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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Вітчизняна система освіти з метою 

забезпечення її конкурентоздатності потребує суттєвого переосмислення, зміни 

підходів до підготовки кадрів. У зв’язку з тим, що Україна наразі зазнає 

кардинальних змін в економічній і соціально-політичній сферах, перед державою 

постають нові виклики. Одним із напрямів вирішення складних суперечностей 

суспільного розвитку є гуманістично орієнтоване формування громадської думки 

задля створення в суспільстві атмосфери порозуміння і злагоди. Таке завдання 

може сьогодні покладатися, зокрема, й на фахівців зі зв'язків з громадськістю, 

оскільки PR сприяє формуванню як гідного іміджу, так і громадської думки 

загалом за рахунок досягнення взаєморозуміння, заснованого на достатній 

інформованості. 

У сучасному світі зв’язки з громадськістю є органічним складником усіх 

сфер життя суспільства. PR виконує управлінську функцію, а також є важливим 

елементом протидії активній інформаційній агресії, якої зазнає останнім часом 

Україна. Адже наша держава перебуває в стані неоголошеної війни з Російською 

Федерацією, яка, окрім прямих військових дій, веде ще й потужну інформаційну 

війну, протидіяти якій є не менш важливим завданням, ніж давати відсіч 

безпосередньо на полі бою. У західних країнах вже давно існують системи, 

інструменти та кадрове забезпечення протидії інформаційній агресії. В Україні ж 

напрацювання в цьому напрямі перебувають лише на початковому етапі. Наявна 

вітчизняна практика діяльності фахівців зі зв'язків з громадськістю свідчить про 

серйозні недоліки в їхній підготовці, що в підсумку виливається в програш в 

інформаційних війнах, підвищення соціальної напруги тощо.  

Важливим чинником подолання недоліків підготовки фахівців є прийняття 

2014 року нового Закону України «Про вищу освіту», який передбачає перехід від 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр» «кандидат наук» до сучасної загальноєвропейської освітньої моделі. 

Така модель формується на основі трирівневого циклу підготовки: «бакалавр», 
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«магістр», «доктор філософії» – і покликана підвищити якість української освіти. 

Напрацювання щодо зміни парадигми освіти перебувають тільки на початковій 

стадії, тому окремих досліджень питань підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю за трирівневою моделлю, освітніх стандартів з визначенням 

компетенцій у нашій державі бракує.  

Проаналізувавши праці закордонних та вітчизняних науковців, які 

стосуються проблеми підготовки фахівців галузі зв’язків з громадськістю, можна 

виокремити теоретичні та методологічні напрацювання закордонних дослідників 

Е. Бернейса, Дж. Грюніга, Т. Бівінса, Б. Ешенфелдера, С. Катліпа, С. Крістіанса, 

І. Ламберта, П. Маклені, С. Харісона, І. Перімо, М. Сандерса, Л. Хатчінсона та 

П. Шмуде щодо дослідження напрямів розвитку і складників цієї професії. 

Вітчизняні дослідники соціальних комунікацій Г. Почепцов, В. Різун, В. Іванов, 

Н. Грицюта, Л. Хавкіна, В. Королько, Д. Олтаржевський, О. Курбан, 

О. Некрасова, Є. Тихомирова зробили вагомий внесок у теоретичні та 

методологічні дослідження соціальних комунікацій у цілому і зв’язків з 

громадськістю зокрема, особливу увагу приділяючи етичній компоненті фаху. 

Загальні проблеми підвищення ефективності вищої освіти досліджували науковці 

педагогічного напряму Ш. Амонашвіли, В. Байденко, Е. Бондаревська, 

Л. Виготський, І. Зимня, Є. Полат, Ю. Шашкевич, Т. Аллен, С. Армстронг, 

К. Данскі, А. Філд, В. Годшалк, К. Хегстаг, Р. Салліван, М. Зей. Важливою 

передумовою дослідження стало те, що дотепер в Україні та на пострадянському 

просторі питання освіти в галузі PR перебували практично поза увагою науки про 

соціальні комунікації. Так, якщо західні вчені Д. Дюбуа, Б. Росс, К. Джонсон, 

К. Сірамеш, Дж. Летанг, А. Джанг, М. Тейлор, Е. Тос, В. Тодд, Р. Хіс провели 

низку ґрунтовних досліджень особливостей освіти, її змісту, компетенцій фахівців 

галузі PR, то на пострадянському просторі стосовно цієї тематики можна 

виокремити лише праці Л. Азарової та С. Ємельянова, в Україні – В. Королька. 

Отже, бракує теоретико-методологічного підґрунтя підготовки майбутніх 

фахівців зі зв’язків з громадськістю, визначення компетенцій і їх застосування для 
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формування освітніх програм, залучення до загальноєвропейського і світового 

освітнього контексту. 

Враховуючи зазначене, дослідження, спрямовані на розроблення 

комплексу заходів щодо організації та впровадження трирівневої моделі 

підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю на основі інтеграції найбільш 

ефективних методів реалізації компетентнісного підходу до освіти, є вкрай 

актуальними.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася на кафедрі видавничої справи та редагування Видавничо-

поліграфічного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») відповідно до тематичного 

плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України і є складовою 

частиною досліджень за темою «Політичне консультування як соціальний 

феномен підвищення ефективності масових політичних комунікацій» (номер 

державної реєстрації 0114U000732), а також пов’язана з комплексною науково-

технічною програмою НТУУ «КПІ» «Розвиток інформаційного суспільства» 

(протокол Вченої ради НТУУ «КПІ» № 4 від 06. 04. 2009 р.). 

Мета роботи – обґрунтувати та концептуалізувати теоретичні та практичні 

засади вдосконалення системи підготовки фахівців галузі зв’язків з 

громадськістю.  

Завдання:  

- визначити основні проблеми функціонування системи освіти в галузі 

зв’язків з громадськістю на основі використання експертного знання; 

- на основі аналізу вітчизняних та зарубіжних освітніх підходів до 

підготовки фахівців зі зв'язків з громадськістю, а також вимог ринку праці 

обґрунтувати необхідний набір професійних компетенцій для сучасних фахівців зі 

зв'язків з громадськістю; 

- дослідити методи й технології навчання фахівців з PR та визначити 

найбільш ефективні шляхи їх інтеграції та впровадження у загальну систему 

підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю; 
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- розробити найбільш релевантну модель трирівневої підготовки фахівців 

галузі зв’язків з громадськістю; 

- обґрунтувати ефективність інтегративного підходу для створення нової 

моделі підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю відповідно до вимог ринку 

праці. 

Об’єкт – вітчизняна система підготовки фахівців галузі зв’язків з 

громадськістю. 

Предмет – особливості розроблення та впровадження нової моделі 

підготовки фахівців галузі зв’язків з громадськістю. 

Методи дослідження. Мета й завдання дослідження обумовили теоретико-

методологічні засади цієї роботи. Теоретичні дослідження ґрунтуються на 

основних положеннях соціальних комунікацій, теорії реклами та PR, теорії 

журналістики, комунікаційних і медіатехнологій. У дисертаційній роботі 

використано системний підхід до дослідження з опертям на компетентнісний 

підхід до дослідження підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. Із 

загальнонаукових методів дослідження було використано системний, 

компаративний та контент-аналіз для встановлення особливостей побудови 

освітніх програм підготовки фахівців галузі PR. Для отримання емпіричних 

даних, які лягли в основу цього дослідження, було використано специфічні 

соціологічні методи: експертне опитування для визначення основних проблем, 

наявних у галузі PR-освіти; метод онлайн-опитування для визначення 

дисциплінарного наповнення, методів та підходів, які б найефективніше 

формували необхідні для фахівця зі зв’язків з громадськістю компетенції. 

