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РОЗДІЛ 1. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять 

 

Підготовка до семінарських занять розпочинається з опрацювання лекційного 

матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом Методичних 

рекомендацій, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані у визначеній 

послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.  

Семінарські заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, 

розвиваючи їхню творчу активність; допомагають набути практичних навичок роботи за 

навчальною дисципліною. У процесі підготовки до семінарських занять самостійна робота 

студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне та якісне засвоєння 

навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною 

роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і 

контрольних заходів.  

Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських занять і знайомлять 

із ним студентів на першому занятті. Викладач у вступній лекції пропонує студентам основну 

і додаткову літературу, а також надає методичні рекомендації до самостійної роботи та до 

організації семінарських занять із дисципліни.  

У методичних рекомендаціях із кожного семінарського заняття наведено перелік 

питань для теоретичної підготовки до заняття. У випадку, якщо студент не може самостійно 

розібратися з певним питанням, він може проконсультуватися з викладачем (згідно з графіком 

проведення консультацій викладачами кафедри економіки та менеджменту). Добре 

організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, 

зробити її раціональною та підвищити ефективність. 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ заняття Тема семінарських заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 10 

Тема 1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 2 

Тема 2. 
Особливості нормативно-правового регулювання інформаційно-

комунікативної діяльності в публічному адмініструванні 
2 

Тема 3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 2 

Тема 4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 2 

Тема 5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 2 

Тема 6.  
Основні засади формування та реалізації комунікаційної 

стратегії 
2 

Тема 7. Публічна інформація: сутність, шляхи формування та доступу 2 

Тема 8. 
Формування комунікаційних стратегій діяльності органів 

публічної влади та громадських об’єднань 
2 

Тема 9. 
Публічний виступ та технології комунікації з цільовою 

аудиторією 
1 

Тема10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 1 

Разом годин 18 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

План семінарського заняття № 1. 

Тема 1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 

 

Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: систематизувати та поглибити знання за темами, поглибити уявлення 

про основні засади комунікації та комунікаційного процесу в публічному адмініструванні. 

 

 

План семінару: 

1. Поняття комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування.  

2. Види, рівні і форми комунікаційної діяльності. Класифікація комунікацій. 

3.  Поняття комунікативного процесу.  

4. Політичні комунікації. Закономірності спілкування людей.  

5. Етапи обміну інформацією в публічній адміністрації.  

6. Методи дослідження комунікацій. Методи дослідження психологічних і міжособистісних 

аспектів комунікації. 

 

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

презентацій на теми семінарського заняття.  

 

Ситуаційні завдання 



Кейс 1 

Завдання кейсу: зробити аналіз даної ситуації, виявити її проблемні аспекти та 

запропонувати шляхи вирішення цих проблем. 

Зміст кейсу. На рахунок української компанії, яка займається виготовленням хімічних 

речовин для їх подальшого застосування в косметології, надійшла велика сума грошей від 

їхніх іноземних партнерів. Ці гроші були направлені на створення більш комфортних умов 

праці та оздоровлення членів організації. Керівник даної компанії вирішив їх витратити на 

капітальний ремонт свого кабінету та своїх заступників. Решту грошей витратили на 

косметичний ремонт їдальні, якою користувалися всі члени організації. 

Питання: 
Як ви можете охарактеризувати дії керівника? 

Які шляхи вирішення цієї ситуації ви можете запропонувати? 

 

Кейс 2 

Завдання кейсу: зробити аналіз даної ситуації, виявити її проблемні аспекти, наслідки для 

взаємовідносин друзів та організації, а також корпоративної культури організації взагалі, 

запропонувати шляхи вирішення цих проблем. Зробити аналіз соціально-психологічних 

характеристик учасників та описати їхнє індивідуально-професійне та корпоративне 

значення.  

