
 

 

 



 



 

Структура навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма здобуття вищої 

освіти 

заочна форма здобуття вищої 

освіти 

- - дб каф 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 

рік підготовки 

- - 2 2 

Семестр 

- - 1 1 

Загальна кількість годин 

– 90 

Лекції 

- - 4 4 

Семінарські 

- - 6 6 

Практичні 

- -   

Самостійна робота 

- - 80 80 

Вид контролю 

- - залік залік 
 

3. Тематичний план 

 

3.1. Для здобувачів вищої освіти ступеня магістр за заочною формою 

навчання 
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1. Тема 1. Види, форми, рівні, методи, 

технології та засоби в системі органів 

публічного управління. 

29 3 1 2 - 26 

2. Тема 2. Державна інформаційна політика й 

комунікативна діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого 

29 3 1 2 - 26 



самоврядування. 

3. Тема 3. Комунікаційні технології у 

публічному управлінні: практика 

застосування. 

32 4 2 2 - 28 

Усього годин 90 10 4 6 - 80 

Підсумковий контроль: залік 

 

4. Плани семінарських занять 

заочна форма здобуття вищої освіти,  

за рахунок коштів державного бюджету 

та коштів фізичних та юридичних осіб 

 

Тема 1. Види, форми, рівні, методи, технології та засоби в системі органів 

публічного управління (2 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття 

1. Комунікації в системі органів публічного управління: види, форми, 

рівні комунікації.  

2. Засоби комунікацій (офіційні інтернет-сайти, урядова комунікаційна 

платформа, соціальні мережі, друковані засоби масової інформації, листівки, 

оголошення, інформаційні вісники, бюлетені).  

3. Методи комунікації (оприлюднення результатів діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інформування, розміщення 

інформації на офіційних вебсайтах, забезпечення наповнення тематичних 

сторінок (рубрик), переконання, залучення, просвіта, пояснення, роз’яснення, 

діалог, медіація, обговорення). 

 

Тема 2. Державна інформаційна політика й комунікативна діяльність 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття 

1. Основні напрями, суб’єкти, гарантії та права на інформацію, масова 

інформація та засоби масової інформації, інформаційна продукція та 

інформаційна послуга, відповідальність за порушення законодавства про 

інформацію  

2. Пріоритети державної політики в інформаційній сфері: забезпечення 

інформаційної безпеки; захисту і розвитку інформаційного простору 

України, конституційного права громадян на інформацію.  

3. Відкритість та прозорість держави перед громадянами; формування 

позитивного міжнародного іміджу України. Структурні підрозділи, 

відповідальні за внутрішні та зовнішні комунікації (підрозділи комунікацій 

та інформаційної політики, прес-центри): функції, завдання, відмінності. 

4. Комунікативна діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Комунікації із засобами масової інформації. Висвітлення 



діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування: 

форми і порядок висвітлення.  

5. Комунікації з громадськістю. Форми і методи консультацій з 

громадськістю (консультації, дискусії, коментарі, робочі групи, зустрічі з 

громадськістю, опитування; обговорення з цільовими групами; відкриті 

засідання; громадські слухання, конференції, семінари, форуми, засідання 

круглих столів, збори, дебати).  

 

Тема 3. Комунікаційні технології у публічному управлінні: практика 

застосування (2 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття 

1. Комунікаційні технології у публічному управлінні.  

2. Кризові комунікації.  

3. Комунікаційні стратегії громад: мета, завдання, інструменти, 

методологія розробки та прийняття.  

4. Формування та реалізація комунікаційної стратегії органу публічного 

управління.  

5. Комунікаційні стратегії у сфері запобігання та протидії корупції, у 

сфері європейської інтеграції, у сфері тендерної рівності. Комунікації в 

соціальних мережах.  

6. Комунікативні/ інформаційні кампанії (етапи підготовки та 

проведення) 

 

5. Завдання самостійної роботи  

5.1. Практикум 

1. Складання узагальнюючих таблиць, структурних блок-схем із тем 

лекції.  

2. Складання словника категоріально-поняттєвого масиву з навчальної 

дисципліни.  

3. Здійснити порівняння термінів «комунікативний простір публічного 

управління» і «інформаційний простір публічного управління».  

