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Назва дисципліни PR-технології в соціокультурній діяльності 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Викладачі дисципліни Гнатович Осана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри філософії мистецтв 

Контактна інформація 

викладачів 

hnatkovych@bigmir.net 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Соціокультурна ситуація на початку нашого століття висуває нові 

вимоги до діяльності її інститутів, посилюється потреба у зміцненні 

зв’язків соціокультурних закладів з громадськістю. У зв’язку з цим 

зростає попит на фахівців PR у цій сфері, для яких є важливим знання 

специфіки соціокультурної послуги і особливостей просування її на 

ринку. PR включає різні форми роботи із споживачами, інвесторами, 

ЗМІ, владою тощо. При цьому соціокультурні заклади мають свої 

переваги при встановленні зв’язків з громадськістю. Більшість таких 

закладів мають багатий досвід організації і проведення 

культурномасових заходів, володіють професійним набором засобів 

для успішної PR-діяльності (творчий потенціал, професійні знання з 

культурно-просвітньої роботи, матеріально-технічна база, 

адміністративний та організаційний досвід).  

Технологію PR для соціально-культурних закладів можна представити 

таким чином: формування позиції свого закладу; моніторинг позицій 

людей, орагізацій або закладів, з якими потрібно встановити зв’язки; 

аналіз інтересів всіх сторін та формування єдиної для всіх позиції; 

реалізація поставленої мети.  

Стисло зазначені вище позиції обумовили зміст навчальної дисципліни 

«PR у соціокультурній сфері»: структура соціокультурної сфери, 

основні її інститути та специфіка їхньої діяльності; цільова аудиторія 

PR-діяльності у соціокультурній сфері; напрями, форми, методи та 

інструментарій PR у СКС; особливості планування PR в 

соціокультурній сфері; діагностика та моніторинг PR-супроводу 

соціокультурних практик; прикладні аспекти PR-діяльності у 

соціокультурній сфері (зокрема, в освіті, в культурі та індустрії 

дозвілля, у шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності громадських 

організацій тощо).  
Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «PR-технології в соціокультурній діяльності» є  

дисципліною циклу професійної і практичної підготовки з 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної  діяльності для 

освітньої програми «Культура і мистецтво», яка викладається в VIІ і  

VIІІ семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 
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Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «PR-технології в соціокультурній 

діяльності» є надати студентам знання з Public Relations у 

соціокультній сфері і сформувати  компетентності з розробки різних 

форм РR-супроводу соціокультурних проектів, зокрема в освіті, 

культурі та індустрії дозвілля,  у соціальній сфері, в діяльності 

громадських організацій тощо. 

Цілями дисципліни є:  вивчення понятійно-категоріального апарату 

дисципліни; засвоєння теоретичних знань, що складають зміст, основні 

поняття даної дисципліни, визначають її місце та роль в системі інших 

наук; усвідомлення основних завдань Public Relations та особливостей 

PR-технологій  у соціокультурній сфері; оволодіння раціональними та 

ефективними технологіями Public Relations в соціокультурній сфері, які 

доповнять спеціальні знання і розширять сферу майбутньої 

професійної діяльності; усвідомлення значення соціокультурної сфери 

для суспільства і особливої ролі фахівців з Public Relations для 

ефективного її розвитку. 
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2003. 
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культури. - К.: ІПК ПК, 1997. 
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20.Кияниця Є. Перспективи використання технологій паблік рілейшнз 

у соціально-культурній сфері України.  Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9 

21.Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові 

основи, методика, практика: підручник. МОН України. 3-є вид., допов. 

і перероб. Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. 831 с.  

22.Кочубей Л. О. PR у політичній сфері: підручник. НАН України, Ін-т 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 

472 с. 

23.Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний 

посібник. Київ : Кондор, 2016. 246 с. 

24.Образ України в сучасному глобалізованому світі (розділ в збір. 
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2011. С.239-264 

25.Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз. Київ : «Україна», 2005. 240 с. 

26.Полякова О. О. Основи паблік рілейшнз: курс лекцій. Х: НУЦЗУ, 

2012. 79 с. 

27.Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів: навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 202 с. 

28.Різун В. В. Теорія масової комунікації. Київ : Просвіта, 2008. 260 с. 

29.Ромат Є. В., Бучацька І. О., Дубовик Т. В. Зв’язки з громадськістю 

(базовий курс): навчальний посібник. Київський національний 

торговельно-економічний університет. Київ, 2016. 284 с. 

30.Сержук А.В. Паблік рілейшнз як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 216 – 219. 