Зміст кейсу. 
Геннадій – топ-менеджер фірми, діяльність якої спрямована на постачання та реалізацію 

оригінальних запчастин для марок автомобілів класу «преміум» та «люкс». Фірма тісно 

співпрацює з японською корпорацією Toyota Motor, японською компанією Nissan Motor, 

німецькою компанією Porsche Automobil Holding SE. Нещодавно лави провідних працівників 

фірми поповнив друг керівника – Максим. Він несе відповідальність за зв’язок та оформлення 

документації із німецькою компанією. Наради серед менеджерів підрозділів починаються о 

10:00 ранку, але Максим постійно спізнюється (хвилин на 10-15). На цих нарадах дуже часто 

відбуваються відеопереговори із закордонними партнерами. З огляду на давні дружні 

стосунки, топ-менеджер не вступав у конфлікт із Максимом, але через тривалий термін на 

наради деякі члени колективу почали спізнюватися, а інші менеджери почали обурюватися з 

цього приводу. Натяки та дружні бесіди не давали ніякого ефекту. Кожного разу в Максима 

знаходилися вагомі причини та обґрунтовані пояснення…  

Питання: Які шляхи вирішення цієї ситуації ви запропонуєте та який результат вони 

принесуть (особистісного та корпоративного значення)? Якими якостями, цінностями та 

нормами взаємодії керуються або наділені учасники ситуації?  

 

Кейс 3.  
Вас призначено керівником команди – відділ із 10 осіб, які повинні працювати разом, щоб 

досягнути виконання цілей свого підрозділу і проекту в цілому. Але вам відомо, що випуск 

продукції не такий високий, хоч постійно проводиться понаднормова робота, існує 

заборгованість по випуску продукції, а планові завдання не виконуються. Люди відсутні на 

роботі з неповажних причин, часто конфліктують, що знижує ефективність роботи. Ви 

відчуваєте що люди в проекті не зацікавлені. Які дії Ви пропонуєте прийняти? 

 

Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  
 

План семінарського заняття № 2. 

 



Тема 2. Особливості нормативно-правового регулювання інформаційно-комунікативної 

діяльності в публічному адмініструванні 

Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: засвоїти особливості нормативно-правового регулювання 

інформаційно-комунікативної діяльності в публічному адмініструванні 

 

План семінару: 

 

1. Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії в публічному адмініструванні.  

2. Форми комунікації в публічному адмініструванні.  

3. Нормативно-правові засади інформаційно-комунікативної діяльності в Україні. 

4. Комунікативний підрозділ організації, основні функції, завдання. 

5.  Основні суб’єкти комунікативного простору.  

6. Чинне українське законодавство, що безпосередньо чи опосередковано регулює питання 

інформаційної та комунікативної діяльності у публічній сфері. 

 

Ситуаційні завдання: 

Завдання 1. 

Організація роботи комунікативного підрозділу органу публічного управління 

1.Оберіть, на ваш розсуд, орган публічного управління, комунікативну діяльність якого 

буде проаналізовано. 

2.Проаналізуйте комплекс сфер комунікацій цього органу – формальної та неформальної; 

виокремте його зовнішні та внутрішні комунікативні канали. Зверніть увагу на структуру 

та складові комунікативного простору, де функціонує цей орган публічного управління. 

Визначте, які структурні підрозділи (окремі посадові особи) займаються забезпеченням 

комунікативної діяльності. 

3. Змоделюйте комунікативний простір обраного органу публічного управління. Визначте 

потенційно проблемні елементи. 

4. З урахуванням стану комунікативного простору змоделюйте «ідеальну» систему 

організаційного забезпечення комунікативної діяльності цього органу публічного 

управління. 

5. Презентуйте виконане завдання. Візьміть участь в обговоренні моделі, створеної вами. 

 

Завдання 2. 

1. Ознайомтесь із основними положеннями Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»; 

2. Складіть та оформіть у таблицю глосарій основних понять та термінів, що 

використовуються в тексті Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

3. Заповніть форму запиту на доступ до публічної інформації, обравши орган публічної влади 

на ваш вибір. 

