
PR-технології в освітньому процесі 
Мета курсу –  опанувати теорію та практику public relation, основні 

принципи та засоби здійснення зв’язків з громадськістю, навички самостійного 
планування PR-кампаній в освітньому середовищі. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої школи в Україні», 
«Системний підхід у вищій школі», «Інноваційні технології навчання», 
«Моделювання діяльності фахівця». Вивчення дисципліни формує засади для 
подальшого опанування студентами дисципліни «Системний підхід у вищій 
школі», «Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного становлення 
фахівця», «Сучасні виклики професійної діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: встановлення взаєморозуміння і доброзичливості між 
особистістю, організацією та іншими людьми, групами людей або суспільством 
в цілому з допомогою поширення роз’яснювального матеріалу, розвитку обміну 
(інформацією) й оцінювання суспільної реакції. 

Програмні результати навчання: 
знати: структуру, функції і принципи діяльності інформаційно-

комунікаційних служб в системі освіти;  методику організації та проведення 
основних комунікативних заходів; основні складові стратегічного плану PR-
програми; основні процеси зовнішньої та внутрішньої комунікації; процедурні 
технології паблік рілейшнз; техніку конструювання новин і форми подачі 
інформаційних матеріалів. 

уміти: застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; 
організовувати та проводити основні комунікативні заходи; складати 
інформаційні повідомлення, матеріали для публікації в пресі, медіа карти, 
медіа-пакети; проводити опитування громадської думки; проводити моніторинг 
інформаційного простору. 

володіти: знаннями щодо формування навчальної діяльності студентів; 
технікою розуміння, мислення, дії, рефлексії; здатністю до рефлексії та 
осмислення власних та інших систем професійних цінностей; здатність 
реалізувати викладацькі/навчальні та оцінювальні стратегії. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Виникнення і розвиток PR як сфери професійної діяльності в освітньому 
середовищі. Етапи становлення зв’язків з громадськістю. PR як наука та 
мистецтво налагодження взаєморозуміння. PR як інструмент впливу, 
переконання і досягнення згоди в суспільстві, гармонізації суспільних відносин. 
Класифікація основних заходів ділового спілкування. Організація та 
проведення: прес-конференції, як однієї з найефективніших форм спілкування 
із ЗМІ; брифінгу; віртуальної прес-конференції в Інтернеті (Інтернет-
конференції); прес-туру (паблик-туру); прес-клубу та прес-пулу; спільні 
конференції та семінари зі ЗМІ. 
Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації 
українського суспільства. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-
економічному інформаційному просторі. Нові інформаційні технології та їхня 
роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності 
закладів освіти. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90  годин, у тому числі 34 години аудиторних навчальних занять і 56 
годин самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 