31.Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник. Київ : КиМУ, 

2012. 263 с 

32.Енциклопедія чорного піару:https:// www.novayagazeta. 

ru/articles/2007/05/14/33525entsiklopediyachernogo-piara 

33.Зінченко А. Г. Еволюція і розвиток PR: теоретичні та методологічні 

основи: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/10/164- 168__ 

no-5-6__vol-10__2012__UKR.pdf 

34.ТНС Україна: https://tnsua.com/category/what-we-do/sectors 

Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. 

Разумкова (Центр Разумкова): http://razumkov.org.ua/ 

35.Центр соціальних та маркетингових досліджень «Socis»: 

http://socis.kiev.ua/ua/ 

36.Що таке Піар і які види піару існують?: 

http://www.novayagazeta/


http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/ Global 

PR Industry Growth Surges To 11% in 2013: 

https://www.holmesreport.com/ 

37.Grunig J. Excellence Theory of Public Relations: Past, Present and Future 

/ James Grunig // Public Relations Research. – Wiesbaden.: GWV 

Fachverlage GmbH, 2008. – P. 327 – 342.  

38.Taylor S., Ryan M., Pearce J. Enhanced student learning in accounting 

utilising web-based technology, peer-review feedback and reflective 

practices: a learning community approach to assessment // Higher Education 

Research and Development. 2015. P. 1251–1269. 

Обсяг курсу 180 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 32 години 

практичних занять та 96 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Результати навчання за дисципліною «PR-технології в соціокультурній 

діяльності»: 

- володіти творчими компонентами світогляду, переконань, 

уподобань, поглядів щодо сучасної соціокультурної ситуації; 

- вміти проявляти організаторські здібності та творчо організовувати 

процес інших; 

- вміти міжособистісно взаємодіяти у команді, розуміти та 

дотримуватися морально-етичних норм і цінностей; 

- уміти аналізувати та критично оцінювати зміни у соціокультурній сфері; 
- знати закономірності та конкретно-історичні особливості 

соціокультурної сфери, основні її інститути та специфіку їх 

діяльності; 

- усвідомлювати значення соціокультурної сфери для суспільства  і 

особливої ролі фахівців з  Public Relations для ефективного її 

розвитку; 

- знати основні завдання Public Relations у соціокультурній сфері; 

- вміти здійснювати планування PR в соціокультурній сфері; 

- вміти здійснювати діагностику та моніторинг PR-супроводу 

соціокультурних практик. 

- володіти раціональними та ефективними технологіями Public 

Relations в соціокультурній сфері; 

- застосовувати технології Public Relations у діяльності соціокультурних 

інститутів (закладів, установ);  
- розробляти різного роду PR-заходи для закладів СКС; 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «PR-технології в 

соціокультурній діяльності»  у студента мають бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: 

-здатність застосовувати набуті під час навчання знання у практичних 

ситуаціях; 

-знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

-навички використання комунікаційних технологій; 

-здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з 

різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

-вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

-здатність працювати в команді; 

-здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

-здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/


-здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства; 

-здатність планувати та управляти часом; 

спеціальні: 

-здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, 

соціальними та економічними процесами. 

-здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, 

соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури. 

-усвідомлення значення соціокультурної сфери для суспільства і 

особливої ролі фахівців з Public Relations для ефективного її розвитку; 

-здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості 

місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій 

соціокультурного розвитку. 

-вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для 

розробки та управління PR технологіями 

-здатність планувати, управляти та контролювати виконання 

поставлених завдань та прийнятих рішень. 

-здатність діяти соціально відповідально. 

-здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення 

соціальних, культурних, економічних питань. 

-здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати 

конфліктні ситуації у професійній діяльності. 

-здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично 

аналізувати джерела інформації в області менеджменту 

соціокультурної сфери. 

-здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми забезпечення 

соціокультурного партнерства. 

-вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для 

організації та управління соціокультурними процесами. 

- вміння застосовувати знання та практичні навички з формування 

ринку культурних послуг. 

