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Завдання для самостійної роботи студента (СРС) з навчальної дисципліни мають таку 

структуру: 

 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА 

РОЗДІЛ 2.    ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА  
 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов'язкових навчальних завдань. 

Метою СРС є забезпечення засвоєння у повному обсязі навчальної програми шляхом 

свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також 

опанування навичок роботи з навчальною і науково методичною літературою, вміння вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі 

Формування компетентностей із навчальної дисципліни здійснюється під час аудиторних 

занять, але для закріплення знань та розвитку компетентностей необхідна самостійна робота з 

боку студента. 

Самостійна робота студента може бути ефективною за наявності контролю з боку викладача. 

Зворотний зв'язок дозволяє своєчасно отримати інформацію про ступінь засвоєння студентами 

програмного матеріалу, допомагає отримати додатковий матеріал, який характеризує 

індивідуальні властивості кожного студента, що позитивно впливає на об'єктивність підсумкової 

оцінки знань студентів. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Комунікації і ділова мова в управлінні» 

виокремлюємо такі види самостійного навчання : слухання лекцій, участь у семінарських 

заняттях, відпрацювання тем лекцій та семінарських занять, підготовка рефератів, робота з 

літературою тощо. Кожен із зазначених видів потребує наполегливої самостійної праці. 

Для оволодіння навчальним матеріалом  пропонуємо різноманітні методи самостійної роботи 

з книгою, складання плану прочитаного.  

План - короткий, логічно побудований перелік запитань, який розкриває зміст прочитаного. 

Щоб скласти план, необхідно виділити головні думки, встановити зв'язки, співвідношення між 

ними, чітко і коротко сформулювати висновки. 

Складання тез.  

Тези (гр. thesis - положення, твердження):  

1) положення, висловлені в книзі, доповіді, статті, виписані своїми словами і розміщені в 

логічній послідовності.  

2) коротко сформульовані положення (ідеї) доповіді, статті, лекції тощо. 

Тези виражають сутність, але не наводять фактів і прикладів. Окремі тези можуть бути 

виписані у вигляді цитат. Вміло складені тези випливають одна з одної. Щоб не ускладнювати у 

майбутньому пошук за своїми записами потрібних місць у першоджерелі, корисно у контексті, 

при складанні плану тез давати посилання на сторінки оригіналу. Бажаним завершенням тез є 

власні висновки студента. 

Конспектування - це стислий письмовий виклад прочитаного матеріалу, лекції, статті. 

Конспект містить приклади, доведення, аргументи, власні думки тощо. Не слід використовувати 

як конспект ксерокопії сторінок першоджерел. Такий підхід не сприяє глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу, розвитку критичного мислення, формуванню власної точки зору. Тому 

рекомендуємо при використанні ксерокопій відводити широкі поля, на яких висловлювати своє 

ставлення до опрацьованих матеріалів за допомогою коротких коментарів, знаків "?","!", 

підкреслювань різним кольором тощо. 
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Конспектування є процесом розумового переосмислення і письмової фіксації прочитаного 

тексту. Внаслідок конспектування з'являється запис, який допомагає його автору негайно чи через 

деякий час з необхідною швидкістю відтворити отриману раніше інформацію. До конспектування 

слід приступати лише після загального ознайомлення зі змістом першоджерела, засвоєння зв'язку 

між основними думками, положеннями, головною ідеєю наукової роботи.. 

Виписування незрозумілих слів з наступним поясненням їх значення.  

Працюючи над науковою літературою та з Інтернет-ресурсами, іноді вперше зустрічаєшся з 

термінами, значення яких йому невідоме. Корисно спочатку виписувати ці слова, а потім за 

довідковою літературою уточнювати їх зміст і робити відповідний запис. Така робота позитивно 

впливає на поліпшення культури мови, збагачення лексичного запасу та оволодіння науковою 

термінологією. 

Реферування  - це письмовий огляд наукових та інших джерел з обраної теми або стислий 

виклад у письмовому вигляді змісту наукової праці. Слід звернути увагу, що у рефераті необхідно 

не лише висвітлити необхідну наукову інформацію, а й продемонструвати своє ставлення до неї. 

