
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
                                                                                         (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань         28 Публічне управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти  Організація діяльності державного службовця  
                                                                                       (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) - основна                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 36 18 36 - 60 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління 

2. Державні послуги та маркетинг державних послуг 

3. Теорія та історія публічного управління 

4. Менеджмент кадрових ресурсів 

5. Правові засади публічного управління 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 

2. Інституційне забезпечення публічного управління 

3. Адміністративний менеджмент 

4. Державні політики і програми 

5. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування 

1. Використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 2. Використовувати методи професійного відбору на вакантні посади 
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сфері публічного управління та адміністрування 

3. Мету й особливості діяльності державного службовця 

3. Планувати, організовувати роботу державних службовців, 

обслуговування робочих місць та раціонально планувати режим праці 

та відпочинку 

4. Вимоги до кандидатів на посади державних службовців; методи 

професійного відбору на вакантні посади 

4. Стимулювати діяльність державних службовців, застосовувати 

методи контролю праці державного службовця 

5. Основи планування та організації робочих місць державних 

службовців  
5. Готувати наради та офіційні зустрічі 

6. Організацію діловодства та вимоги до якості службових документів 6. Розглядати звернення і приймати громадян 

7. Сутність, зміст і завдання поділу та кооперування праці в органах 

державної влади 

7. Використовувати інформаційні технології в управлінні людськими 

ресурсами на державній службі 

8. Порядок розгляду звернень громадян 8. Планувати, організовувати роботу державних службовців 

9. Інформаційні технології в управлінні людськими ресурсами на 

державній службі 

9. Вільне володіти державною мовою. Застосовувати норми та правила 

професійного спілкування діловою українською мовою. 

10. Організацію контролю якості роботи, форми і методи стимулювання 

діяльності державних службовців. 
10. Ефективно організовувати діловодство 

11. Норми та стилі сучасної ділової української мови 11. Застосовувати методи контролю праці державного службовця 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 
1. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого 

розвитку. 

2. Структуру та особливості функціонування публічної сфери 
2. Відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 
3. Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері публічного управління та адміністрування. 

3. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної 

діяльності. 

4. Основи електронного урядування 
4. Налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади і місцевого самоврядування. 

5. Вільне володіння державною мовою. 5. Користуватися системою електронного документообігу 

6. Іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В1 (відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 
6. Коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

 
7. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 

досліджень у професійній діяльності. 

 
8 Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 

 
9. Застосовувати норми а правила професійного спілкування діловою 

українською мовою. 
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6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування 

2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування 

3. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати 

4. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

5. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування 

6. Здатність ефективно застосовувати технології стратегічного управління людськими ресурсами в професійній діяльності публічного управлінця 

7. Знати основи електронного урядування 

8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень 

9. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності 

10. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції 

11. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування 

12. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку 

13. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державних службовців 

 

 

Лекція 1 

Тема: Мета й особливості 

діяльності державного 

службовця 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Мету й особливості 

діяльності державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Лекція 2 
Тема: Сутність і зміст 

організації діяльності 

1. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Мету й особливості 

діяльності державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 
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Лекція 3 

Тема: Методи 

професійного підбору на 

вакантні посади 

1. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців 

2. Методи професійного 

відбору на вакантні посади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Лекція 4 

Тема: Організація 

професійного підбору на 

вакантні посади 

1. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців 

2. Методи професійного 

відбору на вакантні посади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf  

Лекція 5 

Тема: Імідж та його 

значення в діяльності 

державного службовця 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Лекція 6 

Тема: Поділ і 

кооперування праці 

державних службовців 

1. Сутність, зміст і завдання 

поділу та кооперування 

праці в органах державної 

влади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Лекція 7 
Тема: Регламентування 

посадових обов'язків 

1. Основи планування та 

організації робочих місць 

державних службовців 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Лекція 8 

Тема: Організація 

робочого місця 

державного службовця 

1. Сутність, зміст і завдання 

поділу та кооперування 

праці в органах державної 

влади 

2. Основи планування та 

організації робочих місць 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 
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державних службовців l_635_8173218

7.pdf 

Лекція 9 

Тема: Гігієна і культура 

праці. Режим праці й 

відпочинку державного 

службовця 

1. Основи планування та 

організації робочих місць 

державних службовців 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Семінар 1 

Тема: Проблемні питання 

реформування державної 

служби України 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Мету й особливості 

діяльності державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Семінар 2 
Тема: Вступ на державну 

службу 

1. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців 

2. Методи професійного 

відбору на вакантні посади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Семінар 3 

Тема: Кадрова політика в 

системі державної 

служби 

1. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців 

2. Методи професійного 

відбору на вакантні посади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

Семінар 4 

Тема: Підвищення рівня 

професійної 

компетентності 

державних службовців 

1. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців 

2. Методи професійного 

відбору на вакантні посади 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 
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Семінар 5 

