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Зміст планів семінарських занять 
 

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни включають такі розділи: 
РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
 

РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими органічно 

поєднуються лекції. Це особлива форма навчальних практичних занять, яка полягає у 

самостійному вивченні студентами за завданнями викладача окремих питань і тем лекційного 

курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, 

повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з основ даного 

курсу, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної інформації, що виноситься на 

самостійного опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних 

питань навчального курсу, активізація їх до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формування у них навичок самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та формування

 умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної 

діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: (відповідно 

формулюють дидактичні цілі заняття) навчальну, виховну і розвивальну. 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію  знань, засвоєних  під час 

лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати з 

різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, проблем 

тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної, екологічної  культури і мислення,  

прищеплення інтересу до вивчення дисципліни та до фаху, формування потреби здорового 

способу життя тощо); 

- діагностично-корекційну     (контроль     за     якістю     засвоєння    студентами навчального 

матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання) та ін. 

Визначаючи методичну концепцію організації і проведення семінарських занять, слід виходити з 

того, що: 

- під час вивчення  дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» студенти повинні 

засвоїти її провідні ідеї (зміст понять, положень, законів, теорій та ін.);  

- знати галузі  використання; вміти застосовувати набуті знання, вміння й навички під час 

вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, доступність, 

єдність форми і змісту, забезпечення зворотного зв’язку, проблемність та ін.); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості, зумовлені логікою 

викладання конкретної дисципліни; 
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- необхідно забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати із 

з’ясування її значення для засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній 

діяльності тощо); 

- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення різнорівневих міжпредметних 

зв’язків з іншими дисциплінами, практичним навчанням забезпечує формування єдиної системи 

знань умінь та навичок студентів; 

- важливим є також формування професійної культури і мислення; 

- у процесі проведення семінарського заняття необхідно забезпечувати органічну єдність 

теоретичного і дослідницько-експериментального пізнання; 

- семінарські  заняття  мають  гармонійно  поєднуватися  з лекційними, а також із 

самостійною та індивідуальною науково-дослідною роботою студентів. 

Відмінною особливістю семінару як форми навчальних занять є: 

- активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, що були винесені на 

розгляд; 

- викладач надає студентам можливість вільно висловлюватися під час  розгляду питань, що 

винесені на обговорення, допомагає їм правильно будувати свої міркування; 

- навчальна мета семінару вимагає, щоб студенти були добре    підготовлені до заняття. 

Методика підготовки і проведення семінарських занять передбачає: 

- повідомлення студентам теми, плану семінарського заняття та  рекомендованої літератури; 

- опрацювання   та   осмислення   теоретичного   матеріалу   кожної теми відповідно до плану 

семінарського заняття та рекомендованої літератури; 

- підготовку до обговорення питань інформаційного блоку у формі діалогу, дискусії, диспуту, 

тощо; 

- виконання  індивідуальних  завдань; 

- виконання   завдань   науково-пошукової   роботи   (написання   рефератів  за тематикою 

проблемного характеру, розробку доповідей для публічного виступу, підготовку  бесід, інтерв’ю 

тощо). 
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РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

  

№ 

занятт

я 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

 

Кількість 

годин  

  

1. 
Тема 1. Основи теорії комунікації. Тема 2. Принципи та основні 

завдання комунікацій у публічному управлінні 
2 

2. 

Тема 3. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи 
розвитку в Україні. Тема 4. Соціальні технології та інформатизація 
публічного управління. 

2 

3. Тема 5. Електронна комунікація . Тема 6. Електронне урядування. 2 

4. 

Тема 7. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект публічного 
управління. Тема 8. Окремі особливості здійснення комунікацій в 
публічному управлінні. 

2 

5. 
Тема 9. Ділова українська мова в публічному управлінні. Тема 10. 

Особливості писемного ділового мовлення в публічному управлінні. 
2 

6. 
Тема 11. Лексичні норми ділової української мови Тема 12. Граматична 

парадигма самостійних частин мови в ділових паперах. 
2 

7. 
Тема 13. Граматична парадигма службових частин мови в 

управлінських текстах. Тема 14. Синтаксичні структури діловодства. 
2 

8. 
Тема 15. Усне ділове мовлення Тема 16. Невербальні засоби ділового 

спілкування 
2 

Разом  семінарських годин 16 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

План семінарського заняття № 1 
 

 Тема 1. Основи теорії комунікації.  