Реферат має засвідчити ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, класифікувати 

та узагальнювати. Реферат може містити аналіз і критику відповідних теорій, тобто реферат - це 

самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання з певної теми, розуміння основних 

підходів до вирішення конкретної проблеми, а також відображає власні погляди майбутнього 

фахівця та демонструє його вміння аналізувати і осмислювати явища і процеси на основі 

теоретичних знань. 

Процес підготовки реферату  складається з таких етапів: 

1. Вибір теми. 

2. Вивчення спеціальної літератури за темою реферату. 

3. Складання плану. 

4. Добір і вивчення додаткових джерел та інформації з обраної теми. 

5. Добір практичного та статистичного матеріалу. 

6. Опрацювання зібраного матеріалу. 

7. Безпосереднє написання тексту реферату. 

8. Формулювання висновків. 

9. Оформлення реферату і списку джерел інформації. 

10. Самокритична оцінка змісту і виправлення помилок. 

11. Підготовка тез або доповіді до захисту реферату. 

12. Захист реферату (під час семінарського заняття, на студентській конференції та ін.). 

Тему реферату студент вибирає у відповідності до рекомендацій викладача або ж 

самостійно, відповідно до власного рівня підготовленості та здібностей, а також, беручи до уваги, 

перспективу подальшого використання реферату для написання курсових та підсумкових робіт. 

Вибір теми реферату студент повинен узгоджувати з викладачем. 

Орієнтовна структура реферату мас такий вигляд: 

Титульна сторінка. 

План. 

Вступ. 

Основна частина,  складається з розділів, пунктів та підпунктів.  

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Додатки (за необхідністю). 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на потреби 

суспільства та розвиток конкретної галузі науки або практичної діяльності. В основній частині 

здійснюється огляд основних теоретичних та експериментальних досліджень з теми, зазначається 

хто з учених вивчав дану проблему, які ідеї висловлював. Визначаються сутність проблеми, 

основні чинники, що зумовлюють розвиток явища або процесу, що вивчається, наводиться перелік 

основних змістовних аспектів проблеми, які розглядалися вченими. Визначаються недостатньо 

досліджені питання, з'ясовуються причини їх слабкого висвітлення. Потім здійснюється 

поглиблений аналіз сучасного стану процесу або явища, тлумачення основних поглядів і позицій 
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щодо проблеми, висвітлюються власні судження та думки відносно перспектив розвитку 

проблеми. У висновках надаються узагальнені ідеї, думки, оцінки, пропозиції автора. До списку 

використаних джерел включають публікації, звертаючи особливу увагу на публікації останніх 5-10 

років. Інтернет-ресурси і роботи останнього року. Позитивним слід вважати звернення студента до 

публікацій науковців навчального закладу і провідної кафедри. У додатках, за необхідності, 

наводяться формули, таблиці, схеми, якщо вони суттєво полегшують розуміння роботи. 

Оцінюють реферат, спираючись на такі критерії: 

1. Відповідність темі змісту реферату. 

2. Глибина і повнота розкриття теми. 

3. Логіка викладення матеріалу. 

4. Термінологічна чіткість. 

5. Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння її критично 

аналізувати. 

6. Власне бачення проблеми автором, самостійний, творчий характер роботи. 

7. Правильне оформлення реферату і списку використаних джерел. 

8. Якщо реферат є основою усного повідомлення, то слід урахувати уміння автора відібрати 

найсуттєвіший матеріал для короткого виступу. 

9. Якість презентації результатів реферативного дослідження. 

10. Робота з "ключовими" словами. 