4. Дайте відповідь на ваш запит на доступ до публічної інформації від представника органу 

публічної влади. 

 

Приклад 

Додаток 1 

                                                                      до наказу Центрального 

                                                               міжрегіонального управління   

      Міністерства юстиції (м. Київ) 

____________№____________ 

 

ФОРМА  



для подання запиту на отримання публічної інформації  

від фізичної особи в письмовому вигляді  

 

Розпорядник інформації                                                  Центральне міжрегіональне 

управління 

                                                                 Міністерства юстиції (м. Київ) 

                                                                                           

 

ЗАПИТ 

на отримання публічної інформації 

 

Прізвище, ім'я та по батькові,                                 

поштова адреса, адреса                                          

електронної пошти, номер                                       

телефону запитувача              

 

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст                                   

документа, що запитується     
 

або  

Загальний опис інформації, що 

запитується                      

 

(Загальний опис необхідної інформації)     

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь   

надати:                                                                            

Поштою 

 

(Вказати поштову адресу)        

Факсом                           (Вказати номер факсу)           

Електронною поштою               (Вказати e-mail)                

 

Необхідне підкреслити 

Контактний телефон запитувача  

Дата запису, підпису  

 



 

Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

 

 

План семінарського заняття № 3. 

Тема 3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 

 

Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: формування систематизованих знань організовувати комунікативні 

взаємозв’язки в органах публічної влади та між органами публічної влади і громадянським 

суспільством у ході розробки та реалізації управлінських рішень в публічному управлінні.  

 
 

План семінару: 

1. Комунікативні компетентності.  

2. Види комунікацій.  

3. Форми комунікацій.  

4. Основні компоненти комунікативної діяльності.  

5. Комунікативні бар’єри.  

6. Висхідні, низхідні, вертикальні та горизонтальні комунікації. 

 

Ситуативне завдання: 

Мета: формування систематизованих знань організовувати комунікативні взаємозв’язки в 

органах публічної влади та між органами публічної влади і громадянським суспільством у ході 

розробки та реалізації управлінських рішень в публічному управлінні.  

 

Написання та оформлення креативної роботи: креативна робота – есе, обсягом від 1 до 3 

аркушів з викладом власних думок на запропоновану проблемну тематику (або пропонуєте 

свій варіант проблемної теми щодо комунікації в публічному адмініструванні) 

  

Рекомендовані теми 

1. Особливості функціонування української мови в органах державної влади.  

2. Особливості реалізації мовної політики в Україні.  

3.Мовно-національна політика на сучасному етапі розвитку України.  

4. Проблеми реалізації мовної політики в Україні.  

5. Шляхи подолання мовних девіацій у державних службовців.  

5. Культура мовлення як складник професійного іміджу державного службовця.  

6. Формування високої культури мовлення в процесі підготовки магістрів публічного 

управління та адміністрування.  

5. Формування високої культури мовлення в процесі перепідготовки державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

7. Державна і регіональні мови в сучасній Україні.  

8. Удосконалення навичок публічної комунікації як чинник формування професійної 

компетенції управління.  

9.Шляхи підвищення комунікативної культури державних службовців.  

10. Формування полікультурної компетенції управлінців як чинник професійної компетенції.  

11.Підвищення рівня комунікативної культури державних службовців (на прикладі роботи 

департаменту, управління, відділу). 



12. Або пропонуєте свій варіант проблемної теми щодо комунікації в публічному 

адмініструванні 

 
Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 
 

План семінарського заняття № 4. 

Тема 4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 

Навчальний час: 2 год.  

Мета семінарського заняття: ознайомитись із особливостями реалізації паблік рілейшн в 

публічному управлінні. 
 

План семінару: 

1. Комунікаційний процес в аспекті PR.  

2. Поняття «паблік рилейшинз».  

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

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

5. Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації. 

 

Ситуативне завдання: 

 

Завдання 1. 

Проаналізуйте імідж певного суб`єкта (особи, організації, органу публічної влади), 

використовуючи наступний план: 

1. Обрана модель іміджу (компоненти віртуального образу). 

