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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Комунікації в публічному управлінні 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальний курс покликаний підготувати  навців органі аційної 

культури  які ро умі ть успішну комунікаці  як  апоруку успіху й 

платформу для реалі ації продуктивних ділових в а мин  

 ивчення дисципліни сприятиме особистісному  ростанн  

студентів  підви енн  їх фахової та мовленн вої культури  дасть 

 нання про основні теоретичні концепції комунікативних процесів  

характеристики перспективних моделей комунікації та 

комунікативних технологій  вміння ви начати доцільність 

 астосування комунікативних технологій в рі них соціальних 

ситуаціях  будувати прогностичні моделі мі народної комунікації  

аналі увати ре ультати комунікативних кампаній  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

  датність підтримувати ділову комунікаці    усіма суб  ктами 

інформаційного ринку  користувачами  партнерами  органами 

влади та управління   асобами масової інформації   

Навички мі особистісної в а модії  цінування та повага до 

рі номанітності та мультикультурності   датність прац вати у 

мі народному контексті   

 датність  астосовувати практичні навички усного і писемного 

ділового мовлення  необхідні для успішного навчання та 

професійної діяльності   

 датність аналі увати та у агальн вати інформаці   ідеї   багатьох 

д ерел   об генерувати нові відомості   

 датність прац вати як автономно  так і в складі команди  

 датність до письмової та усної комунікації ділово  українсько  

мово    

 датність  дійсн вати комунікаці   виходячи і  цілей спілкування 

та сформованої ситуації   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті  нання та навички мо уть бути використані в практичній 

діяльності дер авних слу бовців  а тако  при  дійснені 

управлінських функцій на керівних посадах  

Навчальна логістика  міст дисципліни:  еорія комунікацій  предмет і ба ові аспекти  

Комунікація як процес  продукування  мультиплікація  

ро повс д ення  прийом  ро пі навання  використання 

інформації  Природа і компоненти комунікації   орми і 

характеристика вербальної комунікації   пецифіка бар  рів 

соціальної комунікації  



 иди  анять  лекції і практичні  

Методи навчання   апровад ення рі них навчальних технології  

ро горнута бесіда  обговорення проблем  дискусії  вирішення 

ситуаційних вправ  вирішення проблемних питань  мо ковий 

штурм  кейсметоди  пре ентації  аналі  конкретної ситуації  робота 

в малих групах  рольові та ділові ігри  письмовий контроль  нань  

індивідуальне та групове опитування  тестування  перехресна 

перевірка  авдань   наступно  аргументаці   виставленої оцінки 

то о  

Пререквізити Навчальна дисципліна ба у ться на  наннях таких дисциплін  

«Управління персоналом»  «Публічна політика»   « ступ до 

спеціальності»  «Економічна теорія». 

Пореквізити  нання мо уть бути використані при написанні курсового 

проекту  проведення іншого виду наукової діяльності  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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1.      Е   Н  КОМУН К      Підручник  – К     адекс  

2019. – 446 с   

2. Потелло Н       киртач       Українське ділове мовлення і 

спілкування   навч  посіб К    М УП  2003  440 с   

3.  тернин И     Основы речевого во действия   Учебное 

и дание   ороне   "Истоки"  2012  178 с  22   алдини     

Психология влияния /  оберт  алдини  4-е ме дунар  и д  

 Пб    Питер  2002  288 с    ил  – ( ерия "Мастера 

психологии")   
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