Тема: Аналіз досвіду 

розвинених країн щодо 

створення сприятливих 

умов для ефективної 

діяльності державних 

службовців 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Організацію контролю 

якості роботи, форми і 

методи стимулювання 

діяльності державних 

службовців. 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Сучасні технології 

в системі управління 

державною службою 

України 

 

1. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2. Використовувати 

інформаційні технології в 

управлінні людськими 

ресурсами на державній 

службі 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Практичні питання 

організації діяльності 

державного службовця 

 

1. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності 

2. Використовувати 

технології вироблення, 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Особливості 

конкурсного відбору на 

посаду державного 

службовця 

 

1. Використовувати методи 

професійного відбору на 

вакантні посади 

2. Використовувати 

інформаційні технології в 

управлінні людськими 

ресурсами на державній 

службі 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Впровадження 

сучасних технології  в 

управлінні людськими 

 

1. Використовувати 

інформаційні технології в 

управлінні людськими 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.
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ресурсами на державній 

службі 

ресурсами на державній 

службі 

2. Стимулювати діяльність 

державних службовців, 

застосовувати методи 

контролю праці 

державного службовця 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Шляхи 

формування позитивного 

іміджу державного 

службовця 

 

1. Стимулювати діяльність 

державних службовців, 

застосовувати методи 

контролю праці 

державного службовця 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Кооперування 

праці державних 

службовців  

1. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

раціонально планувати 

режим праці та відпочинку 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Практичні аспекти 

регламентування 

посадових обов'язків  

1. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

раціонально планувати 

режим праці та відпочинку 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Основи 

раціонального 

обслуговування робочого 

місця державного 

службовця 

 

1. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

обслуговування робочих 

місць. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Практичні аспекти 

організації гігієна, 

культури праці, режиму 

праці й відпочинку 
 

1. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

раціонально планувати 

режим праці та відпочинку. 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Самостійна 

робота 

Тема 1 Мета й 

особливості діяльності 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

1. Використовувати 

технології вироблення, 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 
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державного службовця. 

Сутність і зміст 

організації діяльності 

Тема 2 Методи та 

організація професійного 

підбору на вакантні 

посади. Імідж та його 

значення в діяльності 

державного службовця 

Тема: 3 . Поділ і 

кооперування праці. 

Регламентування 

посадових обов'язків 

Тема: 4 Організація та 

обслуговування робочого 

місця. Гігієна і культура 

праці. Режим праці й 

відпочинку 

публічного управління та 

адміністрування 

2. Мету й особливості 

діяльності державного 

службовця 

3. Основні нормативно-

правові акти та положення 

законодавства у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

4. Вимоги до кандидатів на 

посади державних 

службовців; методи 

професійного відбору на 

вакантні посади 

5. Сутність, зміст і завдання 

поділу та кооперування 

праці в органах державної 

влади 

6. Основи планування та 

організації робочих місць 

державних службовців 

7. Організацію контролю 

якості роботи, форми і 

методи стимулювання 

діяльності державних 

службовців. 

прийняття та реалізації 

управлінських рішень 

2. Використовувати 

інформаційні технології в 

управлінні людськими 

ресурсами на державній 

службі 

3. Застосовувати методи 

контролю якості у сфері 

професійної діяльності 
4. Використовувати методи 

професійного відбору на 

вакантні посади 

5. Стимулювати діяльність 

державних службовців, 

застосовувати методи 

контролю праці 

державного службовця 

6. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

раціонально планувати 

режим праці та відпочинку 

7. Планувати, 

організовувати роботу 

державних службовців, 

обслуговування робочих 

місць 

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
 

Розділ 2 Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків. Ділова українська мова 

 Лекція 10  

Тема: Планування 

роботи. Професійне 

спілкування.  

1. Основи планування 

роботи державних 

службовців 

2. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
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l_126_4775438

5.pdf 

Лекція 11 
Тема: Службові 

документи і діловодство 

1. Організацію діловодства 

та вимоги до якості 

службових документів 

2. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 

Лекція 12 
Тема: Розгляд звернень і 

прийом громадян 

1. Порядок розгляду 

звернень громадян 

2. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 

Лекція 13 

Тема: Контроль якості 

роботи державних 

службовців 

1. Стимулювати діяльність 

державних службовців 

2. Застосовувати методи 

контролю праці державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 

Лекція 14 

Тема: Стимулювання 

діяльності державних 

службовців 

1. Стимулювати діяльність 

державних службовців,  

2. Застосовувати методи 

контролю праці державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 

Лекція 15 
Тема: Українська мова та 

її норми 

1. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 
 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.
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http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_845_2660876

5.pdf 

ua/uploads/l_845_26

608765.pdf 

Лекція 16 

Тема: Стилі сучасної 

української літературної 

мови 

1. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 
 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_845_2660876

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_845_26

608765.pdf 

Лекція 17 
Тема: Усне та писемне 

ділове спілкування 

1. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 
 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_845_2660876