- оволодіння раціональними та ефективними технологіями Public 

Relations  в соціокультурній сфері; 

- засвоєння особливостей планування PR в соціокультурній сфері; 

- практична здатність здійснювати діагностику та моніторинг PR 

супроводу соціокультурних практик; 

-  вміння організовувати і проводити програми PR супроводу діяльності 

соціально-культурних інститутів, взаємодіяти з різними цільовими 

групами;  

Ключові слова Public Relations, маркетинг, технології, соціокультурна діяльність. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА КУРСУ «PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

 

Тема, план,  

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

 

Література. ресурси в 

інтернеті 

 

Завдання,  

год 

 

Термін 

викона

ння 

1 / 

202

0 / 2 

год 

Місце PR в системі 

маркетингу. Предмет, 

об’єкт і основні 

категорії Public 

Relations  як науки 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Брехаря С.  Паблік рилейшнз 

//Політична енциклопедія. К.: 

Парламентське видавництво, 

2011. с.529 

-Вежель Л. М. Основи зв’язків 

із громадськістю навч. 

посібник. МОН України, 

Київський нац.. університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

123 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

- Зінченко А. Г. Еволюція і 

розвиток PR: теоретичні та 

методологічні основи: 

https://ukrsocium.org.ua/wpconte

nt/uploads/2005/10/164- 168__ 

no-5-6__vol10__2012__UKR.pdf 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійне 

опрацювання 

питань  

-історія 

виникнення 

науки про  PR 

технології; 

-підходи до 

визначення 

поняття; 

-методологія 

науки.  

 

8 год 

Протя-

гом 

тижня 

1 / 

202

0 / 2  

год 

Місце PR в системі 

маркетингу. Предмет, 

об’єкт і основні 

категорії Public 

Relations  як науки 

Семінарське 

заняття 

-Брехаря С.  Паблік рилейшнз 

//Політична енциклопедія. К.: 

Парламентське видавництво, 

2011. с.529 

-Вежель Л. М. Основи зв’язків 

із громадськістю навч. 

посібник. МОН України, 

Київський нац.. університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

123 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

Підготовка 

презентації по 

темі заняття 

До 

заняття 

згідно 

розкла-

ду 

2 / 

202

0 / 2 

год 

Загальна 

характеристика 

системи зв’язків з 

громадськістю 

Лекція- 

дискусія 

-Ромат Є. В., Бучацька І. О., 

Дубовик Т. В. Зв’язки з 

громадськістю (базовий курс): 

навчальний посібник. Київський 

нац.. торговельно-економічний 

університет. Київ, 2016. 284 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

Самостійне 

опрацювання 

питань: 

-сегментація 

споживачів; 

-громадські 

групи 

Протя-

гом 

тижня 

 

http://www.nau.kiev.ua/


як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

-Холод О. М. Комунікаційні 

технології : підручник. Київ : 

КиМУ, 2012. 263 с 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

 

8 год. 

3/ 

202

0 / 2 

год 

Загальна 

характеристика 

системи зв’язків з 

громадськістю 

Семінарське 

заняття 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

-Холод О. М. Комунікаційні 

технології : підручник. Київ : 

КиМУ, 2012. 263 с 

Підготовка 

презентації по 

темі заняття 

До 

заняття 

згідно 

розкла-

ду 

3/ 

202

0 / 2 

год 

Система масових 

комунікацій у 

суспільстві. 

Стратегічні 

комунікації 

Лекція 

 

--Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський нац.. 

університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

432 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Підготовка 

рефератів на 

теми: 

-Структура і 

функції 

масової 

комунікації. 

-Ефективність 

масової 

комунікації. 

-Комунікація 

як функція 

управління.  

-Особливості 

внутрішніх 

комунікацій в 

організаціях.  

-Види 

комунікацій в 

організаціях.  

 

3 год. 

До кін-

ця се-

местру 

4 / 

202

0 / 2 

год 

Система масових 

комунікацій у 

суспільстві. 

Стратегічні 

комунікації 

Лекція 

 

--Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський нац.. 

університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

432 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Підготовка 

рефератів на 

теми: 

-Особливості 

маркетингових 

комунікацій.   

-PR як 

комунікаційна 

діяльність. 

-Поняття 

політичної 

комунікації 

 

3 год. 

До кін- 

ця се-

местру 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

5 / 

202

0 / 2 

год 

 

Система масових 

комунікацій у 

суспільстві. 

Стратегічні 

комунікації 

Семінарське 

заняття 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

-Періодика 

Доповіді 

студентів та їх 

обговорення у 

груповій 

дискусії 

До 

заняття 

згідно 

розкла-

ду 

5/ 

202

0 / 2 

год 

Планування, 

організація та 

здійснення зв’язків з 

громадськістю 

Лекція 

 

- Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навчальний посібник. Київ : 

Кондор, 2016. 246 с. 

-Вежель Л. М. Основи зв’язків 

із громадськістю навчальний 

посібник. МОН України, 

Київський нац.. університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ 

«Київський 

університет»2011.123с 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ//Бібліотекознавство.Докум

ентознавство. Інформологія. 

