КОНЦЕПТ ПРОГРАМИ
1. Загальна інформація
Назва програми
Загальна
професійна
(сертифікатна)
програма підвищення кваліфікації за
напрямом «Взаємодія органів державної
влади з громадськістю»
Тип програми за змістом
Загальна
Відомості про акредитацію для
Національне агентство України з питань
загальної професійної
державної служби України, 04.07.2019 р.
(сертифікатної) програми
Форма навчання
Змішана (дистанційно-очна)
Цільова група
Державні службовці категорії «В»,
зокрема,
працівники
структурних
підрозділів з питань взаємодії з медіа та
зв’язків з громадськістю в апаратах
органів
державної
влади
та/або
працівники інших структурних підрозділів
органів державної влади, які в своїй
діяльності взаємодіють з громадськістю
Передумови навчання за
програмою
Найменування замовника
освітніх послуг у сфері
професійного навчання за
програмою
Обсяг програми
2 кредити ЄКТС
Тривалість програми та
4 тижні онлайн-курс; 2 дні офлайн-курс.
організація навчання
Основною
організаційною
формою
навчання в рамках офлайн-курсу є
організаційно-діяльнісна гра
Мова(и) викладання
Українська
Напрям(и) підвищення
Загальна
професійна
(сертифікатна)
кваліфікації, який (які) охоплює програма підвищення кваліфікації з
програма
питань взаємодії органів державної влади
з громадськістю
Перелік професійних
Знання законодавства,
компетентностей, на підвищення комунікації та взаємодія,
рівня яких спрямовано програму стратегічні комунікації,
професійні знання
2. Загальна мета
Ознайомити фахівців структурних підрозділів з питань взаємодії із ЗМІ та
зв’язків з громадськістю в апаратах органів державної влади із сучасними
принципами, стандартами, механізмами та інструментами взаємодії органів
державної влади з громадськістю; розвинути навички планування,
здійснення та оцінки результатів взаємодії з громадськістю.
Підвищити спроможність учасників практично застосовувати техніки та
технології інформування громадськості, проведення консультацій з

громадськістю залучення громадськості до спільного вирішення актуальних
проблем діяльності ЦОВВ із залученням громадськості.
3. Очікувані результати навчання
За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:
знання
− нормативно-правової
бази,
механізмів і інструментів залучення
громадськості до процесів формування та
реалізації державної політики
уміння
застосовувати
механізми
інформування, консультацій, залучення
громадськості до вироблення державної
політики,
побудови
партнерських
відносин з громадськістю;
планувати та проводити оцінку
діяльності органу державної влади за
напрямом «взаємодія з громадськістю»
навички
− практично застосовувати техніки та
технології:інформування громадськості;
− практично застосовувати техніки та
технології проведення консультацій з
громадськістю;
− практично застосовувати техніки та
технології залучення громадськості до
спільної діяльності – діалогу
− практично застосовувати техніки та
технології залучення громадськості до
спільного вирішення актуальних проблем
діяльності
ЦОВВ
із
залученням
громадськості
4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення
навчальних занять)
Онлайн частина: відеолекції, опрацювання додаткової літератури та
інформаційних матеріалів (ресурсів), завдання для самоперевірки, тестові
завдання, обговорення на форумі
Офлайн частина: організаційно-діяльнісна гра (ділові ігри, групове вирішення
завдань, розв’язання ситуаційних завдань)
5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання
Назви вебплатформи, вебсайту,
вебплатформа Prometheus,
електронної системи навчання,
https://edx.prometheus.org.ua/courses/courseчерез які здійснюватиметься таке v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/info
навчання, посилання (вебадреса)
Назва дистанційного курсу
Модуль 1. Засади взаємодії органів
(модуля)
виконавчої влади з громадськістю;
Модуль 2. Рівні та етапи взаємодії з
громадськістю
Модуль 3. Організація та проведення

консультацій з громадськістю;
Модуль 4. Оцінка діяльності органів
державної влади за напрямом «взаємодія з
громадськістю»
6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю
Критерії оцінювання та їх
Відвідування занять – не менше 30 % під
питома вага у підсумковій оцінці час очної сесії.
(%)
Онлайн-курс3 – 20 % (не менше 60 балів за
підсумками поточного та підсумкового
контролю).
Опрацювання обов’язкової літератури,
інформаційних та інших матеріалів
(читання) – 10%
Поточний контроль (кількість) – 10 %
Підсумковий контроль – 30 %
Форма та періодичність
Тестові завдання по кожному з 4-х
поточного контролю
модулів онлайн-курсу
Форма підсумкового контролю
підсумкове тестування в онлайн
частині курсу;
для перевірки розуміння та
засвоєння слухачами матеріалу під час
офлайн-курсу, пропонується обговорення
проблемних питань тематики в режимі
презентації напрацювань, відпрацювання
ключових навичок, необхідних для
взаємодії з громадськістю