Тема 2. Принципи та основні завдання комунікацій у публічному управлінні 
                                                                                     

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - опрацювати основи теорії комунікації та проаналізувати основні 

завдання комунікацій у публічному управлінні. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
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? 
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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. 
10. У чому схожість та відмінність понять: „передача інформації”та „комунікація”? 
11. Які існують основні елементи комунікації? Охарактеризуйте їх. 
12. Якими факторами пояснюється особиста упередженість комунікантів? 
13. Які наслідки може спричинити отримане повідомлення? 
14. Які існують основні помилки при здійсненні комунікації державними службовцями? 
15. Які існують види та форми комунікації, що використовуються діяльності державних установ? 
16. Що таке „політична комунікація”? 
17. Охарактеризуйте ліберальні, авторитарні, тоталітарні структури політичної комунікації. 
18. Які бувають основні  принципи та функції політичної комунікації? 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 
1. Системно-структурний аналіз спілкування як специфічний вид діяльності.  
2. Психолого-педагогічні фактори та умови формування комунікативних вмінь. Психологічні 
основи розвитку комунікативної компетенції публічних службовців.  
3. Основні складові комунікативної діяльності у публічному управлінні.  
4. Комунікація як акт спілкування. Помилки комунікації та їх подолання.  
5. Види та форми комунікації. Принципи ефективної комунікації.  
6. Політичні комунікації, їх поняття та основні характеристики.  
ДІЛОВА ГРА Тема: Ефективність розвитку управлінської компетентності державних 
службовців”. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Рівні нерозуміння повідомлення. Оратор і аудиторія: контакт, 

вплив, взаємодія. Феномен спілкування: класифікація природа, засоби. 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Рекомендована література до теми семінару:  

Основна та допоміжна 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. 

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_
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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/                
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 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Назвіть загальні принципи побудови публічної промови і розкрийте їх зміст. Пригадайте, що 

означає для мовця "врахувати специфіку слухацької аудиторії". 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

                            

План семінарського заняття № 2 
 

 Тема 3. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні. Тема 

4. Соціальні технології та інформатизація публічного управління. 

 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - опрацювати сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, проаналізувати соціальні технології та процес інформатизації публічного 

управління. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
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. 

7. Назвіть  переваги і  недоліки  сучасних  засобів  масової  комунікації. 

8. Розкрийте особливості „Теорії аудиторії” щодо ЗМІ. 

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

10.Розкрийте сутність інформаційної політики як фактора трансформації українського суспільства. 

11. Розкрийте сутність  Концепції національної програми інформатизації. 

12. Назвіть фази визрівання, обґрунтування та здійснення нововведень. 

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

14. Розкрийте особливості міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері 

інформатизації та інформаційного суспільства 

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.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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План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 
1. Інформація як філософська категорія і соціально-політичне явище.  
2. Інформаційне суспільство та тенденції його розвитку. Особливості впливу мас-медіа на 
формування громадянського суспільства.  
3. Інформаційна політика як фактор трансформації українського суспільства.  

4. Інформатизація суспільства – основа сучасних соціальних технологій.  Стан та перспективи 

розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні.   

5. Проблеми зміни мотивацій у необхідності інформатизації при реорганізації органів державного 

управління. Вибір стилів ухвалення управлінських рішень із використанням сучасних 

інформаційних технологій.   

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

суспільства.  

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного 

суспільства в Україні. Сутність  Концепції національної програми інформатизації. Прояви 

інформаційної культури. 

Основна та допоміжна 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/                
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/ 

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=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.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. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка  

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

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Де в вашому житті трапляються імпровізовані промови і діалоги?  

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 3 
 

Тема 5. Електронна комунікація . Тема 6. Електронне урядування. 
                                                                                   

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - з’ясувати сутність та призначення електронно їкомунікації та 

електроного урядування в публічному управлінні 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
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? 

7. Розкрийте особливості здійснення розбудови електронного урядування в Україні. 

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

функції? 

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

проведеного ООН. 

10. Які ви знаєте індекси електронної готовності? 

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

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 
1. Теоретичні засади електронної комунікації. Функції електронної комунікації.  
2. Комунікаційні бар’єри електронної комунікації. Глобальна комунікаційна система Інтернет.  
3. Розбудова електронного урядування в Україні. Створення системи електронної взаємодії 

органів влади та системи електронної взаємодії інформаційних ресурсів.  

4. Міжнародна та національна оцінка розвитку електронного урядування.  

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: «Готовність до впровадження ІКТ центральними та регіональними 

органами державного управління», «Особливості надання громадянам доступу до публічної 

інформації». 

