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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом індивідуального навчально-

дослідного завдання. 

Творча, наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як результат 

організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей дослідження та їх 

досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна 

бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних 

здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному 

процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни «Технології публічного адміністрування» та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни в 

цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

тощо, на основі яких виконуються завдання; 

 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи ті їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати 

роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз 

тощо; 



 висновки – указують результати, отримані під час проведення дослідження, пропозиції або 

рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження; 

 список використаної літератури; 

 додатки (за необхідності). 

 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ: 

 

1. Теоретичні засади комунікації: основні поняття, термінологія, сутнісний зміст.  

2.  Сутність комунікації в організації. Форми, види комунікацій. 

3.  Комунікаційний процес, його елементи, етапи.  

4. Типологічні ознаки державно-владної комунікації.  

5. Комунікація як функція публічного адміністрування. 

6.  Функціонування владних комунікацій в інформаційному суспільстві.  

7. Новітні інформаційні та комунікаційні технології.  

8. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в глобальному суспільстві.  

9.  Поняття масової комунікації.  

10. Соціальна комунікація.  

11.  Проблеми міжособистісних комунікацій: семантичні бар’єри, перешкоди, обумовлені 

соціальними установками людей, невербальні перешкоди, поганий зворотній зв'язок.  

12. Шляхи підвищення ефективності міжособистісних комунікацій.  

13.  Моделі паблік рілейшнз (РR) в публічному адмініструванні.  

14.  Комунікаційні інструменти прес-служби органу публічного адміністрування. 

15. Організаційні форми РR-діяльності органів публічного адміністрування.  

16.  Основні методи зв’язків із громадськістю. 

17.  Комунікативні фактори впливу на поведінку об’єктів публічного адміністрування.  

18. Зв’язки з громадськістю як особлива функція публічного управління.  

19.  Вплив інформаційного забезпечення органу публічного адміністрування на результати 

його діяльності.  

20. Сучасні технології комунікативної взаємодії органів публічного адміністрування з 

громадськістю.  

21. Лобізм як комунікативна технологія впливу на формування та реалізацію державної 

політики.  

22. Поняття та сутність GR-комунікацій.  

23. Комунікативні якості публічного службовця.  

24.  Імідж керівника органу публічного адміністрування.  

25.  Комунікаційне забезпечення формування позитивного іміджу керівника органу 

публічного адміністрування.  

26.  Головні комунікаційні канали формування іміджу органів публічного адміністрування та 

органів місцевого самоврядування.  

27. Конфлікт, його сутнісний зміст, характеристика, складові.  

28. Причини конфліктів в публічному адмініструванні.  

29.  Стратегії поведінки людей у конфлікті. 

30.  Правила безконфліктного спілкування в публічному адмініструванні.  

31.  Міжособистісні та міжгрупові конфлікти.  

32.  Організаційні та міжособистісні методи управління конфліктами.  

33.  Комунікативна культура службовця публічної сфери.  



34.  Зовнішнє консультування в діяльності РR-служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

35. Сутність лобізму та його роль у системі владних комунікацій. 

36. Комунікативна діяльність публічного службовця в світлі етичних принципів публічного 

адміністрування.  

37. Види ПР-кампаній, їх особливості та характеристика. 

38. Комунікативні стратегії в публічному адмініструванні.  

39.  Інформаційно-комунікативні технології в державному управлінні.  

40. Види та форми управлінського спілкування в процесі ділової комунікації.  

41. Фактори підвищення ефективності професійного спілкування в публічному 

адмініструванні.  

42.  Інформаційна політика у сфері публічного адміністрування. 

43. Інформаційні ресурси органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

44. Нормативно-правове забезпечення сфери комунікацій.  

45.  Комунікації громадських рад з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування.  

46.  Інформаційно-комунікаційні системи в публічному адмініструванні.  

47. Міжнародні стандарти комунікативної взаємодії органів публічного адміністрування з 

громадянським суспільством. 

48. Сучасна комунікаційна політика у сфері публічного адміністрування країн Європейського 

Союзу. 
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Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf


Додаткова література: 

1. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: 

психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія / Бебик В.М. – К.: МАУП, 

2005 – 438 с.  

2.  Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко, Л. Г. 

Шемаєва. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 212 с. 

3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування. підручник / Т. Б. Гриценко. — К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – Режим доступу : 

http://textbooks.net.ua/content/category/42/58/48/.  

4. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади 

[Електронний ресурс] / упоряд. З. Казанжи. – Київ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : 

http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf.  

5. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи / 

Баровська А. В. – К. : НІСД, 2014. – 72 с.  

6. Квіт С. Масові комунікації : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Квіт ; Нац. ун-т «Києво-

Могилян. акад.». – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 206 

7. Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації : навч. посіб. (порадник управлінцеві 

на щодень) / Т. Ю. Ковалевська, С. А. Бронікова. – Одеса : Фенікс, 2008. – 140 с.  

8. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади / Н.К. Дніпренко, 

Окша Н.В., Андрійчук Т.С. та ін. – К.:ТОВ «Вістка», 2008. - 164 с. 20. Макаренко Є. А. 

Європейські комунікації: політичні, економічні, правові, безпекові, дипломатичні, 

суспільні та культурні аспекти : [кол. моногр.] / Є. А. Макаренко, М. А. Ожеван, М. М. 

Рижков, В. М. Бебик, Н. І. Білан. – К. : Центр вільної преси, 2007. – 535 с.  

9.  Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / О.Б. Коротич. – Х.: Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2012. 260 с. 22. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: 

навч.-метод. матеріали /В.О. Чмига, О.М. Руденко; уклад. В.В. Святненко. – К. : НАДУ, 

2013. – 84 с.  

10. Шарков Ф. Н. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник / Ф.Н. Шарков. 

3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 592 с. 24. Україна 

медійна : на порозі інформаційної революції [Текст] : монографія / О. Бухтатий, О. 

Радченко, Г. Головченко. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 208 с. 

 

ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

1. Сервер Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України –https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

5. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

6. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

7. Сайт Національного агенства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

8. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/ 

 
 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Порядок подання та захист ІНДЗ 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

http://textbooks.net.ua/content/category/42/58/48/
http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf.
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://i-soc.com.ua/institute/


ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, не пізніше ніж за 2 

тижні до початку сесії. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДР. 

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 20 

хв.). 

Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки. 

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання 

визначається викладачем. 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання бали 

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. 

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.  
0-1 

 

 

Укладач: ____________Решота О. А. доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом, к. держ. упр. 
 

 