Інтегральний аналіз використано для визначення пріоритетних напрямів у 

дисциплінарному наповненні за бальною шкалою. Достовірність наукових 

результатів досягнута завдяки використанню статистично обґрунтованих вибірок 

дослідження із застосуванням комп’ютерної обробки даних під час 

компаративного аналізу та організації й обробки даних онлайн-опитування. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в концептуалізації 

системи підготовки фахівців галузі зв'язків з громадськістю. 
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Наукову новизну дослідження конкретизовано в таких положеннях: 

уперше: 

- за допомогою використання експертного знання досліджено систему 

освіти в галузі зв'язків з громадськістю, виявлено переваги, недоліки та шляхи 

модернізації вітчизняної системи підготовки за цим напрямом; 

- на основі аналізу освітньо-професійних програм (ОПП) вищих 

навчальних закладів України, Росії, країн Західної Європи, Австралії та США 

виявлено особливості визначення змісту навчання в різних національних освітніх 

системах та обґрунтовано можливості імплементації цього досвіду у вітчизняну 

систему підготовки фахівців зі зв'язків з громадськістю; 

- обґрунтовано концептуальні засади формування трирівневої моделі 

підготовки фахівців зі зв'язків з громадськістю на основі компетентнісного 

підходу до освіти; 

- розроблено оптимізовані освітні програми підготовки зазначених фахівців 

на відповідних рівнях вищої освіти, з урахуванням принципів побудови 

трирівневої моделі освіти та у відповідності до сучасних вимог ринку праці; 

уточнено:  

- набір компетенцій, необхідних для фахівця зі зв'язків з громадськістю, які 

він повинен здобувати на кожному освітньому рівні; 

- основні найбільш дієві інноваційні методи навчання у процесі підготовки 

фахівців зі зв'язків з громадськістю; 

- сучасну інтерпретацію змісту менторського підходу та особливості його 

застосування в системі підготовки фахівців вищезазначеної галузі. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження, 

теоретичні положення, методи практичного навчання та підходи можна 

використати у навчанні студентів галузі зв'язків з громадськістю. 

Одержані наукові результати, які визначають основні види компетенцій, 

методи й підходи до підготовки фахівців зі зв'язків з громадськістю, зможуть 

покращити якість підготовки спеціалістів із PR.  
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Результати теоретичних та емпіричних досліджень було використано під 

час розроблення стандартів вищої освіти НТУУ «КПІ» першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) та третього (PhD) рівнів вищої освіти галузі знань 06 

Журналістика, спеціальності 061 Журналістика. 

Результати теоретичних і емпіричних досліджень упроваджено в 

навчальний процес підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» на 

кафедрі видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту 

НТУУ «КПІ» у лекційному і семінарському курсах та практичних заняттях 

дисциплін «Практика рекламної та PR-діяльності. Медіапланування» та «Історія 

реклами та PR». 

Особистий науковий внесок здобувача. Усі наукові результати, 

викладені в дисертаційному дослідженні, отримані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дисертаційного дослідження було обговорено та представлено на всеукраїнських і 

міжнародних конференціях та семінарах: «Друкарство молоде» (Київ, 2014 р., 

2016 р.); «Вплив ринку праці на розвиток галузей економіки» (Київ, 2014 р.); 

«Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності» (Київ, 2015 р.); 

«Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності» (Київ, 

2015 р.); «Наукова школа Романа Іванченка» (Київ, 2015 р.); «Міжнародна 

діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи» 

(Маріуполь, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладено в 14 публікаціях, з яких 5 статей опубліковано у вітчизняних наукових 

фахових виданнях і 2 статті у закордонних фахових наукових виданнях. 

Структура дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 9 підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Основний текст дисертації викладено на 

157 сторінках, список використаних джерел з 335 найменувань подано на 

38 сторінках, загальний обсяг роботи разом з додатками становить 355 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ  

 

1.1. Теоретичні та практичні підходи до дослідження проблеми 

підготовки фахівців з PR 

Зв`язки із громадськістю перебувають на міждисциплінарному перетині: в 

їх основу покладено знання з філософії, психології, маркетингу, педагогіки та 

багатьох інших наук. Але в контексті наукового дослідження і теоретичного 

підґрунтя зв’язки з громадськістю є органічним складником галузі знань 

«Соціальні комунікації». Тож уважаємо за доцільне окреслити основні аспекти та 

базові наукові підходи до дослідження соціальних комунікацій.  

Основні методологічні засади в соціальній комунікації ґрунтуються на теорії 

соціального пізнання та дослідженні окремих елементів комунікації. До уваги 

науковців із соціальних комунікацій належать, за словами В. Конецької, 

«дослідження зворотного зв'язку як реакції на стимул (біхевіоризм); дослідження 

ролі соціальних норм комунікації (символічний інтеракціонізм); дослідження 

інтерпретації діяльності людей (феноменалізм); структурного функціоналізму 

(наявності об’єктивної структури); інформаційних аспектів, обумовлених 

пізнавальною необхідністю (технічний детермінізм); комунікації як цілісного явища, 

в якому взаємопов'язані біологічні, соціальні та комунікативні фактори, структурні і 

функціональні суперечності як стимул розвитку та видозміни (діалектика); 

дослідження фактологічності як основи дослідження (неомарксизм)» [68]. 

Низка вітчизняних та зарубіжних дослідників наголошують на 

незавершеності цілісної методологічної концепції в соціології комунікації [7, 9, 33, 68] 

пояснюючи це «браком загальної бази для вивчення взаємодії соціальних і 

комунікативних факторів, що обумовлюють процес цілеспрямованого 

спілкування» [68]. Серйозною перешкодою, на думку В. Конецької, є плюралізм 

соціологічних теорій, і передусім – нерозробленість категорій соціокомунікації як 

інтегративної наукової галузі [68]. Погоджуючись із цією тезою, хочемо, втім, 
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підкреслити, що розглядати соціальну комунікацію лише в контексті 

соціологічних теорій не можна.  

Соціальна комунікація як наука і як галузь дослідження охоплює досить 

широкий спектр дисциплін з багатьох галузей знань. Саме тому соціальні 

комунікації у цілому, як і зв’язки з громадськістю, зокрема, можна досліджувати 

за допомогою великої кількості методів та підходів, використовуючи 

загальнонаукові принципи дослідження. Як відомо, до останніх належать 

діалектичний, історичний, діяльнісний, або функціональний, структурно-

системний, пізнавальний підходи [68].   

Чільне місце в дослідженнях соціальних комунікаційх посідає принцип 

діалектизму. За допомогою цього принципу можна обґрунтувати зв’язок впливу 

феномену соціуму на фактор комунікації, а також пояснити причинно-наслідкові 

зв’язки в середині комунікативної системи. За допомогою діалектичного 

принципу можна дослідити розгалуженість соціокомунікативної системи та 

процеси, що відбуваються в ній [33]. 

Історичний принцип є одним із основних у теорії пізнання суспільства та 

дослідженні впливу історичних факторів на систему суспільства, а також 

допомагає дослідити особливості функціонування суспільної системи. Зазначимо, 

що суспільство та комунікація розвиваються в єдності, проте їх спільний розвиток 

іноді вступає у конфлікт. Як відомо, для історичного розвитку характерна певна 

циклічність, яка притаманна також розвитку соціальних явищ та комунікаційних 

систем. Це є певний рух по спіралі, який постійно проходить ті чи інші етапи 

свого існування. Саме знання цих циклів в історичному контексті дає змогу 

робити обґрунтовані прогнози розвитку в соціумі [88]. 