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_845_26

608765.pdf 

Лекція 18 
Тема: Мова ділових 

документів 

1. Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 

2. Організацію діловодства 

та вимоги до якості 

службових документів 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_845_2660876

5.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_845_26

608765.pdf 

Семінар 6 

Тема: Проблемні питання 

ефективного виконання 

державними 

службовцями посадових 

обов’язків 

1. Стимулювати діяльність 

державних службовців 

2. Застосовувати методи 

контролю праці державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Семінар 7 

Тема: Організація 

контролю якості роботи 

державних службовців 

1. Стимулювати діяльність 

державних службовців 

2. Застосовувати методи 

контролю праці державного 

службовця 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

Семінар 8 

Тема: Аналіз зарубіжного 

досвіду оплати та 

стимулювання праці 

державних службовців 

1. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 Практичне Тема: Практичні поради  1. Вільне володіти 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47
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заняття 10 державним службовцям 

щодо професійного 

спілкування 

державною мовою.  

2. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 
Практичне 

заняття 11 

Тема: Підготовка нарад i 

офіційних зустрічей 
 

1. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

2. Ефективно 

організовувати діловодство 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 
Практичне 

заняття 12 

Тема: Застосування 

сучасної української 

мови в практичної 

діяльності державних 

службовців 

 

1. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

2. Ефективно 

організовувати діловодство 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 
Практичне 

заняття 13 

Тема: Особливості 

сучасної української 

мови в діловому 

спілкуванні 
 

1. Вільне володіти 

державною мовою.  

2. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 
Практичне 

заняття 14 

Тема: Особливості 

сучасної української 

мови в діловому 

спілкуванні 
 

1. Вільне володіти 

державною мовою.  

2. Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

 
Самостійна 

робота 

Тема: 5 Планування 

роботи. Професійне 

спілкування. Службові 

документи і діловодство. 

Підготовка нарад i 

офіційних зустрічей 

Тема: 6 Розгляд звернень 

1. Основи планування 

роботи державних 

службовців 

2. Організацію діловодства 

та вимоги до якості 

службових документів 

3. Порядок розгляду 

1. Застосовувати методи 

контролю праці 

державного службовця 

2. Ефективно 

організовувати діловодство 

3. Вільне володіти 

державною мовою.  

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_5050152

6.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_138_9592800

1.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_50

501526.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_138_95

928001.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_635_81

732187.pdf 

http://www.dut.edu.



 12 

і прийом громадян. 

Контроль якості роботи. 

Стимулювання 

діяльності державних 

службовців 

Тема: 7 Українська мова 

та її норми. Стилі 

сучасної української 

літературної мови 

Тема: 8 Усне та писемне 

ділове спілкування. Мова 

ділових документі 

звернень громадян 

4. Стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері 

публічного управління та 

адміністрування 

5. Стимулювати діяльність 

державних службовців,  

Норми та стилі сучасної 

ділової української мови 

Організацію діловодства та 

вимоги до якості службових 

документів 

 4.Застосовувати норми та 

правила професійного 

спілкування діловою 

українською мовою 

l_635_8173218

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_128_3959505

7.pdf 

http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_126_4775438

5.pdf 
http://www.dut.

edu.ua/uploads/

l_845_2660876

5.pdf 

ua/uploads/l_128_39

595057.pdf 

http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_126_47

754385.pdf 
http://www.dut.edu.

ua/uploads/l_845_26

608765.pdf 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. 

Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2012. - Т. 1. - 372 с. 

2. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. 

Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. ; Одеса : НАДУ, 2013. - Т. 2. - 348 с. 

3. Жовнірчик Я.Ф. Організація діяльності державного службовця: Курс лекцій / Жовнірчик Я.Ф. - К. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 2015. - 70 с. 

4. Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця: Навч. посібник. - Тернопіль: Крок. - 2015. - 243с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_128_39595057.pdf 

5. Організація діяльності державного службовця: навчальний посібник / О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. 

Соловцова, Л.М. Василишина. - Донецьк, 2013. - 342с. 

6. Плотницька І.М. П 39 Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видання. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с.  

1. Безкоштовні онлайн-курси - https://prometheus.org.ua/ 

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України - Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Менеджмент: інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.management.com.ua. - Назва з титул. 

екрану. 

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - Режим доступу: http://rada.gov.ua/ 

5. Портал державних послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://igov.org.ua/ 

6. Сайт Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) - Режим доступу: https://nads.gov.ua/ 

7. Student Site - https://www.twirpx.com/ 

https://nads.gov.ua/
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 

− Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів 

− Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди 

− Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів ділових центрів відповідальності, відділів, підрозділів, департаментів;  

− інструменти комунікацій Jira, Slack, Skype; 

− Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends-проведення та оцінка масштабних досліджень; 

− MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей 

− HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; 

− Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних; 

− BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень  

- Система електронного документообiгу «АСКОД» 

- Система «ДIЛО», «АРХIВНЕ ДIЛО» 

- Парус - автоматизація процесів управління персоналом. 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 