Аналіз тексту і визначення його головних (ключових) слів - цінна форма самостійної роботи 

з книгою, яка вчить аналізу і критичному осмисленню прочитаного. Головним (ключовим) 

називають слово або стійке словосполучення з тексту, яке з погляду інформаційного пошуку несе 

смислове навантаження. Сукупність головних слів повинна відображати поза контекстом 

основний зміст наукової праці. Ключові слова подають у називному відмінку. Вони можуть 

складати основу професійного термінологічного словника, ведення якого бажане для студента з 

метою оволодіння науковою термінологією. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1. Основи теорії комунікації 2  

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 2. Принципи та основні 

завдання комунікацій у 

публічному управлінні 

2 

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 3. Інформаційне суспільство: 
сучасний стан та перспективи 

розвитку в Україні 

2 
ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 4. Соціальні технології та 

інформатизація публічного 

управління 

2 

ПМК, екзамен 2семестр 

Тема 5. Електронна комунікація 2 ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 6. Електронне урядування 2 ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 7. Зв’язки з громадськістю як 
комунікативний аспект 
публічного управління 

2 
ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 8. Окремі особливості 

здійснення комунікацій в 

публічному управлінні 

2 

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 9. Ділова українська мова в 

публічному управлінні 

2  

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 10. Особливості писемного 

ділового мовлення в 

публічному управлінні 

2 

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 11. Лексичні норми ділової 

української мови 

2 
ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 12 Граматична парадигма 

самостійних частин мови в 

ділових паперах 

2 

ПМК, екзамен 2семестр 

Тема 13. Граматична парадигма 

службових частин мови в 

управлінських текстах 

2 

ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 14. Синтаксичні структури 

діловодства 

2 
ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 15. Усне ділове мовлення 2 ПМК, екзамен 2 семестр 

Тема 16. Невербальні засоби ділового 

спілкування 

2 
ПМК, екзамен 2 семестр 

Разом годин самостійної роботи студента 
32   
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Тема № 1. Основи теорії комунікації 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Системно-структурний аналіз спілкування як специфічний вид діяльності.  
2. Психолого-педагогічні фактори та умови формування комунікативних вмінь. 
3. Психологічні основи розвитку комунікативної компетенції публічних службовців.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які існують сторони (плани) спілкування? 

2. Чи може спілкування не включати словесну комунікацію? 

3. Які існують різновиди мовленево-комунікативних умінь? 

4. Від чого залежить результативність комунікативної підготовки державних службовців? 

5. Які Ви знаєте компоненти комунікативної компетентності особистості? 

6. Від чого залежить мовленнєва майстерність публічногослужбовця? 

7. Що таке комунікативні бар’єри? 

8. Що таке управлінська компетентність? 

9. Розкрийте фактори, що впливають на розвиток управлінської компетентності. 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                

 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
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3. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
4. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 2. Принципи та основні завдання комунікацій у публічному управлінні 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Основні складові комунікативної діяльності у публічному управлінні.  
2. Комунікація як акт спілкування.  
3. Помилки комунікації та їх подолання.  
4. Види та форми комунікації.  
5. Принципи ефективної комунікації.  
6. Політичні комунікації, їх поняття та основні характеристики.  

 

Питання для самоперевірки: 
 1. У чому схожість та відмінність понять: „передача інформації”та „комунікація”? 
2. Які існують основні елементи комунікації? Охарактеризуйте їх. 
3. Якими факторами пояснюється особиста упередженість комунікантів? 
4. Які наслідки може спричинити отримане повідомлення? 
5. Які існують основні помилки при здійсненні комунікації державними службовцями? 
6. Які існують види та форми комунікації, що використовуються діяльності державних 
установ? 
7. Що таке „політична комунікація”? 
8. Охарактеризуйте ліберальні, авторитарні, тоталітарні структури політичної комунікації. 
9. Які бувають основні  принципи та функції політичної комунікації? 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 

 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
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управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
5. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
6. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 3. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в 

Україні 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Інформація як філософська категорія і соціально-політичне явище.  
2. Інформаційне суспільство та тенденції його розвитку.  
3. Особливості впливу мас-медіа на формування громадянського суспільства.  
4. Інформаційна політика як фактор трансформації українського суспільства.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке інформація та інформаційні процеси? 

2. Назвіть якісні ознаки інформації. 