Функціональний принцип допомагає дослідити динаміку об’єктів та 

процесів. Його застосовують, коли потрібно розглядати суспільство як системний 

феномен, тому він відіграє важливу роль у багатьох соціологічних концепціях. За 

допомогою цього принципу можна пояснити особливості розвитку 

комунікативних процесів у соціумі та роль індивіда в цьому процесі [9]. 
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Системний принцип у дослідженні соціальних комунікацій передбачає 

вивчення будь-якої системи, як такої, що складається з окремих елементів. У 

цьому разі можна вивчати кожен елемент системи окремо. Складність 

застосування цього принципу у дослідженнях соціальних комунікацій полягає в 

тому, що соціологія та комунікація мають різні типи системних відносин. Як 

зазначив Н. Луман, «реалізація принципу системності передбачає не просту 

впорядкованість одиниць або систематизацію категорій, а обґрунтування типів 

системних відносин на базі загальних або хоча б зіставних ознак. У соціології це є 

ознаки соціальної стратифікації суспільства. За допомогою типологічного методу 

виділяються певні типи соціальних явищ, у тому числі типи соціальних структур. 

У комунікації на базі різних типів комунікативних засобів та їхніх функцій 

виділяються комунікативні системи. Різниця в типах комунікативних засобів 

дозволяє обґрунтувати рівневу структуру комунікації. Вивчення взаємодії 

соціальних і комунікативних чинників у змістовному і формальному планах 

дозволило виділити так звані соціологічні домінанти комунікації – соціально 

значущі комунікативні категорії, представлені чотирма типами: 

стратифікаційним, ситуативним, оцінним і функціональним» [88]. Отже, з одного 

боку, досить важко поєднати соціологію та комунікацію за одним принципом, але 

з другого – це дає поштовх до того, щоб розглядати соціальні комунікації за 

допомогою системного підходу. 

Принцип цілісності полягає в тому, що науковець, що досліджує проблему, 

розглядає об’єкт дослідження в цілісному вигляді й відділеному від природи стані, 

аналізує його в цілому та кожну частину окремо та робить висновки про цей 

об’єкт. Неправильне використання цього принципу може спотворити результати 

дослідження [49] 

Якщо говорити про пізнавальний принцип у теорії соціальної комунікації, 

то слід зазначити, що він наявний у багатьох науках. У комунікативних – часто 

відбувається взаємодія пізнавального принципу та когнітивної психології, такий 

синтез дає можливість дослідити питання дискомфорту в міжособистісній 

комунікації [68, с. 4]. 
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Прагматичний принцип дозволяє досліджувати відразу декілька аспектів 

комунікації. За допомогю комунікативного аспекту вивчається процес комунікації 

та її наслідки для індивіда та соціуму, функціонального – мовні особливості під 

час комунікації, а психолінгвістичного те, як та через який канал передається 

інформація, а також те, як вона сприймається індивідом [68, с. 6]. 

Усі ці теоретичні принципи є загальними для соціальних комунікацій. 

Однак в контексті нашої роботи вважаємо за доцільне описати ті основні методи, 

які застосовуються в дослідженні зв’язків з громадськістю.  

Спектр методів, що використовуються у вивченні соціально-

комунікаційних зв’язків, дуже широкий. Наприклад, для дослідження зв’язку 

окремих елементів у системі однієї структури застосовується метод моделювання 

для того, аби змоделювати певну гіпотетично реальну ситуацію в соціумі. 

Структурний метод дає змогу проаналізувати структуру певної суспільної моделі, 

в якій інтерпретуються відносини індивіда та суспільства або певної групи. 

Системно - функціональний метод дозволяє вивчити принципи функціонування 

суспільства та різних соціальних груп усередині нього. Досить важливим є метод 

спостереження, який допомагає отримати емпіричні дані в дослідженні соціуму як 

суспільного та наукового феномену [9]. 

Комунікація є системним явищем, і саме тому щодо неї використовується 

структурний метод який дає змогу визначити структуру та послідовність рівнів 

комунікації [49]. 

Дослідниця В. Конецька у своїй роботі описує спеціалізовані методи 

дослідження соціальних комунікацій: «Ці методи мають на меті дослідити сам 

характер комунікації з точки зору її рівневої стратифікації (семіотичний, 

лінгвістичний, металінгвістичний, паралінгвістичний  та синтетичний рівні), 

типовий характер (міжособистісна, внутрішньогрупова, організаційна та 

масовокомунікаційна), видову системність (природність, штучнісь або 

змішаність) та спосіб її реалізації (усна, письмова та канали сприйняття)» [68]. 

Комунікаційні дослідження умовно можна поділити на декілька етапів. На 

першому етапі використовують методу опитуванння, який дозволяє отримати 
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соціологічну інформацію. Таке опитування проводиться проводиться усно або 

письмово та дає змогу одержати емпіричні дані, пов’язані з процесом комунікації 

та суспільними настроями; метод експертних оцінок слугує для отримання 

первинних емпіричних даних. Проводиться він групою експертів для 

встановлення значення певних змінних величин, які потрібні для дослідження 

конкретного об’єкта. Експертів, як правило, обирають за ознаками їхнього 

формального професійного статусу: «Метод спостереження реалізується в 

лабораторних або польових умовах. За допомогою нього можна описати різні 

форми комунікації; експеримент є досить важким методом у дослідженні 

соціальних комунікацій, особливо якщо проводиться спостереження. Останнє 

може спотворювати висновки експерименту, особливо під час гіперкорекції 

голосу (коли голос записується на плівку, відбувається так званий 

«магнітофонний ефект»). Метод тестування використовується, як правило, в 

лабораторних експериментах, коли опитати респондентів через анкетування 

неможливо. Тести укладають таким чином, щоб безпомилково визначити ті чи 

інші комунікативні характеристики респондентів; соціометрію цей метод 

застосовують під час дослідження  малих груп з метою вивчення міжособистісних 

відносин її членів (в соціології) і міжособистісній комунікації в 

(соціокомунікації)» [68, с. 63]; 

Другий етап комунікаційних досліджень має іншу мету. На цьому етапі 

відбувається обробка отриманих емпіричних даних дослідження, кількісних та 

якісних показників та інтерпретуються дані. «Методи, які застосовуються на 

другому етапі дослідження, мають інше цільове призначення – обробку 

отриманих даних і встановлення залежності кількісних і якісних показників та їх 

змістову інтерпретацію. На цьому етапі часто застосовують методи статистичного 

аналізу. Також використовують такі методи аналізу: кореляційний аналіз 

комунікації – процедура зівставлення соціальних та комунікативних змінних» 

[68, с. 65]. Метод контент-аналізу допомагає дослідити зміст комунікативного 

повідомлення і його зворотний зв’язок та рівні, на яких здійснюється комунікація. 

Контент-аналіз також вбачає в собі аналіз змісту повідомлення і подальшу 
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взаємодію із соціологічними методами; дискурс-аналіз застосовується в 

дослідженні мовної форми повідомлення та для оцінювання особистісних і 

соціальних характеристик комуніканта. 