Форми контролю знань  – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Основна та допоміжна література: 
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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/                
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 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Прокоментуйте в контексті завдань судової та ділової риторики твердження 

відомого американського ораторознавця Ф.Снелла про роль і значення встановлення контакту зі 

слухачами. «Перші речення за значущістю можна порівняти зі стуком торговельного агента у ваші 

двері й те, й інше має бути цілеспрямованим, позитивним, цікавим. Інакше на вас чекає невдача». 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=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.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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План семінарського заняття № 4 
 

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

 Тема 8. Окремі особливості здійснення комунікацій в публічному управлінні. 

 

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів із особливостями встановлення зв’язків з 

громадськістю як комунікативного аспекту публічного управління та специфікою комунікацій в 

публічному управлінні. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
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. 

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. 

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

11. Що таке „м’яка влада”? 

12. Які ви знаєте основні інформаційні державні стратегії? 

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

14. Чим обумовлена складність управлінської комунікації в умовах кризи? 

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

можливостей веб-сайтів? 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор державної політики. Формування іміджу місцевих 

органів влади в Україні. 

2. Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації.Зв’язки з громадськістю (PR) 

як фактор державної політики.  
4. Формування іміджу місцевих органів влади в Україні.  Рольова участь паблік рілейшнз у 
процесах політичної глобалізації.  
5. Соціокультурні аспекти комунікацій у публічному управлінні. Комунікація в публічному 

управлінні в умовах криз.  

6. Напрями модернізації комунікативної діяльності в публічному управлінні у сучасних умовах.  

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Основна та допоміжна 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.  
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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/                
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 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Комунікативна культура оратора. Зовнішня культура оратора: основні 

правила та вимоги. Риторична етика: традиції та сучасність. 

 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 5 
 

Тема 9. Ділова українська мова в публічному управлінні.  

Тема 10. Особливості писемного ділового мовлення в публічному управлінні. 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

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=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.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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Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - розглянути специфіку ділової української мови в публічному 

управлінні  та ознайомитися з особливостями його писемного мовлення.  

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

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. 

6. Що таке мовно-стилічтична нейтральність тексту? 

7. Назвіть основні складові тексту службового документа. 

8. Як нумеруються сторінки тексту службового документа? 

9. Що таке документ? 

10. Як класифікуються документи? 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Українська мова – державна мова в Україні.  

2. Мовна норма. Функціональні стилі мовлення.  

3. Офіційно-діловий стиль. Основні вимоги до ділового мовлення. 

4. Текст як основа службового документа.  

5. Класифікація документів. Поняття про реквізити. 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Основна та допоміжна 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/                
11. 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.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
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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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 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: Аудиторія: секрети публічної комунікації. Поведінка оратора в аудиторії. 

Аудиторний шок та прийоми його подолання. 

 

 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 6 

 
 

Тема 11. Лексичні норми ділової української мови.  

Тема 12. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах. 
                                                                                     

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з лексичними норми сучасної ділової 

української мови та  розглянути граматичну парадигму самостійних частин мови в ділових 

паперах  

Питання для перевірки базових знань за темою семінару:  
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? 

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

11. Як відмінюються власні назви? 

12. Назвіть ступені творення якісних прикметників. 

13. Які числівники не відмінюються? 

14. Як використовується інфінітив в ділових документах? 

15. Що ви знаєте про вживання прислівників? 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення)  

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

2. Книжнi й iншомовнi слова в документах.  

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

4. Іменник.  Відмінювання іменників.   

5. Українські прізвища.   Творення й відмінювання імен по батькові.  Звертання.   
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6. Прикметник.  Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві.   

7. Числівник.  Особливості відмінювання числівників.  Сполучення числівників з іменниками.  8. 

Займенник.  Відмінювання займенників.   

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

паперах. Правопис прислівників 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: Невербальні складники позитивного іміджу оратора. Невербальні 

прийоми маніпулювання увагою аудиторії. Секрети використання дистанції під час публічного 

виступу. Жестикуляція як засіб впливу на аудиторію. 

Форми контролю  знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Основна та допоміжна 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/                
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 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: 

 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

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
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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План семінарського заняття № 7 
 

Тема 13. Граматична парадигма службових частин мови в управлінських текстах.  

Тема 14. Синтаксичні структури діловодства. 

 
                                                                                  

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з типами публічних презентацій, їх 

композиційними особливостями, розглянути мовлено-стилістичні та комунікативні принципи їх 

побудови. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Морфологічні особливості прийменників. 

