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Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Обов’язкова для студентів
073 «Менеджмент»

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
3
90
1
15
21
54
3
4,5
екзамен

2. Мета та завдання дисципліни
Ціль - формування теоретичних знань та практичних навичок з теорії і
практики Паблік рілейшнз, оволодіння навичками аналізу суті і механізмів
взаємодії з громадськістю в ході підготовки і проведення PR-акцій.
Завдання - ознайомлення з категорійним та понятійним апаратом,
професійними знаннями щодо сутності, функціями PR-діяльності; формування
у студентів системних уявлень щодо механізмів впливу на громадськість,
засобах, методах і основних формах їх реалізації в Паблік рілейшнз діяльності;
формування навичок аналізу PR-кампаній і конкретних напрямків діяльності
зв’язків з громадськістю.
Предмет: механізм формування Паблік рілейшнз.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.Сутність і зміст Паблік рілейшнз
2. Громадськість і громадська думка у pr-діяльності
3. Комунікаційний процес і інформаційне забезпечення в pr- діяльності.
4. PR-інструментарій: сутність і класифікація.
5. Розробка pr-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства.
6. Процес управління паблік рилейшнз.
7. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз-потенціалу як
основа вдосконалення управління на сучасному етапі.
8. Паблік рілейшнз у конфліктних та кризових ситуаціях.

3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього

1

2

Кількість годин
У тому числі
л
п/с
лаб.
3
4
5

срс.
6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи паблік рілейшнз
Тема 1. Сутність і зміст Паблік рілейшнз
2
1
1
Тема 2. Громадськість і громадська думка у
8
2
1
pr-діяльності
Тема
3.
Комунікаційний
процес
і
13
2
1
інформаційне забезпечення в pr- діяльності
Тема 4. PR-інструментарій: сутність і
14
2
2
класифікація
Разом за змістовим модулем 1
37
7
5
Змістовий модуль 2. Управління паблік рилейшнз
Тема 5. Розробка pr-стратегій в залежності
15
2
4
від позиції іміджу підприємства
Тема 6. Процес управління паблік рилейшнз
11
2
4
Тема 7. Комплексна маркетингова система
16
2
4
паблік рилейшнз-потенціалу як основа
вдосконалення управління на сучасному
етапі
Тема 8. Паблік рілейшнз у конфліктних та
11
2
4
кризових ситуаціях
Разом за змістовим модулем 2
53
8
16
Усього годин
90
15
21

5
10
10
25
9
5
10

5
29
54

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид та тема заняття

Години

Семінар – розгорнута бесіда
Сутність і зміст Паблік рілейшнз
Семінар запитань і відповідей
Громадськість і громадська думка у pr-діяльності
Семінар – розгорнута бесіда
Комунікаційний процес і інформаційне забезпечення в pr- діяльності

1

Семінар запитань і відповідей
PR-інструментарій: сутність і класифікація
Практичне заняття
Розробка pr-стратегій в залежності від позиції іміджу підприємства
Семінар запитань і відповідей
Процес управління паблік рилейшнз
Семінар запитань і відповідей
Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз-потенціалу як
основа вдосконалення управління на сучасному етапі.
Семінар запитань і відповідей
Паблік рілейшнз у конфліктних та кризових ситуаціях

2

1
1

4
4
4

4

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд навчальної, нормативної, наукової і періодичної літератури,та
підготовка матеріалу у вигляді опорного конспекту.
2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок.
4. Підготовка тез для публікації в наукових журналах, інтернет виданнях за
відповідною тематикою та міжнародних семінарах, конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількіст
ь
годин
самостій
ної
роботи

Вид та тема
занять

Зміст самостійної роботи

Засоби
діагностики

Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи паблік рилейшнз
Семінар
–
розгорнута
бесіда
Сутність і зміст
Паблік рилейшнз
-

Семінар
запитань
і
відповідей
Громадськість і
громадська
думка
у
prдіяльності

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
еволюція
розвитку
„паблік
рилейшнз”, паблік рилейшнз як складова
комунікаційної
політики
підприємств,
значення, проблематика і сутність паблік
рилейшнз на сучасному етапі, принципи
паблік рилейшнз, правила і функції паблік
рилейшнз
2. Джерела [1]-[8]
3. Самотестування
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: громадськість як об’єкт
комунікативного впливу, групи та рівні
громадськості, громадська думка та процес її
формування, формування PR-стратегій в
залежності від фази громадської думки.
Джерела [1]-[5]
2. Самотестування
3. Підготовка доповіді: Етичні норми
застосування
інструментів
зв’язків
громадськістю.