4. Дати аналіз складових інформаційного та комунікативного просторів 

публічного управління  
Параметри аналізу Простори публічного управління 

Інформаційний Комунікативний 

Елементи   

Основний елемент   

відносини   

Процеси    

Межі    

Що є місцем перетину інформаційного та комунікативного просторів 

публічного управління? 

5. Опрацювання рекомендованих джерел інформації з навчальної 

дисципліни.  



6. Вивчення Законів України, передбачені Програмою навчальної 

дисципліни. 

7. З урахуванням стану комунікативного простору змоделюйте 

«ідеальну» систему організаційного забезпечення комунікативної діяльності 

органу публічного управління. 

8. Дайте аналіз варіантів «запитів щодо доступу до публічної 

інформації», прийміть рішення з урахуванням відомої вам інформації і 

письмово підготуйте необхідні документи («відповіді на запит»). Поясніть, у 

які терміни ви надішлете їх запитувачу. 

9. Проведення наради. 

Підготуйте та проведіть нараду, спрямовану на вироблення певного 

управлінського рішення, за темою, попередньо узгодженою з викладачем. 

Під час проведення наради дотримуйтеся викладеної нижче послідовності:  

А) Відкриття: – налагодження позитивного настрою;  

– узгодження основних правил (регламенту).  

Б) Визначення проблем та порядку денного.  

В) Обговорення проблем: – виступ основного доповідача / обмін 

думками;  

– деталізація проблем;  

– з’ясування інтересів;  

– синтез висловленого.  

Г) Розробка варіантів управлінського рішення та їх оцінка. 

ґ) Прийняття рішення та його формалізація. 

10. Заповнити таб. «Форми комунікативної взаємодії органів 

публічного управління і громадськості» (за В. Пісоцьким) 

Види 

комунікації 

Безпосередня Змішана Опосередкована 

міжособистісна 

комунікація 

   

групова 

комунікація 

   

масова 

комунікація 

   

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені навчальним планом 

7.Методи навчання  

Методи навчання: бінарні, частково-пошукові; словесні методи (лекція, 

розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація), практичні (репродуктивні, 

проблемно-пошукові, інтерактивні (дискусія); інформаційні й евристичні, 

складання коментованої схеми навчального питання, метод термінологічного 

вправляння. 

 



8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання. 

 

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)  

60%  

Підсумковий 

контроль (залік) 
Сума 

 

40% 100% 
Т1 Т2 Т3 

 

Самостійна 

робота  

5 5 5 45 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90 – 100 відмінно  А відмінне виконання 

85-89 
добре  

В вище середнього рівня 

75-84 С загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D Непогано 

60-65 Е  
виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

Незадовільно 

FX необхідне перескладання 

1-34 F 
необхідне повторне вивчення 

 

Форми контролю – усне та письмове опитування. Контроль 

самостійної здійснюється шляхом перевірки виконаних завдань, 

передбачених програмою. 

Методи поточного контролю: 

- усне опитування (бліц-опитування, фронтальне опитування);  

- робота за індивідуальними завданнями;  

- тестування;  

- поняттєве вправляння;  

- групові завдання, що передбачають розв'язання або підготовку 

проблемних ситуацій. 

При поточному контролі оцінюються усні виступи, вирішення 

практичних завдань і тестів, творчі й проектні роботи. 

Методи підсумкового контролю: усна відповідь або тестування. 

При підсумковому контролі застосовується 100-бальна шкала оцінювання, а 

також національна система (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та 

система ECTS (А, В, С, D, E, F, FХ). 

 



9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна 

Програми та силабус навчальної дисципліни, мультимедійна система з 

можливостями візуальної презентації навчальних матеріалів у вигляді 

слайдів та аудіо-/відео-, тексти лекції, навчально-методичні матеріали на 

офіційному вебпорталі НАВС «Дистанційні курси». 

 

12. Перелік контрольних питань за темами для підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни 

1. Види, форми комунікації в системі органів публічного управління.  

2. Рівні комунікації комунікації в системі органів публічного 

управління.  

3. Характеристика засобів комунікацій (офіційні інтернет-сайти, 

урядова комунікаційна платформа, соціальні мережі).  

4. Характеристика засобів комунікацій (друковані засоби масової 

інформації, листівки, оголошення, інформаційні вісники, бюлетені).  

5. Особливості методів комунікації (оприлюднення результатів 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування). 

6. Особливості методів комунікації (інформування, розміщення 

інформації на офіційних веб-сайтах, забезпечення наповнення тематичних 

сторінок (рубрик), переконання). 