3. Які існують типи інформації? 

4. Що таке інформаційне суспільство? Розкрийте його сутність. 

5. Розкрийте сутність інформаційної культури. 

6. Розкрийте особливості впливу мас-медіа на формування громадянського суспільства. 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
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Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
7. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
8. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема №4. Соціальні технології та інформатизація публічного управління 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Інформатизація суспільства – основа сучасних соціальних технологій.  

2. Стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні.  

3. Проблеми зміни мотивацій у необхідності інформатизації при реорганізації органів 

державного управління.  

4.Вибір стилів ухвалення управлінських рішень із використанням сучасних інформаційних 

технологій.  

5. Міжнародне науково-технічне співробітництво у сфері інформатизації та інформаційного 

суспільства.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте особливості „Теорії аудиторії” щодо ЗМІ. 

2. Розкрийте особливості „етимологічного” та „маркетингового”розуміння медіакратії. 

3. Розкрийте сутність інформаційної політики як фактора трансформації українського 

суспільства. 

4. Розкрийте сутність  Концепції національної програми інформатизації. 

5. Назвіть фази визрівання, обґрунтування та здійснення нововведень. 

6. Які ви знаєте тактики керівників при розв’язанні конкретних управлінських завдань? 

7. Розкрийте особливості міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері 

інформатизації та інформаційного суспільства 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
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4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
9. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
10. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 5. Електронна комунікація 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Теоретичні засади електронної комунікації.  
2. Функції електронної комунікації.  
3. Комунікаційні бар’єри електронної комунікації.  
4. Глобальна комунікаційна система Інтернет.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте основні епохи розвитку історії людства залежно від домінуючих засобів 

масової комунікації за М. Маклюеном. 

2. Які  існують  функції  електронної  комунікації?  Охарактеризуйте їх. 

3. Назвіть комунікаційні бар’єри електронної комунікації. 

4. Дайте характеристику глобальній комунікаційній системі Інтернет. 

5. Які є ознаки та елементи Інтернет? 

6. Чи існують безприбуткові області застосування Інтернет? 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en
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3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
11. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
12. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 6. Електронне урядування 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Розбудова електронного урядування в Україні.  
2. Створення системи електронної взаємодії органів влади та системи електронної взаємодії 
інформаційних ресурсів.  
3. Міжнародна та національна оцінка розвитку електронного урядування.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Розкрийте особливості здійснення розбудови електронного урядування в Україні. 

2. Які існують принципи побудови системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та 

функції? 

3. Оцініть результати міжнародної оцінки розвитку електронного врядування в Україні, 

проведеного ООН. 

4. Які ви знаєте індекси електронної готовності? 

5. Проаналізуйте показники електронної готовності ЦОВВ, ОДА,АРК. 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en


 

12 

 

 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
13. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

 

Тема №7. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект публічного управління 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 
1. Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор державної політики.  
2. Формування іміджу місцевих органів влади в Україні.  
3. Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає завдання створення позитивної репутації державних структур і які існують 

перешкоди цьому? 

2. Розкрийте особливості яломітської моделі інформаційної діяльності органів місцевого 

самоврядування. Чим ця модель може бути корисною для України? 

3. Розкрийте сутність теорії переконання М. Рея. 

4. Розкрийте сутність 15 „ законів” громадської думки. 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
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5. Проаналізуйте особливості формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні. 

6. Як на імідж влади впливають місцеві чиновники? 

7. Які ви знаєте риси іміджу? 

8. Охарактеризуйте вимоги до службової поведінки державних службовців. Що означає 

управлінський професіоналізм? 

9. Розкрийте особливості рольової участі паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації. 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
15. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
16. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

 

Тема № 8. Окремі особливості здійснення комунікацій в публічному управлінні 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Соціокультурні аспекти комунікацій у публічному управлінні.  

2. Комунікація в публічному управлінні в умовах криз.  

3.Напрями модернізації комунікативної діяльності в публічному управлінні у сучасних 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en


 

14 

 

 

умовах.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть шість основних груп учасників сучасного глобального інформаційного простору. 