2018. Вип. 1. С. 72–79. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійне 

опрацювання 

питань: 

-особливості 

планування та 

організації  PR-

компанії в 

закладах 

соціокультурної 

сфери. 

 

3 год. 

Протя-

гом 

тижня 

6/ 

202

0 / 2 

год 

Планування, 

організація та 

здійснення зв’язків з 

громадськістю 

Лекція 

 

- Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навчальний посібник. Київ : 

Кондор, 2016. 246 с. 

-Вежель Л. М. Основи зв’язків 

із громадськістю навчальний 

посібник. МОН України, 

Київський нац.. університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ 

«Київський 

університет»2011.123с 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ//Бібліотекознавство.Докум

ентознавство. Інформологія. 

2018. Вип. 1. С. 72–79. 

 

Самостійне 

опрацювання 

питань: 

-визначення 

термінів 

організації і 

проведення 

зв’язків з 

громадськістю. 

2 год. 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

7/ 

202

0 / 4 

год 

Планування, 

організація та 

здійснення зв’язків з 

громадськістю 

 

Семінарське 

заняття 

-Вежель Л. М. Основи зв’язків 

із громадськістю навчальний 

посібник. МОН України, 

Київський нац.. університет ім. 

Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ 

«Київський 

університет»2011.123с 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ//Бібліотекознавство.Докум

ентознавство. Інформологія. 

2018. Вип. 1. С. 72–79. 

Круглий стіл із 

застосуванням 

методу 

«мозкового 

штурму». 

На 

занятті 

8/ 

202

0 / 2 

год 

Цільова аудиторія PR-

діяльності у 

соціокультурній сфері 

Лекція 

 

-Королько В. Г., Некрасова О. 

В. Зв’язки з 

громадськістю.Наукові основи, 

методика, практика: підручник. 

МОН України. 3-є вид., допов. і 

перероб. Київ : Києво-

Могилянська академія, 2009. 

831 с.  

-Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навч. посібник. Київ : Кондор, 

2016. 246 с. 

-Примак Т. О. PR для 

менеджерів і маркетологів: 

навчальний посібник. Київ : 

Центр учбової 

літератури,2013.202 с. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

- забезпечення 

ефективних 

маркетингових 

комунікацій;  

 

3 год. 

Протя-

гом 

тижня 

9/ 

202

0 / 2 

год 

 

 

Цільова аудиторія PR-

діяльності у 

соціокультурній сфері 

Лекція -Королько В. Г., Некрасова О. 

В. Зв’язки з громадськістю. 

Наукові основи, методика, 

практика: підручник. МОН 

України. 3-є вид., допов. і 

перероб. Київ : Києво-

Могилянська академія, 2009. 

831 с.  

-Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

-аналіз 

конкурентних 

переваг 

організації та 

засобів їх 

посилення. 

 

4 год. 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


навч. посібник. Київ : Кондор, 

2016. 246 с. 

-Примак Т. О. PR для 

менеджерів і маркетологів: 

навчальний посібник. Київ : 

Центр учбової 

літератури,2013.202 с. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

9/ 

202

0 / 2 

год 

 

Цільова аудиторія PR-

діяльності у 

соціокультурній сфері 

Семінарське 

заняття 

- Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навч. посібник. Київ : Кондор, 

2016. 246 с. 

-Примак Т. О. PR для 

менеджерів і маркетологів: 

навчальний посібник. Київ : 

Центр учбової 

літератури,2013.202 с. 

 

Круглий стіл на 

тему «PR-

діяльність у 

соціокультурній 

сфері» 

На 

занятті 

10/ 

202

0 / 4 

год 

Напрями, форми, 

методи та 

інструментарій PR у 

соціокультурній сфері 

Лекція - Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

- Зінченко А. Г. Еволюція і 

розвиток PR: теоретичні та 

методологічні основи: 

https://ukrsocium.org.ua/wpcontent

/uploads/2005/10/164- 168__ no-5-

6__vol10__2012__UKR.pdf 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Підготовка 

рефератів на 

теми: 

- Загальна 

характеристика 

методів PR у 

соціокультурні

й сфері. 

-Класифікація, 

в основі якої 

покладено 

засоби. 

-Вербальний 

метод (на 

основі 

друкованого чи 

живого слова).  

-Художньо-

творчий метод 

(на основі 

синтезу 

різних видів 

мистецтва).  

 

4 год. 

