ПІЗНАЙ СЕКРЕТИ КОМУНІКАЦІЇ УПРАВЛЯЙ СВІТОМ!
Стань успішним!
Я – ВИПУСКНИК програми
ХТО ВИПУСКНИК ПРОГРАМИ
"Комунікативний менеджмент"? "Комунікативний менеджмент"
– ЩО Я ВМІЮ?
Sales-менеджер
Client Service менеджер
PR-менеджер
Журналіст
Спічрайтер
Іміджмейкер
Фахівець зі зв’язків із громадськістю
Спеціаліст із комунікацій у різних сферах:
тендерні закупівлі, сфера гостинності,
fashion, SPA & Wellness тощо.

Володію різноманітними техніками переговорів
Розробляю презентації та не боюсь публічних
виступів
Вмію просувати та продавати послуги своєї
компанії
Вибудовую чіткий план досягнення бізнес-цілей
Розумію і аналізую невербальні сигнали
Можу запобігати та врегульовувати конфлікти
Я чую клієнта і говорю з ним «однією мовою»

Комунікація - основа всього у житті

на який, випускники
Програма "Комунікативний менеджмент" - фундамент, спираючись
х, використовуючи
сфера
оволодіють точними знаннями для досягнення успіху у різних
психологію,
для цього всі інструменти вербальної та невербальної комунікації,
емоційний інтелект, прикладні науки та навички.

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Комунікативний
менеджмент»
Освітній ступінь: «Бакалавр»,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
спеціальність 073 «Менеджмент»
Тип та обсяг програми: Освітньо-професійна,
240 кредитів ЄКТС/4 роки
Рівень програми: Перший (бакалаврський) рівень
Тип диплому FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6
рівень, HPK – 6 рівень/ Бакалавр
Кваліфікація освітня: Бакалавр з менеджменту за
спеціалізацією «Комунікативний менеджмент»
Форма навчання: Очна, гнучкий графік занять

ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЗА
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
МЕНЕДЖМЕНТ
• Організаційна поведінка та організація правці
менеджера
• Бухгалтерія та правознавство для -менеджерів
• Планування діяльності організації та управління
часом
• Організація успішного бізнесу та управління його
розвитком

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
ЗА ОП КОМУНІКАТИВНИЙМЕНЕДЖМЕНТ

ПСИХОЛОГІЯ
• Психологія лідерства
• Удосконалення персональних комунікативних навичок як важливих soft skills
• Управління конфліктами та стресостійкість
• Управління публічних виступів, способи
залучення та утримання аудиторії
• Комунікативне оформлення корпоративної культури
• Кінетика, проксеміка, фізіогноміка

КРЕАТИВНІСТЬ

• Розвиток креативного мислення
• Філософія успішного

• Невербальна комунікація
• Дебати, політичний іміджмейкінг
Організація міжособистісних і групових комунікаційних процесів
• Переговори: порядок ведення, техніки, стратегії,
стилі
• Медіація як спосіб врегулювання спорів та
ефективних комунікацій
• Бар’єри комунікації та способи їх усуненння
• Маркетингові та PR-стратегії
• Медіа-стратегії
• Побудова іміджу

Інститут розташований на території екобіологічного центру Aletheia у мальовничому
місці на березі Дніпра в селищі Козин.

На тереторії інституту функціонує гуртожиток
для іногородних студентів и всіх бажаючих.

У гуртожитку на вас чакают комфортабельні
кімнати.

Креативний екобіологічний центр «Алетейя»,
смт. Козин, вул. Весняна, 14
+38 (067) 519 75 77, +38 (067) 829 66 13
EDU@IPP.EDU.UA
IPP.EDU.UA