2. Що таке „м’яка влада”? 

3. Які ви знаєте основні інформаційні державні стратегії? 

4. Яке значення мають знаки та символи як засоби соціального впливу? 

5. Чим обумовлена складність управлінської комунікації в умовах кризи? 

6. Які завдання на регіональному та місцевому рівнях дозволяє реалізовувати використання 

можливостей веб-сайтів? 

 

Рекомендована література: 

1. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: навч. посіб. /Іванов; за наук. 

Ред. В.В. Різуна. – К . : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.  

2.Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : 

ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.aup.com.ua › 

book011 

3. Квіт С. Масові комунікації / С. Квіт: підр. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 

2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  – 206 с. https://www.twirpx.com/file/593898/ 

3. Комунікації в органах державної влади: посібник.- К.: 2016.- 95с. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611 

4.  Гошовська В. А. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. 

матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. — К. : НАДУ, 2015. — 52 с.  
5. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від 16.07.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР [Текст]. — 1990. — № 31. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
6. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.ред. кол.: Ю.В.Ковбасюк 
(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. — 
К.: НАДУ, 2011. Т. 8: Публічне врядування / наук.ред. кол.: В.С. Загорський (голова), 
С.О.Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національна академія державного управління при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ 
НАДУ, 2011. — С. 273-278. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  academy.gov.ua › NMKD › 
library_nadu › Encycloped_vydanniy 
7. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі держав- ного 
управління: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В. 
Стрілецька. — К.: НАДУ, 2013. — 96 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
academy.gov.ua › NMKD › library_nadu › Navch_Posybniky 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
17. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
18. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/593898/
https://www.slideshare.net/arynasatovska/ss-72555611
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjIuqTD8L3nAhVtwosKHdU6DtYQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FEncycloped_vydanniy%2Fee797129-a005-496b-b86a-95045d0132cf.pdf&usg=AOvVaw31WH8nS5HNdpGIHMQDkHd_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik8rP48L3nAhXGrIsKHZl9Al8QFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FNavch_Posybniky%2F38b8088b-e3c8-4cec-a821-2fa16dc62da7.pdf&usg=AOvVaw083GhJXaaWJC_QK0NGliX8
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en
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Тема № 9. Ділова українська мова в публічному управлінні 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Українська мова – державна мова в Україні.  

2. Мовна норма.  

3. Функціональні стилі мовлення.  

4. Офіційно-діловий стиль.  

5. Основні вимоги до ділового мовлення. 

 

Питання для самоперевірки:  
1. Який документ регламентує статус української мови як державної? 

2. Яка різниця між літературною та національною мовою? 

3. Що таке мовна норма? 

4. Які мовно-стилістичні норми ви знаєте? 

5. Назвіть особливості офіційно-ділового стилю. 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
19. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
20. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en
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Тема № 10. Особливості писемного ділового мовлення в публічному управлінні 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Текст як основа службового документа.  

2. Класифікація документів.  

3. Поняття про реквізити. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть основні складові тексту службового документа. 

2. Як нумеруються сторінки тексту службового документа? 

3. Що таке документ? 

4. Як класифікуються документи? 

5. Що таке мовно-стилічтична нейтральність тексту? 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
21. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
22. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en
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Тема № 11. Лексичні норми ділової української мови 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Синонiми, антонiми, омоніми, паронiми в дiловому мовленнi.  

2. Книжнi й iншомовнi слова в документах.  

3. Термiни державного управління i професіоналізми. Кліше в діловодстві.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як формуються норми літературної мови? 

2. Яке значення синонімів в діловому спілкуванні? 

3. Як класифікуються антоніми? 

4. Що таке пароніми? 

5. Чим відрізняються омоніми від багатозначних слів? 

6. Які слова називаються книжними? 

7. Як використовуються іншомовні слова в ділових документах? 

8. Що таке термін? 

9. Чим відрізняється професійна лексика від професіоналізмів? 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
23. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
24. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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Тема № 12. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Іменник.  Відмінювання іменників.   