2. Які вимоги до сполучників в діловому мовленні? 

3. Як використовуються прості речення в документах? 

4. Які складні речення характерні для ділового мовлення? 

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

6. Які речення називають відокремленими? 

7. Що таке бібліографія? 

8. Як правильно оформити бібліографію до наукової статті? 

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

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Прийменник як частина мови.  Синонімія прийменникових конструкцій.   

2. Переклад прийменника по з російської мови на українську.   

3. Сполучник як частина мови.  Уживання сполучників і-й.   Частка як частина мови.   

4. Прості і складні речення.  

5. Вставні слова, словосполучення і речення. Складні випадки керування.  

6. Відокремлені члени речення.  

7. Оформлення бібліографії  Правила оформлення цитат і прямої мови.   

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Доповніть речення: Презентація може містити… (звук, відео, графічні зображення, анімацію, 

текст) 

Презентація  MS PowerPoint складається з основних базових елементів… (слайдів). 

На слайдах можуть міститися… (тексти, графічні, динамічні обєкти, таблиці, кнопки, 

гіперпосилання) 

Підкресліть пристрої ПК, що можна використовувати для демонстрації презентації: мишка, 

принтер, клавіатура, монітор, сканер, мікрофон, колонки, мультимедійний проектор, модем, 

відеокамера, інтерактивна дошка, навушники. 

Складіть порівняльну таблицю властивостей слайдової та потокової презентації. 

Форми контролю  знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

 Основна та допоміжна 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 

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
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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. – 
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ресурс] – Режим доступу:  http://edu.lp.edu.ua/moduli/osnovy-rytoryky 
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Обладнання заняття, ТЗН тощо:  роздатковий матеріат, ТЗН. 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття. 

Опрацювати питання: 

Укладач(і) _____________ Бобко Л.О. доцент, канд. пед. наук, доцент 

 

 

План семінарського заняття № 8 
 

Тема 15. Усне ділове мовлення. 

 Тема 16. Невербальні засоби ділового спілкування 
                                                                                    

Навчальний час: 2  год. 

Міжпредметні зв’язки: Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, а також  логічним продовженням вивчення 

таких дисциплін, як «Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « 

Менеджмент», «Комунікації в публічному адмініструванні», «Інформаційні ресурси та сервіси в 

публічному адмініструванні», «Мистецтво публічного виступу» та інших.  

Мета і завдання семінару  - ознайомити студентів з культурою публічного виступу та основними 

складовими етикету поведінки аратора та аудиторії. 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Що таке культура спілкування? 

2. Назвіть складові зовнішньої культур оратора. 

 

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
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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3. Які етапи передбачає телефонна розмова? 

4. Що таке публічний виступ? 

5. Які ви знаєте види і жанри публічного виступу? 

6. Назвіть групи засобів невербального спілкування. 

7.Що таке кінесика? 

8. Що таке емоційні жести? 

9. Які знаки невербального спілкування ви знаєте? 

10. Що таке паралінгвістика? 

11. Шо таке кінексика та окулексика? 

12. Що такеольфракція та проксемика? 

13. Яке значення для успішного виступу має перше чраження? 

14. Які функції виконують жести в процесі спілкування? 

15. Яка роль зорового контакту з аудиторією? 

16. Назвіть компоненти мови простору. 

17. Що таке невербальне маніпулювання? 

План семінару: (проблемні питання і завдання, які спрямовують студента на їх обговорення) 

1. Мовленнєвий етикет державного службовця.  

2. Телефонна розмова.  

3. Публічний виступ.  

4. Сутність невербального спілкування. Роль жестів у діловому спілкуванні.  

5. Постава як засіб невербального спілкування. Передавання інформації мімікою.  

6. Форми невербального передавання інформації у міжособистісних відносинах. Невербальне 

спілкування у ділових ситуаціях.  

Додаткові завдання для підготовки до семінару: (підготовка доповідей, рефератів, есе, 

презентацій тощо на теми, які пропонуються викладачем або студентом, але з обов’язковим 

узгодженням з викладачем). 

Підготувати доповідь на тему: 1. Особливості часу як ресурсу. 2. Жорстке та гнучке планування. 

3.Стратегія і тактика взаємодії в конфліктних ситуаціях. 

Форми контролю знань  – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація виконаних 

завдань, тощо. 

Основна та допоміжна 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: 

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
http://padaread.com/?book=85659
https://academia-pc.com.ua/product/217
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