7. Особливості методів комунікації (залучення, просвіта, пояснення, 

роз’яснення, діалог, медіація, обговорення). 

8. Державна інформаційна політика: загальна характеристика. 

9. Основні напрями, суб’єкти, гарантії та права на інформацію. 

10. Масова інформація та засоби масової інформації: загальна 

характеристика. 

11. Інформаційна продукція та інформаційна послуга, відповідальність 

за порушення законодавства про інформацію. 

12. Пріоритети державної політики в інформаційній сфері: захисту і 

розвитку інформаційного простору України, конституційного права громадян 

на інформацію.  

13. Пріоритети державної політики в інформаційній сфері: 

забезпечення інформаційної безпеки.  

14. Відкритість та прозорість держави перед громадянами. 

15. Формування позитивного міжнародного іміджу України.  

16. Структурні підрозділи, відповідальні за внутрішні комунікації 

(підрозділи комунікацій та інформаційної політики, прес-центри): функції, 

завдання, відмінності  

17. Структурні підрозділи, відповідальні за зовнішні комунікації 

(підрозділи комунікацій та інформаційної політики, прес-центри): функції, 

завдання, відмінності  

18. Комунікативна діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування.  

19. Комунікації із засобами масової інформації.  



20. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування: форми і порядок висвітлення.  

21. Комунікації з громадськістю.  

22. Форми і методи консультацій з громадськістю (консультації, 

дискусії, коментарі, робочі групи, зустрічі з громадськістю, опитування; 

обговорення з цільовими групами; відкриті засідання). 

23. Форми і методи консультацій з громадськістю (відкриті засідання; 

громадські слухання, конференції, семінари, форуми, засідання круглих 

столів, збори, дебати тощо). 

24. Комунікаційні технології у публічному управлінні: загальна 

характеристика. 

25. Кризові комунікації: Загальна характеристика. 

26. Комунікаційні стратегії громад: мета, завдання, інструменти, 

методологія розробки та прийняття.  

27. Формування та реалізація комунікаційної стратегії органу 

публічного управління.  

28. Комунікаційні стратегії у сфері запобігання та протидії корупції, у 

сфері європейської інтеграції, у сфері тендерної рівності. 

29. Характеристика комунікації в соціальних мережах.  

30. Комунікативні/ інформаційні кампанії (етапи підготовки та 

проведення). 

31. Особливості функціонування української мови в органах державної 

влади.  

32. Особливості реалізації мовної політики в Україні.  

33. Шляхи подолання мовних девіацій у державних службовців.  

34. Культура мовлення як складник професійного іміджу державного 

службовця.  

35. Формування високої культури мовлення у процесі підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування.  

36. Формування високої культури мовлення у процесі перепідготовки 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.  

37. Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор державної політики.  

38. Професія РR-радника: вимоги, умови та функції.  

39. Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації. 

40. Основні проблеми формування інформаційно-технологічного 

простору функціонування органів державного управління. 

41. Сутність та цілі системи зв’язків із громадськістю.  

42. Принципи і методи по управлінню громадською думкою. 

43. Яким чином можна забезпечити лідерство органів публічного 

управління у комунікативному просторі? 

44. Нормативно-правові засади інформаційно-комунікативної 

діяльності в Україні. 

45. Висхідні, низхідні, вертикальні та горизонтальні комунікації. 

46. Суть поняття стратегії та комунікативної стратегії. Види стратегій. 

47. Типи інформації та її класифікація.  



48. Обмеження в доступі до публічної інформації. 

49. Спосіб оцінки ефективності застосування певних форм і методів 

комунікативної взаємодії органів публічного управління із ЗМІ? 

50. Особливості формування комунікаційних стратегій діяльності 

органів публічної влади та громадських об’єднань.  

51. Особливості управління комунікаціями в умовах кризи. 

Антикризові механізми комунікативного вплив  

52. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією. 

53. Мистецтво публічного виступу.  

54. Причини неефективності комунікативної взаємодії.  

55. Технології комунікації з цільовою аудиторією.  

56. Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні. 

Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади.  

57. Формування інформаційної культури державних службовців.  

58. Техніка комунікації і ведення переговорів.  

59. Етапи підготовки і проведення публічного виступу. 

60. Мета і завдання переговорів. Етапи підготовки і проведення 

переговорів. 
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