
PR ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
Мета курсу – налагоджування зв’язків з громадськістю (PR), взаємодія з 

широкими її колами, розуміння процесів PR, володіння технологіями їхнього 
забезпечення.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «PR технології в освітньому процесі» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Мовленнєво-риторична 
культура педагога» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: методи дослідження певних соціальних груп з подальшим 

визначенням найефективніших шляхів формування в них необхідного 
ставлення до певних осіб, державних та громадських установ та об’єднань, 
подій, можливості PR в різних сферах, принципи і функції PR, методику 
налагодження зв’язків з громадськістю, підходи до типології груп 
громадськості, основні форми роботи редакції по налагодженню зв’язків з 
громадськістю, методику визначення ефективності, дієвості PR. 

вміти: управляти процесом PR, ефективно використовувати засоби 
реалізації PR, вивчати громадську думку, використовувати психологічні 
механізми формування громадської думки, використовувати засоби протидії 
псевдотехнологіям PR. 

володіти: змістом основних положень PR як сфери професійної 
діяльності, підходами до типології груп громадськості, здатністю управляти 
процесом паблік рилейшнз, здатністю використання засобів реалізації PR, 
здатністю застосування на практиці основних принципів і функцій PR, 
методами впливу PR на громадську думку, методами вивчення громадської 
думки, психологічними механізмами формування громадської думки, здатністю 
використання засобів реалізації PR в різних сферах, основними принципами 
антикризового паблік рилейшнз, здатністю використання засобів протидії 
псевдотехнологіям PR. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура PR. Історія виникнення та розвиток зв'язків з 

громадськістю. Становлення PR як галузі знань та сфери діяльності. Зв'язки з 
громадськістю та їх місце в сучасному світі. Цільова аудиторія PR. Робота 
фахівця PR з представниками ЗМІ. Планування програм PR як творчий процес. 
Дослідження проблем і визначення завдань. Розробка стратегії і тактики 
реалізації програми PR. Організація діяльності PR-структур. Основи та методи 
організації служби PR. Практична реалізація програми PR. Оцінка реалізації 
програми PR. Внесення коректив щодо подальшого вдосконалення роботи по 
зв'язках з громадськістю.  

PR в освітньому процесі. Практичні аспекти планування і проведення 
прес-конференцій. Специфіка організації прес-конференції. Методичні 
прийоми проведення прес-конференції. Технологія створення інформаційного 
приводу. Тактика та технології PR. Методика організації та проведення 
брифінгу. Методичні прийоми організації та проведення презентацій. Заходи по 
зв’язках з громадськістю в освітньому секторі. Дослідження ефективності 



зв'язків з громадськістю. Визначення вибірки в PR. Двомірний і багатомірний 
аналіз інформації. Структура репрезентативної аудиторії. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