2. Іміджеві характеристики (біологічні, комунікативні, соціальні, міфологічні, професійні, 

контекстні). 

3. Іміджева легенда. 

4. Етапи зміни іміджу та вимоги соціокультурного, політичного контексту. 

5. Роль стереотипів у формуванні іміджу. 

6. Брендинг та реклама у процесі формування та управління іміджем. 

 

Що необхідно враховувати, виконуючи завдання 

Найефективнішою системою швидкого формування позитивного іміджу є іконіка, у межах 

якої виділяють шість шляхів створення іміджу: 

1. Мотиваційний аналіз – вивчення глибинної психології споживання. 

2.Психоавтоматика – динаміка стереотипів підсвідомого аудиторії. 

3. Хромологія – наука про психоемоційний вплив різних кольорів. 

4. Прийоми «силового відеомонтажу» та пошук сублімального звукоряду. 

5. Геометрологія – психологія неусвідомлюваних реакцій на форму. 

6. Міфопроектування структури та динаміки архетипів колективного підсвідомого. 

У підґрунті іконіки – примусова модифікація свідомості аудиторії: вплив на стереотипи та 

архетипи підсвідомого елементарних психофізичних інструментів, що визначають сприйняття 

форм, звуків, кольорів, образів. 

 



Завдання 2 

Прошу навести приклад із життя виду паблік рилейшнз, а саме “crisismanagement” 

(управління кризовими ситуаціями) 

 
Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 
 

План семінарського заняття № 5. 

Тема 5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 
 

Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: розглянути особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

крізь призму комунікативного процесу,  розглянути принципи і методи по управлінню 

громадською думкою та основні проблеми формування інформаційно-технологічного 

простору функціонування органів державного управління. 

 

План семінару: 

 

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

2.  Принципи і методи по управлінню громадською думкою.  

3. Система масової комунікації.  

4. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні. 

5.  Основні проблеми формування інформаційно-технологічного простору функціонування 

органів державного управління. 

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1. 

Комунікації в системі місцевого самоврядування (підготовка та проведення 

громадських слухань / зборів громадян) 

1. Оберіть та визначте проблему місцевого значення, що розглядатиметься на 

громадських слуханнях чи зборах громадян.  

2. Змоделюйте підготовку громадських слухань/зборів громадян. 

3. Змоделюйте проведення громадських слухань/зборів громадян. 

4. Обговоріть результати виконання завдання, спрогнозуйте потенційні проблеми 

реалізації таких форм комунікації на практиці та визначте шляхи їх попередження чи 

подолання. 

 

Завдання 2 

1. Оберіть довільно та проаналізуйте подану громадянами України  електронну петицію. 

2. Прослідкуйте за ходом реалізації обраної петиції у практику публічного управління. 

3. Зробіть висновок про ефективність такого виду комунікації органів публічної влади із 

громадянським суспільством. 

 

Рекомендоване джерело: Електронні петиції Офіційне інтернет-представництво Президента 

України URL. https://petition.president.gov.ua/ 

 
Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

https://petition.president.gov.ua/
https://petition.president.gov.ua/
https://petition.president.gov.ua/


Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

 

План семінарського заняття № 6. 

Тема 6. Основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії 

Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: ознайомитись із основними засадами формування та реалізації 

комунікаційної стратегії органів публічної влади. 
 

План семінару: 

1. Суть поняття стратегії та комунікативної стратегії.  

2. Види стратегій.  

3. Принципи комунікаційних стратегій органів публічної влади з громадськістю та ЗМІ. 

4. Види комунікаційних стратегій. 

 

Ситуативні завдання: 

Завдання 1. 

Підготовка та проведення комунікативної кампанії (комунікативного заходу) 

1. Сформулюйте проблему місцевого значення, на розв’язання якої буде спрямовано 

комунікативну кампанію. Визначте мету комунікативної кампанії. 

