
Силабус навчальної дисципліни  

«ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ» 
 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітня програма  «Управління навчальними закладами» 

Освітній рівень другий (магістерський) 

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр І курс, ІІ семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 150 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20.. год.   

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Кафедра Педагогіки, іноземної філології та перекладу, 1 корпус, к. 

502, тел. 702-18-32, сайт кафедри: 

http://www.kafpif.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Полякова Ганна Анатоліївна, доцент кафедри, к.пед.н, 

доц., Почуєва Ольга Олексіївна, доцент кафедри, к.пед.н. 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Комунікація засобами платформи персональних 

навчальних систем 

Дні занять За розкладом ІІ семестру 

Консультації Консультацій; очні / дистанційні в день занять за 

розкладом. 

Мета навчальної дисципліни  

Опанування знаннями з маркетингових комунікацій в освіті та формування здатності їх 

застосовування у професійній практиці під час вирішення ситуацій, пов’язаних із управлінням 

та розвитком закладу освіти 

Передумови для навчання 

Попередньо опановані дисципліни: «Менеджмент організацій», «Управління людськими 

ресурсами». 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія і практика інноваційних комунікацій в освіті 
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни «Інноваційні маркетингові комунікації в освіті». 

Тема 2. Маркетингові комунікації: поняття, цілі, функції 

Тема 3. Сучасні маркетингові комунікацій та їх застосування в закладах освіти. 

Тема 4. Комплекс маркетингових комунікацій закладу освіти. 

Тема 5. Внутрішні комунікації закладу освіти 

Змістовий модуль 2. Маркетингові комунікації в управлінні закладом освіти … 

Тема 6. Маркетингове управління закладом освіти як технологія забезпечення якості освіти. 

Тема 7. Маркетингова комунікаційна стратегія закладу освіти  

Тема 8. Маркетингово-монітирингові дослідження розвитку освітнього середовища закладу 

освіти 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5099 

Розміщено презентації лекцій, завдання для 

практичної роботи, додаткові матеріали, завдання 

для самостійної роботи, тести, контрольна робота. 

Рекомендовані джерела 

1. Боголіб Т.М. Менеджмент і маркетинг в освіті: навч. посіб. / Т.М. Бологіб. − Львів, 

2000. − 164 с; 
2. Котлер Ф. Карен Ф.А. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф.Котлер, 



Ф.А. Карен. – Киев : УАМ, Вид. Хімджест; 2011. – 580 с. 

3. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікації: стратегії, вітчизняна практика. 

Навчальний посібник. – Київ : «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320 с.  

4. Рябова З. В. Наукові основи маркетингового управління в освіті. монографія . / Зоя 

Вікторівна Рябова. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 268 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних і 

практичних занять та оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів). 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, 

відповідно до графіку навчального процесу. Результат семестрового екзамену оцінюється в 

балах (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів). 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Засвоєння лекційного матеріалу (експрес-опитування) 7 

Виконання завдань для практичної роботи 13 

Підготовка та проведення презентації 15 

Компетентнісно-орієнтоване завдання 15 

Письмова контрольна робота 10 

Екзамен  40 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Дотримання академічної доброчесності при виконанні навчальних завдань, відповідальної 

поведінки здобувача в освітньому процесі. Відвідування всіх навчальних занять в оф-лайн та 

он-лайн режимі, виконання всіх завдань, передбачених програмою.  

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5099). 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «07» вересня 2020 р. Протокол № 2. 


