
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення правління АТ «НСТУ» 

від 02.11.2020 № 216 

 

Концепція розвитку  

Академії суспільного мовлення 

на 2020 – 2025 роки 

  

Управління «Академія суспільного мовлення» департаменту управління 

людськими ресурсами акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (далі – Академія суспільного мовлення, Академія) є 

структурним підрозділом телерадіокомпанії, що діє як навчальний центр для 

працівників, а також реалізує програми корпоративної соціальної 

відповідальності мовника, організовуючи події для зовнішньої аудиторії. 

Концепцію розроблено з метою досягнення стратегічних цілей 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

(далі – Суспільний мовник, телерадіокомпанія). 

Концепція визначає основні напрями діяльності Академії суспільного 

мовлення та орієнтовні строки початку реалізації завдань на 2020 – 2025 роки; 

передумови реалізації планів, ризики, а також очікувані результати. 

 

Цілі 

Діяльність Академії суспільного мовлення спрямована на досягнення таких 

стратегічних цілей: 

 забезпечувати можливості для розвитку та безперервного навчання 

працівників; 

 збільшувати рівень медіаграмотності громадян України. 

 

Принципи діяльності 

Незалежність – тематичне та змістове наповнення усіх заходів та 

навчальних програм Академії суспільного мовлення не залежить від 

комерційних чи політичних впливів. 

Надійність – ми співпрацюємо лише з перевіреними інституціями України 

та світу, залучаємо тренерів з досвідом роботи, який відповідає потребам та 

вимогам конкретної тренінгової програми. 

Якість – програми навчання та інші заходи Академії суспільного мовлення 

розробляються з урахуванням досягнень сучасної науки, спираються на факти й 

доказовий підхід, є застосовними у практичній діяльності. 
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Відкритість – ми організовуємо навчальні програми не лише для 

працівників Суспільного мовника, а й пропонуємо просвітницькі заходи для всіх 

громадян України. 

Розмаїття – навчальні програми Академії не обмежуються за тематикою та 

є різноманітними, спрямованими на розвиток як професійних, так і особистісних 

навичок. 

 

Аудиторія 

Програми та події Академії суспільного мовлення за аудиторією можна 

поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішніми є програми та події, що 

організовані виключно для працівників Суспільного мовника. Зовнішні 

активності спрямовані на широку аудиторію громадян України усіх вікових 

категорій, які не є працівниками мовника. 

 

Основні напрями діяльності на 2020 – 2025 роки 

1. Розвиток та навчання команди Суспільного мовника: 

 проведення навчальних подій для працівників Суспільного мовника 

(тренінги загального та спеціального професійного спрямування, семінари, 

лекції, навчальні тури, тренінги з розвитку особистісних навичок, менторство, 

консультаційна допомога тощо); 

 розробка та запуск програми «Шлях працівника» – процесу 

безперервного навчання для працівників з певною циклічністю (2021 рік); 

 запуск та проведення корпоративних курсів англійської мови (2020 рік); 

 підготовка щотижневої добірки навчальних пропозицій від зовнішніх 

організацій для інформування працівників Суспільного мовника про такі 

можливості; 

 проведення опитувань щодо потреб у навчанні; 

 добір та підготовка внутрішніх тренерів з-поміж працівників, які готові 

ділитися своїм досвідом з колегами шляхом проведення навчальних сесій або 

повноцінних тренінгів; 

 моніторинг результатів навчання (анкетування учасників після 

тренінгів, опитування керівників підрозділів за результатами роботи працівників 

після проходження тренінгів, тестування тощо) (2021 рік). 

 

2. Збільшення рівня медіаграмотності громадян України: 

 запуск проєкту PMA Juniors – проведення онлайн-марафонів та вебінарів 

на тему медіа та роботи з інформацією (2020 рік), а також навчальних подій та 

практичних занять для дітей та молоді (2021 рік); 
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 залучення експертів та розробка курсу критичного мислення для 

використання на цифрових платформах Академії суспільного мовлення (2021 –

2022 роки); 

 проведення в Одеському та Київському хабі навчальних подій для 

зовнішньої аудиторії (онлайн і офлайн), зустрічей з експертами, нетворкінг подій 

тощо (2020 рік). 

