
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Комунікація в публічній адміністрації» 
 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма Публічне адміністрування 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 рік навчання, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота –110 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки, ауд. 401, 402 

першого корпусу, телефон: (057) 702-18-34, (дод. 4-34), 

сайт кафедри: https://cafpubladm.hneu.edu.ua/ 

Викладач Гвазава Нана Гурамівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент 

Контактна інформація 

викладача 

gvnana10@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки; очні / 

дистанційні; відповідно до графіка консультацій / за 

домовленістю з ініціативи здобувача; індивідуальні / 

групові 

Мета навчальної дисципліни: формування системи професійної компетентності (знань і 

практичних вмінь та навичок) щодо використання принципів, інструментів комунікацій у 

публічній адміністрації, розвиток у студентів сучасного управлінського мислення, 

формування навичок розроблення та ухвалення управлінських рішень з урахуванням різних 

комунікаційних процесів. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Вступ до публічного адміністрування 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти комунікації в публічному адмініструванні 

Тема 1. Історія становлення комунікації 

Тема 2. Аналіз комунікації у публічному адмініструванні 

Тема 3. Теорія конфліктів у спілкуванні людей та управління конфліктами 

Тема 4. Публічне адміністрування: поняття та наукові засади 

Змістовий модуль 2. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

Тема 5. Комунікація як інструмент професійної діяльності 

Тема 6. Public relation в публічному адмініструванні 

Тема 7. Особливості комунікації громадян з владою 

Тема 8. Публічна інформація: сутність, шляхи формування та доступу 

Тема 9. Комунікаційні навички публічного службовця 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

https://cafpubladm.hneu.edu.ua/
mailto:gvnana10@gmail.com
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=423194
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=423194


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=2837  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний 

контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива 

кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених законом України «Про освіту» 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Політика щодо пропусків занять є складовою політики дотримання академічної 

доброчесності і передбачає у разі її порушення повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої програми. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну передбачає зниження 

максимального балу. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=2837). 
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