Третій етап комунікаційних досліджень характеризується використанням 

методу тестування та шкалування, за допомогою якогоих можна опрацювати та 

уточнити отримані дослідницькі дані. Під час тестування, як правило, 

використовують первинні дані дослідження, які були отримані за допомогою 

наукової гіпотези. Якщо результати дослідження є не зовсім точними, може 

застосовуватись панельний метод, який допоможе уточнити первинно отриману 

інформацію [68, с. 66]. 

До специфічних методів дослідження комунікації можна віднести 

діагностику, яка проводиться, якщо потрібно виявити відхилення в процесах 

комунікації. 

Оскільки зв’язки з громадськістю як сфера наукового знання носить 

міждисциплінарний характер, з’являється потреба в більш широкому 

багатогранному дослідженні феномену PR-освіти. Тож, про дослідження освіти в 

галузі зв’язків з громадськістю можна говорити лише в контексті поєднання 

різних наукових підходів до вивчення цього феномену. 

Дефініція поняття «підхід» може мати різне значення. В одному випадку 

під «підходом» розуміють як сукупність ідей та принципів, спрямованих на 

вирішення проблем [32]. В іншому – метод, за допомогою якого досягаються 

поставлені цілі дослідження [17]. Також під поняттям підхід можемо розуміти 

напрям вивчення предмета дослідження. Водночас, уся різноманітність форм та 

визначень цього поняття не відвертає уваги від головної дефініції поняття, яка є 

такою: це організаційна характеристика наукового дослідження, яка визначає 

сукупність засобів та прийомів, за допомогою яких буде вирішено проблему [89].  

Існує велика кількість підходів до дослідження феномену освіти, які були 

розроблені, апробовані та інтегровані в систему сучасного наукового знання. 

Розробка та застосування певних підходів передбачає не тільки осмислення явищ, 

законів та закономірностей, які розвивають освіту. А також визначає шляхи 
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покращення та оптимізації освітньої реальності та пошук напрямів реалізації 

нових більш сучасних та ефективних освітніх моделей підготовки. Професійна 

підготовка майбутнього фахівця зі зв’язків з громадськістю, на нашу думку, 

охоплює в себе комплекс необхідних для його професійного розвитку умов, 

здатність прогнозувати результати діяльності, здійснювати аналіз наявної ситуації 

та своїх можливостей як професіонала і на цій основі будувати траєкторію свого 

подальшого професійного зростання. З огляду на це, важливим завданням є 

визначення напрямів покращення та оптимізації системи підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю, спираючись на найбільш ефективні підходи до 

дослідження феномену освіти. 

Нами було проаналізовано ті підходи, які, з одного боку, досліджують 

основи професійної освіти у ВНЗ, а з другого – можуть бути використані задля 

того, аби вдосконалити систему підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

Отже, методологічною базою для дослідження обрана сукупність 

методологічних підходів до професійної підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю, серед яких: гуманістичний [2; 210]; аксіологічний [5; 91; 98]; 

культурологічний [15; 18; 25]; компетентнісний [6; 106; 45–46]; особистісно-

орієнтований [16; 207; 230]; діяльнісний [3; 36; 84; 221; 229]; системний [4; 216; 

228]; синергетичний [118–120] та освітологічний підхід [101–209], а також 

модульне навчання [7; 10; 106; 208; 218] та метод проектів [26; 47; 105; 212; 231]. 

Гуманістичному підходу у вітчизняній освітній системі належить чільне 

місце. Відповідно до цього підходу приділяється увага вихованню правильних 

ціннісних орієнтирів та людських цінностей. Основною домінантою сучасної 

системи освіти є її гуманістична парадигма, яка за основу цінність бере принципи 

розвитку та вдосконалення особистості. «Наразі наше суспільство знайшло 

розуміння того, що основними цінностями є не соціальний статус або 

матеріальний стан людини, а її індивідуальність» [2, c. 120–125]. Ми вважаємо, 

що цей підхід повинен бути основним для освіти загалом і для підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю зокрема, тому що саме він орієнтує 



18 
 

особистість на любов та повагу до тих, хто поряд, та на визнання кожної людини 

як унікальної» [210, c.123–128]. 

За допомогою акісологічного підходу освітню підготовку в галузі PR 

можна розглядати в контексті розвитку цінностей, які спрямовані на 

самовдосконалення особистості. «Цей підхід допомагає виховати в особистості 

загальнолюдські та професійні цінності, які дозволяють висловити власний 

світогляд, суть своєї професії та дають змогу сформувати правильне ставлення до 

себе як до людини та до професіонала» [98 , c 122]. 

Відзначаючи велике значення мотивів у системі підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю, звернемо увагу на таке. Зміст мотивів відображає 

систему ціннісних орієнтирів майбутнього фахівця (особливо значущих для нього 

потреб). Як показує досвід, потреба може виступати як у матеріальній формі, так і 

у формі якогось певного ідеалу або ідеї. Мотивацію слід розглядати як бажання 

студента, що вчиться в галузі зв’язків з громадськістю, стати 

висококваліфікованим та компетентним професіоналом. Аксіологічний підхід 

покликаний розвивати правильні цінності у фахівця галузі зв’язків з 

громадськістю. «Він допомагає сформувати правильні мотиви поведінки у 

професійному середовищі, виховати правильні ціннісні орієнтації і професійно 

важливі якості, які дозволяють ефективно взаємодіяти в професійному 

середовищі» [210, с. 26]. Наголосимо, що для галузі зв’язків з громадськістю 

особливо важливим є питання виховання фахівця на основі правильних життєвих 

цінностей [98, с. 124]. 

«Аскіологічний підхід також дозволяє закцентуватись на формуванні тих 

компетенцій, які розвивають загальноприйняті людські цінності та є 

орієнтованими на професійно-гуманістичну парадигму буття» [98, с. 126]. 

Цінності, спрямовані на здоровий спосіб життя, патріотизм та співчуття до інших, 

забезпечують майбутньому фахівцю зі зв’язків з громадськістю готовність до 

професійної діяльності [18, с. 48]. 

Культурологічний підхід до питання освіти в галузі зв’язків з 

громадськістю має враховувати соціально-історичні та соціогенетичні 
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особливості розвитку людини в контексті взаємодії різних народів між собою, у 

питаннях змішання різних культур [25, c. 43]. Цей підхід дає змогу вчити фахівців 

зі зв’язків з громадськістю, виховуючи в студента культурні цінності та здатність 

до культурного саморозвитку. Беручи до уваги вищесказане, навантаження 

дисциплін соціально-гуманітарного характеру має будуватись так, щоб 

ураховувати всі соціально-історичні особливості розвитку людини, що живе в 

певному культурному середовищі. 

Використання культурологічного підходу в підготовці фахівців зі зв’язків з 

громадськістю передбачає долучення студентів до питання культури як до вищої 

форми прояву професійної освіченості. Оскількі саме фахівці зі зв’язків з 

громадськістю покликані розвивати нові, не відкидаючи при цьому старі, життєві 

цінності та орієнтири [25, с. 38].  

Вагоме значення в контексті підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю відіграє компетентнісний підхід. Цей підхід полягає у наданні 

необхідних знань, закріпленні навичок та вмінь, які повинен мати професіонал, та 

застосуванні їх у практичній діяльності. Головна ідея компетентісного підходу 

полягає в тому, щоб зробити акцент на результаті освіти й розумінні того, що 

майбутній професіонал повинен буде робити у професійному середовищі та 

демонструвати свої вміння та навички, набуті під час навчання. Ще однією 

особливістю компетентнісного підходу є те, що він акцентує свою увагу не лише 

на тому, щоб дати знання, а й на вихованні певного практичного досвіду за 

фахом. У цьому контексті головними є поняття «компетенція» та 

«компетентність» [25, с. 38] . 