2. Українські прізвища.   Творення й відмінювання імен по батькові.   

3. Звертання.   

4. Прикметник.  Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві   

5. Числівник.  Особливості відмінювання числівників.  Сполучення числівників з іменниками.   

6. Займенник.  Відмінювання займенників.  

7. Неозначена форма дієслова (інфінітив).  Особливості використання дієслівних форм у ділових 

паперах.  

8. Правопис прислівників. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть мовно-стилістичні особливості самостійних частин мови в документах.. 

2. Як відмінюються власні назви? 

3. Назвіть ступені творення якісних прикметників. 

4. Як відокремлюються в тексті звертання? 

5. Які числівники не відмінюються? 

6. Які особливості відмінювання назв десятків та назв сотень? 

7. Як відмінюються особові займенники? 

8. Як використовується інфінітив в ділових документах? 

9. Що ви знаєте про вживання прислівників? 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/               

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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25. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
26. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 13. Граматична парадигма службових частин мови в управлінських текстах 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Прийменник як частина мови.   

2. Синонімія прийменникових конструкцій.   

3. Переклад прийменника по з російської мови на українську.   

4. Сполучник як частина мови.  Уживання сполучників і-й.    

5. Частка як частина мови.   

 

Питання для самоперевірки: 

1. Морфологічні особливості прийменників. 

2. Які вимоги до сполучників в діловому мовленні? 

3. Коли слід вживати в ділових текстах сполучники і-й?    

4. Яку роль в документах відіграють частки? 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
27. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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28. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 14. Синтаксичні структури діловодства 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Прості і складні речення.  

2. Вставні слова, словосполучення і речення.  

3. Складні випадки керування.  

4. Відокремлені члени речення.  

5. Оформлення бібліографії.   

6. Правила оформлення цитат і прямої мови.   

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які складні речення характерні для ділового мовлення? 

2. Які розділові знаки використовують для відокремлення вставних слів, словосполучень і речень. 

3. Які речення називають відокремленими? 

4. Що таке бібліографія? 

5. Як правильно оформити бібліографію до наукової статті? 

6. Як правильно оформити цитати і пряму мову у діловому тексті? 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.slg-coe.org.ua › 2016/09 › 

Communication_Handbook_2016_web 

2. ПивоваровВ.М., Савченко Л.Г., Калашник Ю.І. Ділова Українська мова: навч.посіб. – Х.: 

Право, 2008. - 120 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 6. Плотницька І.М. Ділова 

українська мова в державному управлінні : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

168 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/417260/ 

3. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько,О. М. Мацько. 

– К. : Вища шк., 2003. – 311 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

https://www.twirpx.com/file/30201/ 
4. Меш Г. Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно : [наук-
поп. та учб.-метод. вид.] / Г. Ш. Меш. – К. : Укр. НДІ проблем молоді, 1993. – 46 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – Київ: Спілка рекламістів України, 1996. – 298 с. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › 
cgiirbis_64  
15.Сагач Г. М. Загальна риторика: сучасна інтерпретація : [навч. посіб. Для викладачів вузів, 

учителів, асп., студ.] / Г. М. Сагач, О. А. Юніна. – К. : Т-во «Знання України», 1992. – Ч. 1. – 

143 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://padaread.com/?book=85659 

6. Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Семенюк О.А., Паращук 

В.Ю. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. https://academia-pc.com.ua/product/217 

Інтернет-ресурси: 

1.Кабінет  Міністрів  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/        

2.Законодавство  України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/                
29. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwijqN-N773nAhWvlosKHTHPAvEQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.slg-coe.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FCommunication_Handbook_2016_web.pdf&usg=AOvVaw3dO2bQsSpJfDQ63U49SUGY
https://www.twirpx.com/file/417260/
https://www.twirpx.com/file/30201/
http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiztqyS9L3nAhVDxIsKHSBmAfsQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3DS%26I21DBN%3DEC%26P21DBN%3DEC%26S21FMT%3Dbriefwebr%26S21ALL%3D(%253C.%253EA%253D%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%2593%24%253C.%253E)%26FT_REQUEST%3D%26FT_PREFIX%3D%26Z21ID%3D%26S21STN%3D1%26S21REF%3D10%26S21CNR%3D20&usg=AOvVaw1_H20p3kFRKLLWHAj7gvgy
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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http://www.nbuv.gov.ua/  
30. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ( [Електронний 