До кін-

ця се-

местру 

11/ 

202

0 / 4 

год 

Напрями, форми, 

методи та 

інструментарій PR у 

соціокультурній сфері 

Лекція -Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

Підготовка 

рефератів на 

теми: 

-Роль ЗМІ для 

PR-діяльності 

закладів СКС. 

До кін-

ця се-

местру 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

- Зінченко А. Г. Еволюція і 

розвиток PR: теоретичні та 

методологічні основи: 

https://ukrsocium.org.ua/wpconte

nt/uploads/2005/10/164- 168__ 

no-5-6__vol10__2012__UKR.pdf 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

 -Умови 

ефективності 

співпраці, 

врахування 

характеру 

цільової 

аудиторії. 

-Принципи 

ефективної 

взаємодії. 

 

3 год. 

11/ 

202

0 / 4 

год 

Напрями, форми, 

методи та 

інструментарій PR у 

соціокультурній сфері 

Семінарське 

заняття 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

Доповіді 

студентів 

На 

занятті 

12/ 

202

0 / 2 

год 

Фірмовий стиль 

закладу СКС і засоби 

PR. Брендинг у 

соціокультурній сфері 

Лекція 

 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соціально-

культурній сфері України.  

Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9 

-Королько В. Г., Некрасова О. 

В. Зв’язки з громадськістю. 

Наукові основи, методика, 

практика: підручник. МОН 

України. 3-є вид., допов. і 

перероб. Київ : Києво-Моги-

лянська академія, 2009. 831 с.  

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ // Бібліотекознавство. 

Документознавство. 

Інформологія. 2018. Вип. 1. С. 

72–79. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

- Складові 

іміджу: 

управлінської і 

фінансової 

діяльності, 

громадський, 

організації. 

 

 4 год. 

Протя-

гом 

тижня 

13/ 

202

0 / 2 

год 

Фірмовий стиль 

закладу СКС і засоби 

PR. Брендинг у 

соціокультурній сфері 

Лекція 

 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соціально-

культурній сфері України.  

Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9 

-Королько В. Г., Некрасова О. 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

- Складові 

іміджу: імідж 

послуги. 

 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


В. Зв’язки з громадськістю. 

Наукові основи, методика, 

практика: підручник. МОН 

України. 3-є вид., допов. і 

перероб. Київ : Києво-Моги-

лянська академія, 2009. 831 с.  

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ // Бібліотекознавство. 

Документознавство. 

Інформологія. 2018. Вип. 1. С. 

72–79. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

 3 год. 

13/ 

202

0 / 2 

год 

 

Фірмовий стиль 

закладу СКС і засоби 

PR. Брендинг у 

соціокультурній сфері 

Семінарське 

заняття 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу ВНЗ // 

Бібліотекознавство. Докумен-

тознавство. Інформологія. 2018. 

Вип. 1. С. 72–79. 

Розробка бренду 

соціокультур-

ного закладу 

До 14 

тижня 

 Залік     

1/ 

202

1/ 2 

год 

 

PR-технології в освіті Лекція 

 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу 

ВНЗ // Бібліо-текознавство. 

Доку-ментознавство. Інфор-

мологія. 2018. Вип. 1. С. 72–79. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійна 

робота по 

питаннях 

лекції: 

- Фактори, які 

впливають на 

рівень 

активності 

застосування 

PR-технологій 

в сучасному 

закладі освіти. 

 -Переваги 

формування 

бренду в освіті. 

-Технології 

побудови 

бренду 

освітнього 

закладу. 

 

 6 год. 

Протя-

гом 

тижня 

1/ 

202

1/ 2 

год 

 

 

PR-технології в освіті Семінарське 

заняття 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджу ВНЗ // Бібліо-

текознавство. Докумен-

тознавство. Інформологія. 2018. 

Вип. 1. С. 72–79. 

 

Аналіз 

нормативних 

актів сфери 

освіти. 

Причини 

успіху топових 

ЗВО 

На 

занятті 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

2/ 

202

1/ 2 

год 

 

PR-технології в освіті Семінарське 

заняття 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Зацерківна М. О. Застосування 

PR-технологій в формуванні 

іміджуВНЗ // Бібліо-

текознавство. Доку-

ментознавство. Інформологія. 

2018. Вип. 1. С. 72–79. 

Розробка 

іміджу ЗВО 

На 

занятті 

3/ 

202

1 / 4 

год 

 

PR-технології в 

культурі та індустрії 

дозвілля 

Лекція 

 

 

-Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський 

нац..університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ «Київ-

ський університет», 2011. 432 с. 