Такий підхід відображає цілі, які ставить перед собою галузь підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю. Він полягає в тому, щоб виховати у 

майбутнього професіонала ті компетенції, які формує та вимагає ринок праці, дає 

змогу розглядати проблему якості професійної підготовки фахівців з точки зору 

отримання певного комплексу компетенцій. Перевагою цього підходу є також і те, 

що він відображає потреби суспільства в певній галузі знань. «Цілі, які ставить 

перед собою компетентнісний підхід, полягають у тому, щоб формувати 
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особистість, яка здатна вирішувати широкий спектр проблем, використовуючи 

при цьому  ті знання, навички та вміння, що здобула протягом навчання» [25, с. 38]. 

Підвищення рівня компетентності фахівця зі зв’язків з громадськістю є 

досить актуальною проблемою у нашій державі [45, с. 50]. 

Особистісно орієнтований підхід спрямований на виховання ідивідуальних 

здібностей студента, допомагає розкрити його унікальний потенціал як фахівця зі 

зв’язків з громадськістю [16, с. 166]. Сучасна освіта дедалі частіше переходить від 

одноманітних підходів до тих, що спряють особистісному розвитку індивіда. 

Зміст цього підходу полягає в організації такого середовища, щоб здібності 

індивіда розкрились якнайкраще. Насамперед, це потреби для досягнення успіху в 

професійному та особистому житті [16, с.167]. Основним завданням підходу є 

створення таких умов, щоб  особистість змогла повністю розкрити і реалізувати 

власний та професійний потенціал. Якщо правильно використовувати концепцію 

особистісного підходу, то студент навчиться сам визначати напрями свого 

розвитку й займатись самоосвітою. Підхід також передбачає в собі  інтеграцію 

всіх видів діяльності в процесі навчання, до яких належать: навчальна, наукова та 

активістська діяльність. 

Усвідомлення професійної затребуваності, як стверджують психологи, є 

комплексною характеристикою особистості в готовності до прийняття рішень; 

цілеспрямованій поведінці та в наявності мотивації. Проаналізувавши велику 

кількість літератури, можна зробити висновок, що для фахівця є дуже важливою 

готовність приймати будь-які рішення. Якщо фахівець під час процесу навчання 

робить це неосмислено, то такий процес не принесе жодних результатів, адже цей 

підхід спрямований лише на усвідомлене навчання та набуття тих якостей та 

компетенцій, які допоможуть майбутньому фахівцю зі зв’язків з громадськістю в 

його роботі [230, с. 45]. 

Ключова ідея цього підходу полягає в тому, щоб скерувати освітній процес 

на те, аби прищепити студенту бажання розвиватися професійно та як 

особистість. «Особистісний підхід акцентує увагу на професійній освіті та 
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саморозвитку, а також ураховує інтереси та потреби людини в контексті її 

підготовки до професійної діяльності» [207, с. 115–120]. 

Діяльнісний підхід у підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю 

орієнтований саме на здійснення практичної діяльності під час навчання. Цей 

підхід дозволяє відстежувати інтеграцію навчально-пізнавальної та науково-

професійної діяльності студента в контексті його підготовки до професійної 

діяльності. Він допомагає студенту мислити самостійно, не боятись приймати 

відповідальні рішення та діяти рішуче у будь-якій ситуації. Важливим моментом є 

те, що в процесі підготовки у студента може відбуватись формування мотивів, і, 

якщо в процесі навчання майбутній фахівець зі зв’язків з громадськістю відчуває 

позитивне емоційне задоволення, то в такому разі відбувається розкриття 

творчого потенціалу. Це також може послугувати поштовхом до того, щоб 

ситуативні нестійкі мотиви трансформувались у духовну потребу в цій діяльності 

й усвідомлену цілеспрямовану поведінку. 

Відповідно до цього підходу, було розроблено способи організації  

освітнього процесу, які дають змогу студенту орієнтуватися на практичне 

використання засвоєних знань. «У цьому контексті професійна підготовка 

фахівців зі зв’язків з громадськістю спирається на вмотивовану та цілеспрямовану 

діяльність» [36, с. 32–45].  

Якщо говорити про системний підхід до підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю, то він розглядає систему підготовки у ВНЗ як динамічну систему, 

що постійно розвивається. Саме цей підхід дає можливість студенту – 

майбутньому професіоналу галузі зв’язків з громадськістю розвинути свої 

здібності в інтелектуальному, духовному та професійному напрямі як цілісну 

систему елементів [229, с. 28–43]. 

Системний підхід забезпечує цілісність у процесі підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю і дає можливість розглянути цей процес як систему, а 

також кожен елемент системи окремо та його інтегративну природу [216, с. 82–83]. 

Однією з важливих ознак інтеграції є її синергетичний характер. Слід 

сказати, що саме синергетичний підхід до питання підготовки фахівців зі зв’язків 
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з громадськістю дав змогу визначити систему підготовки за цим напрямом як  

окрему, яка здатна до саморозвитку. В основу синергетичного підходу покладено 

принцип того, що людина здатна до саморегуляції і здійснює взаємодію в соціумі 

через різноманітні комунікаційні канали. Саме це дає змогу індивіду розвиватись 

як соціальній істоті. Саме тут працює синергетичний принцип саморозвитку, який 

притаманний будь-якій складній системі [36, с. 45]. Синергетичний підхід дає 

змогу сформувати цілісне з частин, орієнтуючи на новий спосіб побудови 

складної структури із простих елементів . «Слід сказати і про те, що ціле не 

дорівнює сумі частин, із яких воно походить і саме воно впливає на всі елементи, 

трансформує його складники і таким чином виникає взаємозв’язок між 

ними» [118, с. 127]. Головною якісною характеристикою синергетичного підходу 

є природна «самоорганізація» суб’єкта, упорядкована і цілеcпрямована [118, с. 129]. 

За цим підходом, фахівця слід розглядати як професіонала, який здатен оцінити 

своє майбутнє через призму можливостей, і як людину, яка здатна вільно 

приймати будь які рішення [119, с. 109]. Саме синергетичний підхід дає 

можливість визначити такі здібності фахівця зі зв’язків з громадськістю, як 

здатність до аналізу свого майбутнього, розглядати напрями свого розвитку та 

самостійно приймати рішення.  

Освітологічний підхід вперше було запропоновано науковцем 

В. Огнев’юком, який, власне, і ввів новий напрям у дослідженні освіти – 

освітологію, виділивши об’єкт, предмет та філософські засади [101]. 

Дослідник С. Сисоєва в своїй статті говорить таке: «Освітологія виникла 

на стику філософії, освіти й педагогіки, за рахунок виходу наукового знання за 

межі їх об’єкту й предмету. Освітологія, як і синергетика, вивчає системи зі 

зворотним зв’язком, досліджує не процеси стабілізації, а механізми розвитку, 

виникнення нових освітніх структур за рахунок руйнування старих, тому 

синергетичний підхід є найбільш доцільним для дослідження освітологічних 

проблем» [209, с. 45]. Ми погоджуємося із твердженням автора щодо необхідності 

розроблення нових підходів до дослідження феномену освіти. Освітнє знання вже 

не можна розглядати лише в контексті філософії освіти та педагогіки, у наш час 
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освіта вийшла на новий якісний рівень, і тепер її дослідженням повинна 

займатись освітологія, яка у свою чергу здатна охопити весь широкий спектр 

досліджень освітнього знання. 

