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Назва вибіркової дисципліни: “Основи публічної майстерності та лідерства” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Бобко Л.О., 

доц. Завальницька Н.Б. 

Назва кафедри: економіки та менеджменту (факультет управління фінансами 

та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: теоретичні та практичні аспекти публічної майстерності 

та лідерства державних службовців органів публічної влади. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів сучасних компетенцій щодо 

підготовки та здійснення публічних виступів перед аудиторією у відповідності до потреб 

службової діяльності та сприяння виявленню, формуванню, розвитку і вдосконаленню лідерських 

якостей здобувача. 

Основні завдання:  

 формування у здобувачів компетенції з підготовки та здійснення публічних виступів 

різноманітної тематики перед великими та малими аудиторіями; 

 оволодіння методологією виступів перед аудиторією; 

 набуття вмінь ефективно здійснювати інформування громадськості про діяльність органу 

управління з метою забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень шляхом 

співпраці із засобами масової комунікації; 

 засвоєння здобувачами мовної культури, здобуття навичок використання засобів 

підсилення виразності в мовленні, ефективного спілкування в службовій діяльності; 

 формування лідерського світогляду на основі вивчення та засвоєння теоретичних 

положень сучасної лідерської парадигми та практичного досвіду світових і вітчизняних 

лідерів; 

 розвиток управлінських, соціально-психологічних, лідерських якостей та компетенцій, 

здатних підвищувати ефективність професійної діяльності; 

 вироблення мотивації та прагнення до лідерства; 

 сприяння формуванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, стійкості 

у стресових і кризових ситуаціях; 

 створення й закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та взаємодії з 

послідовниками. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 вимоги до публічної особи; 

 жанри публічної діяльності; 

 вимоги до проведення круглих столів, прес-конференцій, брифінгів; методологію 

ведення та жанрові особливості дискусій та полемік; 

 основні відмінності лідерства й менеджменту; відмінності між стилями лідерства, 

характеристики основних типів лідерства; 

 механізми створення монолітної команди; 

 основні цінності, зорієнтовані на досягнення гармонії у комунікаціях з послідовниками. 

б) уміти: 

 використовувати набуті теоретичні знання та навички у практичній професійній 

діяльності; 

 аналізувати виступи на науковій основі; 

 використовувати різноманітні засоби підвищення виразності публічного виступу; 

 ефективно виступати в нестандартних ситуаціях; 

 здійснювати управлінську діяльність з урахуванням вимог до публічної особи, виявляти 

лідерський потенціал; 

 удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал лідера; 

 відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам; 

 застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності. 
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Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Історія розвитку публічної майстерності. Публічна майстерність у діяльності 

працівників органів публічної влади. 

Тема 2. Взаємодія оратора та аудиторії. 

Тема 3. Вимоги до проведення дискусій та полемік. Круглий стіл як засіб вивчення 

громадської думки. 

Тема 4. Підготовка публічного виступу. Мовна культура оратора. Техніка мовлення. 

Тема 5. Особливості взаємодії органу публічної влади із засобами масової комунікації. 

Тема 6. Лідерство в сучасній управлінській парадигмі. 

Тема 7. Професійні якості управлінця, організаційно-психологічні особливості його 

діяльності. 

Тема 8. Розвиток лідерського потенціалу особистості. 

Тема 9. Навчання та лідерство. 

Тема 10. Лідерство і самоврядування. 
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