-.Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соц..-культурній 

сфері України.  Вісник 

Книжкової палати. 2014. № 9 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Підготовка 

рефератів на 

теми: 

-Державна 

підтримка 

культурно-

мистецьких 

організацій, 

громадських та 

професійних 

асоціацій, 

об`єднань, 

митців. 

-Концептуальні 

засади PR в 

культурі та 

індустрії 

дозвілля.  

- Визначення 

понять: 

спонсоринг, 

фандрайзинг, 

некомерційна 

організація. 

 

6 год. 

До кін-

ця се-

местру 

4/ 

202

1 / 2 

год 

 

PR-технології в 

культурі та індустрії 

дозвілля 

Семінарське 

заняття 

-.Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соц..-культурній 

сфері України.  Вісник 

Книжкової палати. 2014. № 9 

Презентації 

студентів  

На 

занятті 

5/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології в шоу-

бізнесі 

Лекція 

 

-Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський 

нац..університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ «Київ-

ський університет», 2011. 432 с. 

-.Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

Самостійна 

робота по 

питанню 

лекції: 

- Складові 

технології 

брендингу в 

шоу-бізнесі: 

орієнтація на 

цільову 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соц..-культурній 

сфері України.  Вісник 

Книжкової палати. 2014. № 9 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

аудиторію 

(публіку), 

формування 

легенди; 

створення 

образу; 

заявлених 

цінностей; 

репертуар. 

 

 8 год. 

5/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології в шоу-

бізнесі 

Семінарське 

заняття 

-Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський 

нац..університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ «Київ-

ський університет», 2011. 432 с. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соц..-культурній 

сфері України.  Вісник 

Книжкової палати. 2014. № 9 

 

Аналіз 

рекламних 

звернень у 

шоу-бізнесі 

На 

занятті 

6/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології у 

соціальній сфері 

Лекція 

 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

- Зінченко А. Г. Еволюція і 

розвиток PR: теоретичні та 

методологічні основи: 

https://ukrsocium.org.ua/wpcontent

/uploads/2005/10/164- 168__ no-5-

6__vol10__2012__UKR.pdf 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійна 

робота по 

питаннях 

лекції: 

- Робота з 

добровольцями 

як інструмент 

PR.  

- Принципи 

залучення 

волонтерів до 

PR-компаній.  

 

 4 год. 

Протя-

гом 

тижня 

7/ 

202

0 / 2 

год 

 

 

PR-технології у 

соціальній сфері 

 

Лекція -Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Полякова О. О. Основи паблік 

рілейшнз: курс лекцій. Х: 

НУЦЗУ, 2012. 79 с. 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

Самостійна 

робота по 

питанню 

лекції: 

- Умови 

ефективності 

співпраці з 

добровольцями 

 

3 год. 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


216 – 219. 

- Зінченко А. Г. Еволюція і 

розвиток PR: теоретичні та 

методологічні основи: 

https://ukrsocium.org.ua/wpcontent

/uploads/2005/10/164- 168__ no-5-

6__vol10__2012__UKR.pdf 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

7/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології у 

соціальній сфері 

Семінарське 

заняття 

- Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

- Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

Презентації 

студентів 

На 

занятті 

8/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології в 

громадських 

організаціях і фондах 

Лекція 

 

--Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський нац.. 

університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

432 с. 

- Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

- Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Самостійна 

робота по 

питанню 

лекції: 

- Соціальні 

функції, які 

визначають 

роль 

громадських 

організацій у 

суспільстві. 

 

4 год. 

 

 

Протя-

гом 

тижня 

9/ 

202

0 / 2 

год 

 

 

PR-технології в 

громадських 

організаціях і фондах 

Лекція --Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський нац.. 

університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

432 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк 

Р. І. Паблік рілейшнз : 

навчальний посібник. К., 2010. 

204 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

 Підготовка 

рефератів по 

висвітленню 

PR-технологій 

у визначених 

громадських 

організаціях. 

 

3 год. 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/


Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

9/ 

202

0 / 2 

год 

 

PR-технології в 

громадських 

організаціях і фондах 

Семінарське 

заняття 

--Іванов В. Ф., Бугрим В. В., 

Башук А. І., Білан Н. І. Основи 

реклами і зв’язків із 

громадськістю: підручник. 

МОН України, Київський нац.. 

університет ім. Тараса 

Шевченка. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2011. 

432 с. 

-Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

Студентський 

диспут із 

вирішенням 

поставлених 

проблемних 

завдань 

На 

занятті 

10/ 

202

0 / 2 

год 

 

Псевдотехнології  

Public Relations   і 

протидія їм 

 

Лекція 

 

-Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

-Енциклопедія чорного 

піару:https:// www.novayagazeta. 

ru/articles/2007/05/14/33525entsi

klopediyachernogo-piara 

-ТНС Україна: 

https://tnsua.com/category/what-

we-do/sectors 

Український центр економічних 

і політичних досліджень ім. О. 

Разумкова (Центр Разумкова): 

http://razumkov.org.ua/ 

-Центр соціальних та 

маркетингових досліджень 

«Socis»: http://socis.kiev.ua/ua/ 

 

-Що таке Піар і які види піару 

існують?: 

http://iskysstvoetiketa.com/shho-

take-piar-i-yaki-vidi-piaru-

isnuyut/ Global PR Industry 

Growth Surges To 11% in 2013: 

https://www.holmesreport.com/ 

Самостійна 

робота по 

питанню: 

-Маніпулюван-

ня громад-

ською думкою 

з використан-

ням ЗМІ. 

 

4 год. 

Протя-

гом 

тижня 

11/ 

202

0 / 2 

год 

 

Псевдотехнології  

Public Relations   і 

протидія їм 

 

Лекція -Сержук А.В. Паблік рілейшнз 

як засіб соціальної комунікації / 

А.В.Сержук // Інноваційна 

економіка. – 2013. - № 5(43).- С. 

216 – 219. 

-Енциклопедія чорного 

Підготовка 

прикладів 

використання 

«чорного 

піару» 

 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.novayagazeta/
http://razumkov.org.ua/
http://socis.kiev.ua/ua/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/


піару:https:// www.novayagazeta. 

ru/articles/2007/05/14/33525entsi

klopediyachernogo-piara 

-ТНС Україна: 

https://tnsua.com/category/what-

we-do/sectors 

Український центр економічних 

і політичних досліджень ім. О. 

Разумкова (Центр Разумкова): 

http://razumkov.org.ua/ 

-Центр соціальних та 

маркетингових досліджень 

«Socis»: http://socis.kiev.ua/ua/ 

 

-Що таке Піар і які види піару 

існують?: 

http://iskysstvoetiketa.com/shho-

take-piar-i-yaki-vidi-piaru-

isnuyut/ Global PR Industry 

Growth Surges To 11% in 2013: 

https://www.holmesreport.com/ 

3 год. 

11/ 

202

0 / 2 

год 

 

Псевдотехнології  

Public Relations   і 

протидія їм 

 

Семінарське 

заняття 

-ТНС Україна: 

https://tnsua.com/category/what-

we-do/sectors 

Український центр економічних 

і політичних досліджень ім. О. 

Разумкова (Центр Разумкова): 

http://razumkov.org.ua/ 

-Центр соціальних та 

маркетингових досліджень 

«Socis»: http://socis.kiev.ua/ua/ 

-Що таке Піар і які види піару 

існують?: 

http://iskysstvoetiketa.com/shho-

take-piar-i-yaki-vidi-piaru-

isnuyut/ Global PR Industry 

Growth Surges To 11% in 2013: 

https://www.holmesreport.com/ 

Аналіз 

використання 

псевдотехноло-

гій  Public 

Relations    

у закладах 

соціокультурної 

діяльності. 

 

На 

занятті 

12/ 

202

0 / 2 

год 

 

Перспективи 

використання 

технологій Public 

Relations  у соціально-

культурній сфері 

України 

Лекція 

 

- Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соціально-

культурній сфері України.  

Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9  

- Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

- Використання 

PR в реалізації 

соціокультурни

х проектів 

(програм).  

 

4 год. 

Протя-

гом 

тижня 

http://www.novayagazeta/
http://razumkov.org.ua/
http://socis.kiev.ua/ua/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://razumkov.org.ua/
http://socis.kiev.ua/ua/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/
http://iskysstvoetiketa.com/shho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut/


-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навчальний посібник. Київ : 

Кондор, 2016. 246 с. 

 

Нормативні документи 
13/ 

202

0 / 2 

год 

 

Перспективи 

використання 

технологій Public 

Relations  у соціально-

культурній сфері 

України 

Лекція - Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соціально-

культурній сфері України.  

Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9  

- Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навчальний посібник. Київ : 

Кондор, 2016. 246 с. 

 

Нормативні документи 

Самостійне 

опрацювання 

питання: 

- PR як засіб 

сприяння 

взаємодії 

влади, соціуму 

та культурного 

середовища. 

 

3 год. 

