника з аквакультури в системі трудових відносин;  
- форми лідерства в трудовому колективі; - комунікаційні процеси в системі 

управління рибним підприємством;  
- види комунікацій та їх структурних схем; 
 - моделі комунікаційного процесу.  
На основі одержаної інформації теоретичного і практичного напрямів, студенти 

повинні вміти: 
 - визначати мотиви поведінки і трудової діяльності особистості в 

рибогосподарських колективах;  
- організовувати виробничі процеси рибництва з урахуванням індивідуальних 

особливостей особистості;  
- проявляти лідерські якості та професійну компетентність в управлінні 

рибницькими колективами; 
 - організовувати ділове спілкування, попереджувати і врегульовувати виробничі 

конфлікти в колективах рибницьких підприємств; 
 - керувати кадровою політикою,  розвивати імідж і професійну етику фахівців і 

виробничих рибницьких колективів. 
  

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
 

Форма організації навчання та 
кількість годин 

№
 т
иж

ня
  

 
Назва теми Лекційні 

заняття 
Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота, 

кількість годин

1 Тема 1.Поняття комунікація. 

Комунікаційні процеси в системі 

управління підприємством. 

2 2 8 

2 Тема 2. Комунікація та ділове 

спілкування. 

2 2 8 

3 Тема 3. Комунікаційні процеси в 

системі управління. 

2 2 8 

4 Тема 4. Елементи моделі 

комунікаційного процесу. 

2 2 9 

5 Тема 5. Комунікаційні процеси в 

рибному підприємстві. 

4 2 9 

6 Тема 6. Структура особистості 

керівника. 

2 2 9 

7 
 

Тема 7. Вирішення конфліктів у 

трудовому колективі. 

2 2 9 

 Разом 16 14 60 

 
 
 

 
 



6. Самостійна робота студентів 
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 
Графік самостійної роботи  

№ Вид самостійної роботи Години Термін Форма та метод 
     

з/п   виконання контролю 
1 Підготовка до практичних занять 40 щотижнево Усне та письмове 

    (тестове) 
    опитування 

2 Підготовка рефератів 10 4 рази в Усний захист 
   семестр  

3 Виконання індивідуальних 10 2 рази в Усне опитування 
 завдань  семестр  
 Разом 60 - - 

 
 

7. Список основної та додаткової літератури 
Основна література 

1. Квіт С. Масові комунікації. – Київ, 2008. 
2. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації. – Львів, 2010. 
3. Різун В. Теорія масової комунікації. – Київ, 2008. 
4. Пітерс Дж. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації. – Київ, 2004. 
5. Bertrand I., Hughes. mediaResearchMethods. Audiences, Insitutions, Texts.-Basinstoke, New 
York.-2005.  
6. Bryant J., Thompson S. Fundamentals of Media Effects. – Boston, 2002. 
7. Berger A. Seeing is Believing. An Introduction to Visual Communication. Second Edition. -
1989. 
8. Bryant J., Miron D. Theory and Research in Mass Communication|| Journal jf Communication. – 
Desember, 2004. 

Додаткова література 
9. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: (монографія) / Л.Р. Безугла, 
Є.В. Бондаренко, П.М. Донець, А.П. Мартинюк та ін. / за заг. ред. І.С. Шевченко. – Харків: 
Константа, 2005. – 356 с.: ил., табл. – Библиогр.: С. 319-356. 
10. Ємельянова О.В. Мовленнєве вираження статусу адресата в англомовному художньому 
дискурсі закоханих: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04; захищена 7.06.2006. – Суми, 2006. – 
221 с.: іл. – Бібліогр.: С. 189-218. 
11. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2002. – 333 с. 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних 

заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 
результатами практичних та семінарських занять – 50 балів (усний контроль: опитування, 
бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна 
робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді 
та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів; підсумковий 
контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо студент 
протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше 
половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не 
допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової контрольної роботи. 

9. Політика навчальної дисципліни 
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, відвідування 

лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність 
виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науково-дослідної роботи.  