ресурс] 

– Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ 

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/en/about-us-en 

 

Тема № 15. Усне ділове мовлення 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Мовленнєвий етикет державного службовця.  

2 Телефонна розмова.  

3. Публічний виступ.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке культура спілкування? 

2. Назвіть складові зовнішньої культур оратора. 

3. Які етапи передбачає телефонна розмова? 

4. Що таке публічний виступ? 

5. Які ви знаєте види і жанри публічного виступу? 

5. Назвіть психологічні аспекти публічного виступу. 

 

Рекомендована література: 

1. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового 

спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. 
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Тема № 16. Невербальні засоби ділового спілкування 

 

Опрацювати питання теми, розглянуті на лекції 

1. Сутність невербального спілкування.  

2. Роль жестів у діловому спілкуванні.  

3. Постава як засіб невербального спілкування.  

4. Передавання інформації мімікою.  

5. Форми невербального передавання інформації у міжособистісних відносинах.  

6. Невербальне спілкування у ділових ситуаціях.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть групи засобів невербального спілкування. 

2. Що таке кінесика? 

3. Що таке емоційні жести? 

4. Які знаки невербального спілкування ви знаєте? 

5. Що таке паралінгвістика? 

6. Шо таке окулексика? 

7. Що такеольфракція та проксемика? 

8. Яке значення для успішного виступу має перше враження? 

9. Які функції виконують жести в процесі спілкування? 

10. Яка роль зорового контакту з аудиторією? 

11. Назвіть компоненти мови простору. 

12. Що таке невербальне маніпулювання? 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання.  

Самостійна робота студента 

Критерії оцінювання 
5 

балів 
♦ розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

♦ повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

♦ правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку та взаємодії; 

♦ здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно 

робити логічні висновки й узагальнення; 

♦ уміння користуватися методами наукового аналізу економічних та соціальних явищ, процесів і 

характеризувати їх риси та форми виявлення; 

♦ демонстрація здатності висловлення  та аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; 

♦ використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в 

економічній та суспільній сферах в країні та за її межами. 

5 

♦ при розкритті змісту питання в цілому правильно, за зазначеними вимогами все ж таки студентом 

допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та 

факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується й знаходить правильні відповіді. 

4 

♦ відповідь малообґрунтована, неповна; 

♦ студент не знайомий із законодавчими матеріалами, матеріалами періодики з питань розвитку 

національної економіки; 

♦ студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 

3 

♦ у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають 

загальноприйнятим, хибні; 

♦ характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи 

не знає правильної відповіді; 

♦ допущені грубі помилки й студент не може їх виправити; 

♦ студент приймав участь в доповненнях, робив рецензії на виступи інших студентів, зробив 

повідомлення по суті заняття тощо. 

1-2 

♦ студент відсутній на занятті; 

♦ студент не брав участі в обговоренні питань, не виконував завдання самостійної роботи 0 

 
При перевірці та оцінюванні знань, якими оволодів студент у результаті виконання 

самостійної роботи, доречно керуватися таким критеріями: високий понятійний рівень; глибина, 

широта, повнота питання, що висвітлюється; осмисленість і усвідомленість затверджених 

положень теми, яка розкривається студентом; логічність та послідовність під час відповіді; 

доведення та аналіз теорій, концепцій, вчень, які вивчалися; самостійність мислення; впевненість в 

правоті своїх суджень; вміння виділяти головне; вміння встановлювати між предметні та 

внутрішньопредметні зв’язки; вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або 

проблеми; стилістично грамотна мова. 
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