Ми також вважаємо, що саме освітологічний підхід найбільш повно здатен 

дослідити зв’язки з громадськістю як галузь наукового та освітнього знання. 

«Оскільки освітологія, як і PR, проводить свої дослідження на 

міждисциплінарному перетині. Відтак, інструментарій дослідження в освітології 

може відбиратись залежно від мети дослідження» [209, с. 8]. 

Наведемо приклади напрямів досліджень в освітології, які умовно можна 

поділити на дослідницькі модулі: ретроспективний аналіз концепції розвитку та 

формування освіченої людини та її взаємодія з іншими людьми; дослідження 

взаємозв’язку між учителем та учнем; дослідження створення та побудови 

оптимальних освітніх моделей, що відповідають часу; реалізація наступницького 

підходу втілюється в контексті заперечення попереднього. Наразі йдеться про 

нові моделі освітньої підготовки й системи освіти в цілому; «вивчення проблеми 

детермінованості учня та вплив соціальних, економічних, політичних процесів на 

цей феномен; дослідження суперечностей між модернізацією освіти та браком 

механізмів для цього; дослідження освітніх систем інших країн; вивчення 

емульсій у самій галузі освіти» [209]. 

Важливу роль у підготовці PR-фахівців відіграє метод проектів. Фахівці зі 

зв’язків з громадськістю у своїй професії постійно мають справу з проектною 

діяльністю, тож, навички роботи з проектами є необхідними для професіоналів 

цієї галузі. Проектний метод дозволяє здійснювати професійну підготовку, 

готуючи різні проектні завдання. Саме через цей метод студенти навчаються 

розробляти та реалізувати проекти на практиці, і саме проект у такому разі стає 

механізмом інтеграції теоретичної підготовленості і практичної діяльності 

студента [26, с. 58]. Розробляючи проект, студент здобуває інтегративні знання, 

дізнається про різні способи діяльності, набуває управлінських навичок. Саме 

через проектний метод можна створити умови для успішної самореалізації 

студентів у їхній професійній сфері [26, с. 59]. 
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Кожен вищезазначений підхід має свій потенціал, саме тому вони не є 

альтернативними. «Інтегративний підхід до професійної підготовки є базовим і 

повинен здійснюватись у взаємозв’язку з гуманістичним, аксіологічним, 

культурологічним, компетентнісним, особистісно-орієнтованим, діяльнісним, 

системним та синергетичним» [218, с. 122]. Також інтегративний підхід має 

здійснюватись у контексті модульного навчання і спиратись на метод проектів. 

Саме така освітня парадигма із поєднанням усіх підходів  дозволить покращити 

якість підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю і виховати в них високий 

рівень компетентності. Інтегративний підхід дозволяє виявити сукупність усіх 

об’єктів, явищ та процесів у цілісній основі, яка здатна об’єднати характеристики, 

засновані на єдиному спільному (ядро інтеграції). «У результаті цього в процесі 

професійної підготовки фахівця зі зв’язків з громадськістю формуються основи 

його професійної компетентності. У контексті нашого дослідження також було 

розглянуто питання реалізації інтегративного підходу до професійної підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю, вивчено проблеми його застосування в 

педагогічній підготовці» [212, с. 33]. Так, наприклад, М. Пак визначає 

інтегративний підхід  як інструмент, який дає змогу розглянути весь навчально-

виховний процес як цілісну систему на основі інтеграції змісту й методів освіти 

[105, с. 19–25]. У свою чергу, С. Тьоміна дає іншу дефініцію цього терміна : 

«засіб, що дозволяє цілісно розглядати факти, позаяк деякі сукупності  

розкриваються не окремо, а як складна єдність частин [212, с. 79]. На думку 

І. Зимньої, інтегративний підхід – це певна сукупність явищ, об’єднаних 

спільними рисами [47, с. 12–13]. 

На важливості застосування інтегративного підходу для підготовки 

сучасних висококваліфікованих фахівців наголошує І. Яковлєв: «У сучасному 

інформаційному суспільстві професійна підготовка на основі  інтегративного 

підходу призводить до того, що у процесі навчання формується спеціаліст 

«інтегративного профілю», для якого характерна наявність  високого рівня 

професійної компетентності» [231, с.95]. 
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Інтегративний підхід є основою для об’єднання потенціалу різноманітних 

структур освітнього процесу, його виходу на новий більш високий рівень, який 

дозволив би забезпечити ефективність професійної підготовки фахівців зі зв’язків 

з громадськістю. З одного боку, саме цей підхід визначає орієнтири для суб’єктів 

освітньої діяльності, спрямованих на інтеграцію своїх можливостей, а з другого – 

саме цей підхід стимулює інтегративні можливості в навчальному процесі. Він 

дає можливість максимально ефективно та швидко вбудовувати нові освітні 

моделі, принципи та підходи у процес освітньої підготовки. 

1.2. Загальна характеристика досліджень у системі освіти в галузі 

зв'язків з громадськістю 

Протягом перших років після здобуття незалежності тривало становлення 

національної освітньої системи України: Закон України «Про вищу освіту» [44] з 

1991 р. зазнавав неодноразових змін, найкардинальнішою з яких був перехід від 

одноступеневої до багатоступеневої системи вищої освіти, закріплений в 

наступній редакції Закону України «Про освіту» [43]. Перехід до багатоступеневої 

системи вищої освіти був спричинений впливом найсучасніших європейських та 

північноамериканських систем освіти. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» [43], а також розробленого 

Кабінетом Міністрів у розвиток Закону "Положення про освітньо-кваліфікаційні 

рівні (ступеневу освіту)" [108], в Україні вперше встановлювалися такі освітні 

рівні вищої освіти: базова вища освіта; повна вища освіта та, відповідно, освітньо-

кваліфікаційні рівні фахівців з вищою освітою: «бакалавр», «спеціаліст», 

«магістр».  

У новому Законі України «Про вищу освіту» [42], ухваленому ВРУ 

01.07.2014 р., котрий з 06.09.2014 р. поетапно вступає в дію протягом 2014 –

2016 рр., є низка принципових новацій, зокрема такі, що стосуються ступенів та 

рівнів вищої освіти.  

Відповідно до ст. 5 цього Закону, «підготовка фахівців з вищою освітою 

здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, 

науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень 
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(короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврcький) рівень; другий 

(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень». 

Новий Закон «Про вищу освіту» визначає бакалаврат як перший рівень 

вищої освіти: «Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 

обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС» [42].  

Новий Закон «Про вищу освіту» передбачає можливість здобувати ступінь 

магістра за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою обсягом 90–

120 кредитів ЄКТС (1,5 року) або 120 кредитів ЄКТС (2 роки) відповідно. 

Освітньо-наукова програма обов’язково має містити дослідницьку (наукову) 

компоненту обсягом не менш ніж 30 % (36 кредитів ЄКТС) [42]. Інших вимог до 

змісту освітньо-професійних або освітньо-наукових програм немає, що створює 

можливості для індивідуалізованого навчання в магістратурі. 

Останній набір студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

буде здійснено у 2016 р.  

Щодо третього рівня освіти (доктор філософії), то нова редакція Закону «Про 

вищу освіту» вносить радикальні системні зміни. Замість пострадянського 

наукового ступеня «кандидат наук» уводиться освітній і водночас перший 

науковий ступінь «доктор філософії». Нормативний термін підготовки доктора 

філософії в аспірантурі буде збільшено з трьох років до чотирьох. Що дуже 

важливо, обсяг освітнього складника в програмі підготовки доктора філософії має 

становити 30–60 кредитів ЄКТС. 