Академія суспільного мовлення інвестуватиме свої зусилля у розвиток 

суспільства з високим рівнем медіаграмотності, що відповідає HR-Стратегії та є 

ключовим напрямом корпоративної соціальної відповідальності.  

 

3. Посилення присутності Академії суспільного мовлення в регіонах: 

 розвиток та підтримка активності Одеського хабу Академії суспільного 

мовлення; 

 відкриття Київського хабу Академії суспільного мовлення (2020 рік); 

 пошук зовнішнього фінансування  для  реконструкції приміщень хабу 

Академії у Львові та/або Дніпрі (2021 рік); 

 відкриття та запуск програм хабу Академії у Львові та/або Дніпрі (2022 –

2023 рік, за умови фінансування); 

 пошук зовнішнього фінансування  для  реконструкції приміщень та 

відкриття хабів Академії у містах-мільйонниках (2023 – 2024 роки). 

 

4.  Діджиталізація Академії суспільного мовлення: 

 запуск вебсайту Академії (2020 рік); 

 запуск онлайн-сервісів для зовнішньої аудиторії (медіабібліотека, 

сповіщення про навчальні програми та можливості) (2021 рік); 

 запуск та регулярне проведення вебінарів для зовнішньої аудиторії 

(2021 рік); 

 запис та розміщення онлайн лекційних матеріалів для працівників 

(2022 рік). 

 

Передумови реалізації  

Задля ефективної реалізації Концепції необхідні: 

 команда штатних працівників Академії; у міру збільшення кількості 

регіональних хабів потрібне й збільшення штатної чисельності працівників та 

створення відповідних відділів, що координують роботу окремих хабів; 

 фінансування для залучення сторонніх тренерів та підрядників, 

організаційних видатків та видатків на відкриття регіональних хабів; 
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 налагоджена взаємодія з керівниками самостійних та відокремлених 

структурних підрозділів (філій) з метою проведення регулярних опитувань щодо 

потреб у навчанні, моніторингу результатів навчання, організації подій тощо. 

 

Ризики, пов’язані з реалізацією Концепції 

Одним з основних ризиків для повноцінної реалізації Концепції може стати 

відсутність належного фінансування та, як наслідок, неможливість втілення 

планів щодо залучення зовнішніх тренерів і підрядників, реконструкції 

приміщень для відкриття хабів у регіонах. 

Ризик звільнення працівників, які пройшли навчання чи стали внутрішніми 

тренерами також має високу ймовірність, попри це не є критичним для реалізації 

цієї Концепції.  

 

Очікувані результати 

Академія суспільного мовлення – ефективний навчальний центр, який: 

 організовує тренінги для працівників Суспільного мовника та 

зовнішньої аудиторії усіх вікових категорій за участю українських і міжнародних 

тренерів;  

 має хаби в південному й західному регіонах та столиці країни;  

 реалізує проєкти корпоративної соціальної відповідальності 

Суспільного мовника, інвестуючи зусилля у розвиток суспільства з високим 

рівнем медіаграмотності;  

 регулярно проводить публічні заходи, акції та тренінги, навчальні 

програми, лекції, ворк-шопи та зустрічі з експертами. 

 

 

Директор  

з управління персоналом                  підпис В. СИДОРЕНКО 
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	 має хаби в південному й західному регіонах та столиці країни;
	 реалізує проєкти корпоративної соціальної відповідальності Суспільного мовника, інвестуючи зусилля у розвиток суспільства з високим рівнем медіаграмотності;
	 регулярно проводить публічні заходи, акції та тренінги, навчальні програми, лекції, ворк-шопи та зустрічі з експертами.
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