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
результати,
презентація
доповіді

Семінар –
розгорнута
бесіда
Комунікаційний
процес і
інформаційне
забезпечення в
pr- діяльності.
Семінар
запитань і
відповідей
PRінструментарій:
сутність
і
класифікація

Семінар
запитань і
відповідей
Розробка
prстратегій
в
залежності від
позиції
іміджу
підприємства
Семінар
запитань і
відповідей:
Процес
управління
паблік рилейшнз

Семінар
запитань і
відповідей:
Комплексна
маркетингова
система паблік
рилейшнзпотенціалу
як
основа
вдосконалення

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: інформація і вимоги до
неї, інформаційне забезпечення в паблік
рилейшнз, суть комунікацій і їх види, процес
комунікації і характеристика його етапів.
Джерела [1]-[8]
2. Підготовка до письмового опитування:
Методика організації і проведення „круглого
столу”, конференцій, дня відкритих дверей
10
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
pr-інструменти
опосередкованого масового інформування,
інструменти
pr-підтримки,
внутрішньоспрямовані інструменти паблік рилейшнз.
Джерела [1]-[7]
2. Самотестування
3. Підготовка доповіді на тему: Спеціальні
заходи в період виборної кампанії:
особливості їх проведення.
Змістовий модуль 2. Управління Паблік рилейшнз
9
1. Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: імідж підприємства:
сутність, структуризація та його ознаки,
методологія
моделювання
іміджу
підприємства, розробка PR-стратегії для
підприємства в залежності від позиції іміджу.
Джерела [7]-[11]
2. Підготовка до письмового опитування
5
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: процес управління
паблік рилейшнз, визначення проблем паблік
рилейшнз, планування і програмування
паблік рилейшнз, пр-дія і комунікація, оцінка
програми паблік рилейшнз.
Джерела [7]-[9]
2. Підготовка до письмового опитування
3. Розв язання запропонованих керівником
курсу ситуаційних завдань
1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних
питань:
комплексна
маркетингова система паблік рилейшнзпотенціалу, інформаційна система паблік
10
рилейшнз,
система
маркетингового
управління паблік рилейшнз, система
підтримки паблік рилейшнз.
Джерела [2]-[9]
2. Самотестування.
10

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

управління
на
сучасному етапі.
Семінар
запитань і
відповідей:
Паблік рілейшнз
у конфліктних та
кризових
ситуаціях

3.Розв’язання задач, вправ, кейсів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої літератури для обговорення
теоретичних питань: кризові ситуації на
підприємстві та
у
бізнес-середовищі,
антикризовий паблік рилейшнз у бізнесі,
адаптаційний паблік рилейшнз у бізнесі.
Джерела [1]-[11]
2. Самотестування

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальне
опитування,
презентація
доповіді

7. Результати навчання
1
2
3
4
5

6

7
8
9

Знання формувати та обґрунтовувати основні категорії PR-діяльності; розуміти
сутність масової комунікації і психології масової інформації
Уміння формувати та володіти основами взаємодії зі ЗМІ; використовувати
психологічні механізми формування громадської думки
Розуміння сутності масової комунікації і психології масової інформації
Уміння працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з
презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії
Уміння здійснювати інформаційні очікування різних контактних груп;
організовувати і проводити комунікаційні заходи: прес-конференції, брифінги,
презентації, круглі столи.
Уміння використовувати сучасні методи і знати основні категорії PR-діяльності;
розуміти сутність масової комунікації і психології масової інформації; знати види і
методи дослідження в PR, методи і прийоми PR-впливу
Уміння застосовувати методи впливу Паблік рилейшнз на громадську думку;
прогнозувати та вивчати громадську думку
Уміння працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з
презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії
Уміння здійснювати розрахунки адаптовуясь до нових ситуацій у професійній
діяльності

8. Форми навчання
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка
презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за
рекомендованою літературою).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми
практичного
заняття

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Разом змістовий
модуль1
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання

1
2
2
2
7

1
1
1
2

Вид роботи/бали
Задачі,
Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
кейси тощо питань теми
завдання
Модуль 1
Змістовий модуль 1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
8

4

Модуль2
Змістовий модуль 2
2
1
2
1
3
2
2
1

ПМК

4
5
5
8

3

3

9

5

3

12

17

9

6

25

4
4
6
8

3

5

Сума
балів

3
6

25
50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми “TestXPro”
Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro» Оцінка на підсумковому контролі складається з
двох елементів: 0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. Теоретична частина
екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на
основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання
на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована,
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні,

7

4

0-3

оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення
недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні
помилки в розрахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються.
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. Теоретична
частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). Оцінювання
тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі
підрахунку кількості правильних тестів.
Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час
тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання
практичної частини.
Сума балів
10

7

4

0-3

Шкала оцінювання практичної частини
Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована,
висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні,
оформлення відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення
недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні
помилки в розрахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання змістових
модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання
загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
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6. Галумов Э. А. Основы PR: учебное пособие / Э. А. Галумов. – М. :Летопись
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9. Беленкова А.А. PRостой пиар / А.А.Беленкова. - М. : Изд-во «НТ Пресс»,
2006. – 256с.
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Перевод с английского / - К. : Вильямс, 2007. 432с.
11. Варакута С.А. Связи с общественностью: учебное пособие / А.С.Варакута,
Ю.Егоров. - М. : ИНФРА, 2009. – 207с.
12. Грачёв А.С. PR-служба кампании, практическое пособие / А.С. Грачёв, С.А.
Грачёва, Е.Г.Спирина. - М. : Изд-во «Дашков и К», 2010. – 160с. e
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