Імплементація основних положень нового Закону «Про вищу освіту» щодо 

ступенів та рівнів вищої освіти потребуватиме, насамперед, розроблення 

стандартів для кожної спеціальності для всіх рівнів вищої освіти, вимог до 

освітніх програм, зокрема переліку професійних компетенцій випускників, 

нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти. У подальшому на цій 

основі необхідно розробляти навчальні плани та програми для всіх спеціалізацій. 
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Освіта в галузі зв’язків з громадськістю є темою для широких дискусій 

серед учених і практиків світу понад три десятиліття. Зокрема, 1987 р. у США 

було створено Комісію з питань освіти у сфері зв’язків з громадськістю. У 

1989 році цій темі було присвячено спеціальний випуск «Огляду зв’язків з 

громадськістю» (Public Relations Review) [268]. Серед авторів випуску було 

багато відомих дослідників, які вивчали освіту в галузі PR. Вчені доводили 

необхідність запровадження програм освіти зі зв’язків з громадськістю. Уже тоді 

науковці порушили питання щодо змісту освітніх програми зі зв’язків з 

громадськістю [268, с. 53; 54].  

Саме ці дослідження послугували базисом для обговорення проблем PR-

освіти, але цього було замало, щоб зробити конкретні кроки щодо покращення 

програм підготовки зі зв’язків з громадськістю. Майже через десять років, у 

1998 р., було проведено саміт – Літню конференцію зі зв’язків з громадськістю 

Національної асоціації з комунікацій (National Communication Association), за 

підсумками роботи якого вийшов ще один випуск «Огляду зв’язків з 

громадськістю» (Public Relations Review), присвячений освіті. Одна зі статей, 

опублікованих у ньому, спричинила серйозну дискусію серед фахівців, оскільки 

головні висновки, зроблені в ході дослідження авторами В. Кумбсом та 

К. Рибацкі, були такі: «Зв’язки з громадськістю як галузь досліджень не приділяла 

належної уваги освіті; підготовка викладацького складу була неналежною; 

система підготовки й дослідження з питання освіти у сфері зв’язків з 

громадськістю були неефективними» [248]. Після проведення конференції було 

створено освітню цільову групу літньої конференції зі зв’язків з громадськістю 

Національної асоціації з комунікацій, завдання якої полягало в покращенні 

системи підготовки фахівців з PR. 

Нещодавно вчені Бостонського коледжу комунікацій В. Тодд і 

Дж. С. Хатсон заявили про відсутність значного прогресу у сфері освіти зі зв’язків 

з громадськістю, незважаючи на те, що учені присвячують цьому питанню 

достатню увагу. Отже, існує потреба в тому, щоб учені продовжували 
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вдосконалювати педагогічні аспекти підготовки фахівців у сфері зв’язків з 

громадськістю [322]. 

Нині освіта у сфері зв’язків з громадськістю в США ґрунтується, 

передусім, на запропонованому Американською асоціацією зі зв’язків з 

громадськістю (Public Relation Society of America) стандарті, що охоплює такі 

п’ять дисциплін: основи зв’язків з громадськістю, методи дослідження у зв'язках з 

громадськістю, копірайтинг, стажування і додаткова дисципліна на вибір. Частина 

дослідників в Сполучених Штатах вважають, що викладачі і практики зі зв’язків з 

громадськістю створили узгоджену навчальну програму, якої достатньо для 

якісної підготовки студентів – майбутніх фахівців [253; 314]. Однак інші вчені 

відзначають, що професійні консультанти Американської асоціації зі зв’язків з 

громадськістю не завжди впевнені у відповідності знань, умінь та навичок 

випускників тим компетенціям, яких потребує ринок праці. Практики, як правило, 

цінують практичний досвід більше, ніж викладачі, і схильні брати участь в 

оцінюванні прикладних студентських проектів – таких, як портфоліо та дипломні 

проекти [323]. 

Науковці з Бостонського коледжу комунікацій вивчали методичні праці 

викладачів зі зв’язків з громадськістю стосовно об’єднання програм зі зв’язків з 

громадськістю та реклами в університетах США. Вони досліджували ставлення 

викладачів до ефективності програми в процесі інтеграції цих двох галузей, а 

також те, як ця інтеграція впливає на успіх студентів в їхній кар’єрі. Результати 

засвідчили підтримку такої інтеграції. Респонденти зазначили, що об’єднана 

програма «забезпечує студентів усебічною освітою» [281]. 

Вивчалися різні аспекти галузі освіти зі зв’язків з громадськістю, зокрема 

проводилось опитування серед студентів щодо їхнього ставлення до курсів з 

міжнародної комунікації [239], та було надано рекомендації щодо інтеграції 

дисциплін, пов’язаних з міжнародним PR та комунікацією [319]. У 1996 р. видано 

книгу про міжнародний PR, один з розділів якої присвячено освіті зі зв’язків з 

громадськістю в Сполучених Штатах. Цей приклад є безперечним свідченням 
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того, що в США вже досить давно переймаються питаннями освіти в галузі 

зв’язків з громадськістю [250].  

Багато науковців наголошують на важливості для студентів розуміння 

правових, політичних та економічних систем інших країн [262]; систем засобів 

масової комунікації в інших країнах [313]; а також етики, яка застосовується в 

закордонній практиці у сфері зв’язків з громадськістю [318; 295 – 296]. 

У США вже протягом 50 років постійно звітують про стан освіти зі 

зв’язків з громадськістю та реклами. Двома найбільш визначними прикладами 

таких звітів є: річні звіти в «Journalism & Mass Communication Educator», які 

оцінюють стан акредитованих програм у галузі масових комунікацій, та «Куди 

піти вивчати рекламу та зв’язки з громадськістю?» [278; 301; 302–304], де 

оцінюються загальна підготовка й навчальні плани з реклами та зв’язків з 

громадськістю. Дослідження проводилося як в акредитованих ВНЗ, так і в інших 

школах, в яких є підготовка за цим напрямом. 

Ще один приклад – це науковий доробок дослідника Б. Роса, який 

опублікував протягом сорокарічної діяльності низку досліджень, де описано 

історію та тенденції освіти в галузі реклами та зв’язків з громадськістю, заклади, 

які пропонують програми з реклами та PR, зміст програм базової і повної освіти, а 

також випускників, студентів та викладачів, які розглядаються за регіонами США 

[300–304]. Якщо у першому звіті, що був опублікований ще в 1966 р. та мав назву 

«Освіта в галузі реклами (1965)» [301], та у наступних, 1990 р. [303] та 1992 р. 

[300; 302], увагу приділено лише освіті у галузі реклами, то у найновішому 

дослідженні 2005 р. [304] у фокусі уваги є вже й зв’язки з громадськістю. Дані з 

цих досліджень використовувались в науково-освітніх журналах [298–300] та 

окремих статтях [329] для більш детального висвітлення питання PR-освіти.  

Пошуки єдиної ефективної моделі освіти зі зв’язків з громадськістю 

почались ще в 50-х роках. Так, у 1955 р. було створено Міжнародну асоціацію 

PR (International Public Relations Association, IPRA). Функції цієї організації, 

зокрема, полягали і в наданні рекомендацій щодо освіти зі зв’язків з 

громадськістю. У 1980 р. організація вирішила систематизувати весь досвід та 



30 
 

знання в галузі зв’язків з громадськістю для того, щоб створити один єдиний 

стандарт PR-освіти, який охоплював би також методику та перелік обов’язкових 

дисциплін. Як результат, у 1980–1990 рр. було випущено декілька звітів, які 

надавали рекомендації щодо трьох основних моделей PR-освіти [244, с. 5].  