 

Протя-

гом 

тижня 

13/ 

202

0 / 2 

год 

 

Перспективи 

використання 

технологій Public 

Relations  у соціально-

культурній сфері 

України 

Семінарське 

заняття 

- Кальна-Дубінюк Т. Розвиток 

ринку PR-консалтингу в 

Україні / T. Кальна-Дубінюк // 

Вісник Академії праці і 

соціальних відносин Федерації 

профспілок України. – 2014. – 

№ 1. – С. 47 – 51. 

-Кияниця Є. Перспективи 

використання технологій паблік 

рілейшнз у соціально-

культурній сфері України.  

Вісник Книжкової палати. 2014. 

№ 9  

- Кочубей Л. О. PR у політичній 

сфері: підручник. НАН 

України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. Київ, 2013. 472 

с. 

-Курбан О. В. PR у 

маркетингових комунікаціях: 

навчальний посібник. Київ : 

Кондор, 2016. 246 с. 

Доповіді 

студентів на 

тему: 

- Моє бачення 

діяльності 

технологій 

Public Relations  

у соціально-

культурній 

сфері України. 

На 

занятті 

 
 



 
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Заліки в кінці семестру, письмові  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату  Public 

Relations, а також знання маркетингу соціокультурної діяльності та 

соціальних  комунікацій, отриманих на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Постреквізити Знання з паблік рилейшнз можуть бути використані під час вивчення 

дисциплін «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності», 

«Івент менеджмент», а також під час написання магістерської роботи. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Для формувань уміння та навичок застосовуються такі методи 

навчання: вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);  
наочні (ілюстрація, демонстрація);  практичні (різні види вправляння, 

практики); пояснювально-ілюстративний, який передбачає 

пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами; репродуктивний, в основу якого покладено виконання 

різного роду завдань за зразком. 

Заняття проводяться із із застосуванням комп'ютерної та 

телекомунікаційної техніки тощо.  

Необхідне обладнання Проектор, ПК. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 



 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1.   Комплекс маркетингових комунікацій та його функції. 

2. Історичні моделі PR. Сучасна модель PR в Україні. 

3. Сучасні дослідження ринку PR-послуг в Україні. 

4. Характеристика різновидів PR. 

5. Відмінність PR від іміджу. 

6. Використання елементів PR в історії України. 

7. Роль, яку відіграли  в розвитку теорії та практики  PR. Айві Л. 

Лі, Ф. Барнум, Е. Бернайз. 

8. Основні моделі PR. 

9. Фактори ситуативного підходу Дж. Грюніга. 

10. Характеристика груп споживачів, які лежать в основі «Сітки 

типології споживачів». 

11. Пріоритетні групи громадськості вашого навчального закладу. 

12. Роль PR у жорстких (закритих) і гнучких (відкритих) соціальних 

системах. 

13. Поняття і види громадськості в системі PR. 

14. Можливість та необхідність використання системи зв’язків з 

громадськістю в сфері політичного життя суспільства. 

15. Чутки та боротьба з ними. 

16. Плітки та боротьба з ними. 

17. Чорний гумор як елемент PR.  

18. Невербальні канали передачі інформації, їх функції, особливості 

декодування. 

19. Соціальні ролі PR-менеджерів. 

20. Форми переконуючої комунікації: пропаганда, реклама, 

риторика. 

21. Зарубіжний досвід державного брендінгу 

22. Імідж в системі PR. 

23. Подібне та відмінне PR-агенства та PR-відділу. 

24. Стратегія і технології створення іміджу. 

25. Визначення цільових та пріоритетних груп громадськості. 

26. Процес сприйняття нової інформації. 

27. Значення зв’язків громадськості у сучасному соціальному 

середовищі.  

28. Етапи реалізації PR-програми. 

29. Принципи та завдання PR. 

30. Зв’язки з громадськістю та споріднена з ними діяльність. 

31. Етап визначення проблеми у програмі зв’язків з громадськістю. 

32. Етап планування і програмування у PR-програмі. 

33. Функції PR-діяльності в організаціях і соціальних системах 

різного характеру. 



34. Принципи написання та розсилки прес-релізу. 

35. Витоки та історія розвитку PR. 

36. Громадська думка: суть, шляхи вивчення та дослідження. 

37. Дія та комунікація як один з етапів PR.  

38. Спін-майстер. 

39. Особливості внутрішнього та зовнішнього PR-у. 

40. Поняття інформаційного голоду. 

41. Методика організації прес-конференції та семінару. 

42. Процес комунікації в PR.  

43. Особливості політичного PR. 

44. Державний брендінг.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 


