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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
(далі -  Університет) створений наказом ректора від 01.03.2016 р. № 70 «Про 
створення відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю», для 
розробки та здійснення заходів, які спрямовані на забезпечення високої якості 
рекламно-інформаційної діяльності в частині презентації Університету у 
засобах масової інформації, на міжнародних та всеукраїнських виставках, 
налагодження зв'язків із регіональними і всеукраїнськими засобами масової 
інформації та громадськістю, забезпечення інформаційної відкритості 
Університету.

1.2. Відділ інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 
Університету (далі -  Відділ) є самостійним структурним підрозділом 
Університету.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, 
постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, 
рішеннями вченої ради Університету, наказами і розпорядженнями ректора 
Університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи та 
цим Положенням.

1.4. Відділ у своїй роботі підзвітний, підконтрольний та підпорядкований 
ректору Університету.

1.5. Структура і чисельність працівників Відділу затверджується 
ректором Університету.

1.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади у встановленому законодавством порядку наказом 
ректора Університету.

1.7. Працівники Відділу призначаються та звільняються з посади у 
встановленому законодавством порядку наказом ректора Університету.

1.8. Відділ реорганізується та ліквідується відповідно до чинного 
законодавства і Статуту Університету.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Створення позитивного іміджу Університету шляхом інформування 

громадськості України та світу про важливі події у житті Університету, 
досягнення у науковій, освітній та культурній діяльності.

2.2. Співпраця зі структурними підрозділами Університету з метою 
збору, обробки та оперативного поширення інформації про Університет.

2.3. Висвітлення в засобах масової інформації заходів, які проводяться в 
Університеті.

2.4. Організація і проведення профорієнтаційної і рекламної кампаній



Університету.
2.5. Поширення єдиного корпоративного стилю на рекламну 

поліграфічну та відеопродукцію, які представляють Університет.

III. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
3.1. Формування громадських зв’язків із органами державної ьлади, 

органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, 
політичними партіями, громадськими організаціями, вищими навчальними 
закладами, освітніми центрами та корпораціями, науковими установами, 
іноземними партнерами.

3.2. Відділ в установленому порядку створює, опрацьовує та 
оприлюднює офіційну інформацію про Університет.

3.3. Відділ інформує колектив Університету щодо публікацій у засобах 
масової інформації про діяльність Університету, надає рекомендації 
керівництву Університету щодо способів донесення до громадян інформації, 
що становить суспільний інтерес чи стосується життєдіяльності Університету.

3.4. Здійснює моніторинг засобів масової інформації і вживає заходів
щодо оперативного реагування на необ’єктивну інформацію про діяльність 
Університету. ,

3.5. У відповідності до чинного законодавства та відповідної процедури 
розглядає звернення засобів масової інформації, журналістів, інших громадян, 
установ, організацій в межах власної компетенції, виконує надані доручення.

3.6. Готує та направляє запити до установ, підприємств та організацій 
незалежно від форм власності з метою отримання інформації та матеріалів для 
виконання покладених на Відділ завдань.

3.7. Сприяє ректору та посадовим особам Університету у налагодженні 
контактів із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими 
організаціями, вищими навчальними закладами, освітніми центрами та 
корпораціями, науковими установами, іноземними партнерами.

3.8. Надає організаційно-методичну та інформаційну допомогу, в межах 
власної компетенції, структурним підрозділам Університету у вирішенні 
питань, що стосуються формування і реалізації громадських зв'язків та 
інформаційної політики Університету.

3.9. Організовує та бере участь у зустрічах, конференціях та інших 
заходах із запрошенням журналістів для обговорення питань, проблем і 
результатів діяльності Університету, готує та оприлюднює з цього приводу 
відповідні інформаційні матеріали.

3.10. Здійснює організаційне забезпечення Веб-сайту Університету, що 
включає:

- збір та узагальнення інформації, що надається відповідальними 
особами за роботу із Веб-сайтом;

- забезпечення своєчасного розміщення отриманої інформації, перевірку 
розміщених в документі всіх електронних посилань;

- вирішення поточних питань, пов’язаних з оновленням інформації на 
Веб-сайті.

*

3.11. Надає для оприлюднення у засобах масової інформації офіційну



інформацію, коментарі посадових осіб Університету щодо діяльності 
Університету.

3.12. Готує пропозиції щодо підготовки інформаційної і рекламної 
продукції та розміщення її у засобах масової інформації.

3.13. Проводить і забезпечує технічну та інформаційну підтримку 
семінарів, форумів, конференцій, презентацій, ярмарок професій, круглих 
столів тощо.

3.14. Організовує та бере участь у презентації Університету на 
міжнародних та всеукраїнських виставках.

3.15. Здійснює інформаційне забезпечення загальноуніверситетських
заходів: науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,
тематичних і творчих зустрічей, концертних програм, урочистих зборів тощо.

3.16. Розробляє і проводить комплексну інформаційну кампанію в 
регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації.

3.17. Організовує і супроводжує спеціальні заходи для засобів масової 
інформації: прес-конференції, прес-тури, брифінги, круглі столи, прес-клуби.

3.18. Створює інформаційне наповнення профілю Університету в 
соціальних мережах.

3.19. Здійснює підготовку та випуск Університетської газети 
«Франківець».

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ ?
4.1. Залучає фахівців структурних підрозділів Університету, 

підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2. Користується інформаційною базою даних Університету та 
інформаційними базами даних структурних підрозділів Університету.

4.3. Одержує в установленому порядку від структурних підрозділів 
Університету інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання 
покладених на Відділ завдань.

4.4. Організовує та бере участь у проведенні зустрічей і нарад із 
залученням фахівців, для обговорення питань і проблем розвитку Університету.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Відділ не несе відповідальності за перекручення фактів у засобах 

масової інформації, що сталися не з його вини.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться наказом 

ректора Університету за погодженням із Вченою радою Університету.

Начальник відділу інформаційної діяльності 
та зв’язків з громадськістю

Думич В.Т.