2. Змоделюйте інформаційний простір, де має проводитися комунікативна кампанія, вкажіть 

на його особливості. 

3. Підготуйте проект такої кампанії. Визначте: цільові групи, на яких буде спрямовано 

комунікацію; форми, методи та засоби комунікації, основні комунікативні канали; 

розрахуйте можливі ресурсні витрати (персонал, техніка, кошти); визначте зміст основних 

послань, які транслюватимуться на цільову аудиторію; складіть календарний план 

основних заходів кампанії. 

4. Презентуйте проект. Порівняйте й оцініть розроблений проект за критеріями 

результативності та ефективності. Спрогнозуйте можливі проблеми реалізації подібних 

проектів на практиці, визначте шляхи їх попередження чи подолання. 

 

Завдання 2 

Кейс 

Керівник відділу Іван Іванович знає всіх своїх співробітників, їх життєві турботи і прагнення. 

Він завжди готовий піти назустріч їх особистим інтересам, крім тих, що зачіпають термін або 

зміст виробничих завдань. Слово «треба» діє на Івана Івановича магічно, не підлягає ніяким 

сумнівам і завжди виконується. 

При цьому він не йде на конфлікт з колегами – «м’яко стеле», за будь-яких обставин привітний 

та ввічливий, але ніколи не поступається своїми принципами і готовий покарати за помилку 

будь-кого з підлеглих. Підлеглі ставляться до Івана Івановича з підозрою та побоюванням: чи 

то він висловлює прохання, чи то доводить наказ? А дехто взагалі вважає Івана Івановича 

непослідовною, навіть малодушною людиною, яку і не поважають, і не прагнуть зачіпати 

водночас. 

Завдання: 

Прокоментуйте стилі керівництва вище згаданої особи. 

 



Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

 

План семінарського заняття № 7. 

Тема 7. Публічна інформація: сутність, шляхи формування та доступу 

Тема 8. Формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної 

влади та громадських об’єднань 

 

Навчальний час: 4 год.  
Мета і завдання семінару: ознайомити студентів із сутністю, шляхами формування та доступу до 

публічної інформації. Розглянути формування комунікаційних стратегій діяльності органів 

публічної влади та громадських об’єднань 

 

  

План семінару: 

1. Етапи обміну інформацією в публічній адміністрації.  

2. Типи інформації та її класифікація.  

3. Обмеження в доступі до публічної інформації.  

4. Особливості формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та 

громадських об’єднань.  

5. Поняття кризи та конфлікту а публічному управлінні.  

6. Особливості управління комунікаціями в умовах кризи. Антикризові механізми 

комунікативного вплив 

 

Ситуативне завдання: 

Завдання.  

Прошу обрати одну із комунікативних стратегій органу публічної влади, проаналізувати, 

оцінити позитивні та негативні сторони, подати свої пропозиції щодо покращення. 

 

Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

 

План семінарського заняття № 8. 

 

Тема 9. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

Тема 10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

 

Навчальний час: 2 год.  
Мета і завдання семінару: ознайомитись із поняттям публічного виступу, технологіями 

комунікації з цільовою аудиторією, розглянути питання формування позитивного іміджу органу 

публічної влади. 

  



План семінару: 

1. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

2. Мистецтво публічного виступу.  

3. Причини неефективності комунікативної взаємодії.  

4. Технології комунікації з цільовою аудиторією. 

5. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

6. Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні. 

7.  Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади.  

8. Формування інформаційної культури державних службовців.  

9. Техніка комунікації і ведення переговорів.  

10. Етапи підготовки і проведення публічного виступу.  

11. Установлення контакту з аудиторією.  

12. Мета і завдання переговорів.  

13. Етапи підготовки і проведення переговорів. 

 

Ситуативне завдання: 

Завдання 

Проаналізувати типи та аспекти комунікації комунікативного підрозділу органу публічної влади 

із ЗМІ (див. таблицю). Навести реальні приклади типів комунікації відповідних підрозділів органів 

публічної влади із ЗМІ. 

 

Типи та аспекти комунікації органів публічної влади із ЗМІ 

«Чорні відносини» 

 

Такий тип відносин виникає коли замовники матеріалів 

домовляються напряму, в обхід редакції і рекламної служби ЗМІ. 

Гроші просто переходять з рук в руки. В розвинутих країнах 

репортерів, викритих в продажності, негайно звільняють. «Чорний 

колір» поширений в нерозвинених країнах, там, де журналісти 

одержують невелику зарплату. Керівництво часто дивиться на 

подібне крізь пальці.  
 

«Сірі відносини»  

 

Такий тип відносин виникає коли обнародується офіційно сплачена 

інформація у вигляді звичайного редакційного матеріалу. У такому 

разі гроші від замовлення поступають не в кишеню журналісту, а до 

бюджету ЗМІ. У демократичних країнах органи влади не мають змоги 

підписати угоду зі ЗМІ, щоб ті публікували певну інформацію. Вони 

можуть купити рекламну площу і розмістити там все що завгодно, але 

з чіткою позначкою „реклама”. Крім того, для аудиторії здебільшого 

є очевидним, яка інформація є відверто замовленою, а яка більш-менш 

незалежно викладена журналістом. Довіра до замовленої інформації 

майже відсутня, тож вона не буде переконливою. Деякі країни 

замовлені матеріали нерідко ховають під різними дезорієнтуючими 

читача і глядача рубриками: «К», «Бізнес-план», «Портфель» і інше. 

Сучасні ЗМІ особливо активно йдуть на подібну співпрацю. «Сірим» 

є і телефонне право. До «сірих методів» можна віднести і тиск, що 

надається на редакції крупними рекламодавцями. Компанії, що 

постійно вливають до бюджетів ЗМІ солідні суми, чудово розуміють 

власну значущість для редакції, тому нерідко вимагають матеріали, 

які їх підтримують. Редакції схильні враховувати «побажання» своїх 

солідних клієнтів. «Сірими» є і деякі види бартеру. Звичайно це прес-

тури, рекламні тури. Для редакцій такі тури є своєрідною формою 

заохочення. Журналісти відпочивають, набираються вражень, а 

видання за це не платить напряму.  



«Білі відносини» 

 

Це основний колір співпраці із ЗМІ. При роботі «по-білому» 

представник зацікавленої компанії нічого не платить ні журналісту, ні 

його редакції. ЗМІ розміщує інформаційний матеріал безкоштовно, 

просто на підставі того, що він цікавий аудиторії видання. Це 

нормальна звичайна практика. Читачу все одно, сплачений матеріал 

чи ні. Лише б він був цікавий.  

 

Форми контролю знань: обговорення теоретичних питань, доповідей, рефератів; дискусії; 

бесіди; презентація виконаних завдань, розв’язання кейсів, тестування тощо.  

Рекомендована література до теми семінару: список рекомендованої літератури наведений у 

Робочій програмі дисципліни і в Планах семінарських занять та методичних рекомендаціях щодо 

їх проведення.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, проектор.  

 

 

 

План семінарського заняття № 9 

Залік 
Навчальний час: 2 год.  

Мета і завдання семінару: оцінити рівень знань з навчальної дисципліни за результатами 

аудиторної роботи та самостійної роботи студента.  

Форми контролю знань – підсумкове тестування.  

Обладнання заняття, ТЗН тощо: завдання для залікового модуля.  
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Система нарахування рейтингових балів 
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1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) 

студент отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної 

відповіді (захисту виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними 

критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 

які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

 

 

 

 

 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання   

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами 
 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці 

тестування записана правильна відповідь.  

 



2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав 

вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 
 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, 

вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід 

проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу.  План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, 

яка має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у 

виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

5 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

4 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до 

захисту.  

3 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній 

темі. 

1-2 

Незадовільно («до 1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  
0 

 

 

9.3  Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
 