Вітчизняний вчений В. Королько, який також досліджував освіту в галузі 

PR, розвинув концепцію трьох моделей освіти зі зв’язків з 

громадськістю [73, с. 31]. Розглянемо ці три моделі докладніше: 

«Журналістська модель» PR-освіти. Виходячи із загальної соціальної 

функції зв’язків з громадськістю, ця модель спрямована на виховання фахівця зі 

зв’язків з громадськістю з акцентом на слові «зв’язки» [73, с. 31]. Тобто під час 

підготовки більше уваги приділяється вихованню навичок комунікації, 

інформаційно-комунікаційним технологіям, навичкам роботи з медіа та вмінню 

створювати й подавати ефективний та цікавий інформаційний продукт. Саме такі 

функції покладаються на фахівця, який вчиться за журналістською моделлю PR-

освіти.  

Якщо узагальнювати, фахівці, що працюють з інформаційним продуктом, 

є техніками, які створюють інформаційну комунікацію. Ці важливі навички 

потребують постійного вдосконалення [244, с 7]. 

«Бізнес-модель» освітньої підготовки робить акцент на дисциплінах, 

пов’язаних з управлінням та визначенням стратегічної лінії [73, c. 23]. Підготовка 

та формування фахівців такого рівня – довготривалий процес, який вимагає 

постійного вдосконалення всіх навичок та вмінь. До них можна віднести: 

соціально-економічні знання; політичні знання; знання з менеджменту, практику 

управлінської роботи, життєвий досвід. Формування таких фахівців має 

охоплювати велику кількість складників підготовки, серед яких: «Академічна 

модель» PR-підготовки (починається на першому етапі освіти); Спеціальна PR-

підготовка у вигляді другої освіти (отримання наукових ступенів «бакалавра», 

«магістра» та «доктора філософії» [73, с. 29]. 

В. Королько стверджує, що «під час підготовки фахівців такого рівня 

особливу увагу слід приділяти: знанням з основ маркетингу, інформаційного 
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менеджменту, управління персоналом, культури поведінки та ділового 

спілкування; вивченню історії культури комунікації в різних країнах, та знання 

специфіки цієї комунікації залежно від країни; cоціологічний аналіз проблеми 

розвитку публічної сфери, її формалізації та інституалізації на всіх етапах 

розвитку людства; питанням етики у зв’язках з громадськістю, знанням законів та 

прав. Фахівець повинен мати знання із суспільного права, інформаційного права, 

знання конституції, знання прав та норм у роботі зі медіа тощо [72]. 

Третя модель, яку виділяє науковець, – це «Академічна модель» PR-освіти, 

яка передбачає опанування, як наукових методів PR, так і наукових основ 

професії загалом. Тут ідеться про PR-аналітиків та науковців, які здійснюють 

аналітичну та наукову роботу відповідно. Попит на цих фахівців досить високий, 

оскільки завжди є необхідність у прогнозах радикальних змін в економічних та 

політичних сферах, а отже, і в галузі PR [73, с. 29]. 

Особливості «Академічної моделі», згідно з наведеними вище 

рекомендаціям IPRA, є такі: ґрунтовна гуманітарна підготовка майбутніх 

фахівців; вивчення загальних наукових методологічних та методичних проблем 

розвитку соціального інституту PR і його ролі у функціонуванні сучасного 

суспільного організму в цілому та його окремих сферах; знання теоретичних та 

методологічних основ соціальної комунікації, мотивації та поведінки людей; 

уміння проводити якісний та кількісний аналіз суспільних явищ і процесів, 

зокрема ситуаційний аналіз вміння проводити PR-аудит; формування уміння 

збирати, нагромаджувати та систематизувати інформацію для загальної оцінки 

результативності PR-роботи; володіння методами оцінювання ефективності 

проведення PR-кампаній [73, с. 7]. 

«Особливості підготовки фахівців-науковців сфери PR полягають в 

акценті на науково-дослідних складниках в освіті, залученні студентів до 

написання кваліфікаційних робіт з теоретико-методологічним й практичним 

проблемами функціонування та розвитку інституту PR» [73, с. 31]. 

Три описані вище освітні моделі є базовими та загальноприйнятними в 

усьому світі. Саме вони впроваджуються в освітній процес у більшості країн, 
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мінімальні відхилення відбуваються лише з урахуванням гендерних і культурних 

особливостей.  

У контексті історичного огляду системи підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю варто згадати і про радянські традиції. Хоча поняття «зв’язки з 

громадськістю» не було поширене в Радянському Союзі, досить потужною була 

підготовка журналістських кадрів, які займались пропагандистською діяльністю. 

Радянська школа журналістики будувалася на досвіді видавничої діяльності 

більшовиків. У процесі революційної боротьби вона розвивалась, 

удосконалювалась і стала фундаментом, на якому було побудовано систему 

підготовки та перепідготовки журналістських кадрів.  

Радянська школа пропаганди протягом багатьох десятиліть 

використовувала всі можливості преси для боротьби з ідейними супротивниками. 

В. Ленін особисто керував деякими видавництвами і стежив за тим, як там 

дотримувались ідейної філософії марксистсько-ленінської пропаганди [83]. 

В. Ленін говорив про те, що принциповість та ідеологічність у 

переконаннях неможливі без розвитку необхідних знань, ерудиції, 

інтелектуальної культури та без роботи над собою в напрямі наукового 

світогляду. У своїх наукових працях він також зазначав, що журналіст повинен 

бачити й оцінювати політичну ситуацію краще, ніж інші, уміти виділяти головне 

та доносити ці ідеї до суспільства [83, с.94]. 

Уперше ленінські ідеї щодо змісту та методів ідеологічного та 

професійного навчання працівників журналістської галузі були апробовані в 

Лонжюмо під Парижем [85]. 

Щодо системи підготовки фахівців з журналістики в Радянському Союзі, 

то В. Ленін багато разів повторював, що має бути створено спеціалізовані школи, 

де б готувались кадри із журналістики. Він особисто збирав у своїй бібліотеці всі 

матеріали, які могли б покращити систему підготовки журналістів у радянських 

школах [19–21]. 

Щоб створити ефективну систему підготовки кадрів для медіа, було в рази 

збільшено фінансування всіх ВНЗ, які готували журналістів. Підготовка 
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журналістських кадрів завжди посідали важливе місце в житті комуністичної 

партії та її керівників. І окремі напрацювання, які нам залишила радянська 

система також можна використовувати задля вдосконалення нинішньої системи 

підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

Якщо говорити про сучасний стан освіти зі зв’язків з громадськістю на 

просторах СНД, то тут найбільшого успіху досягла Російська Федерація. Першу 

російську університетську програму вищої освіти зі зв’язків з громадськістю було 

створено в 1993 р. у Санкт-Петербурзькому електротехнічному університеті. 

Побудована на основі моделі програми базової освіти Тоусонського державного 

університету в США, вона була схвалена Міністерством освіти РФ. Пізніше її 

було адаптовано для дотримання вимог російського державного освітнього 

стандарту зі зв’язків з громадськістю [161]. 

Програма зі зв’язків з громадськістю Санкт-Петербурзького 

електротехнічного університету є п’ятирічною. Вона не поділяється на базову та 

повну програми. Однією з важливих її характеристик є те, що вона базується на 

американській системі розробки послідовності курсів, яка називається 

спеціалізацією – в галузі зв’язків з громадськістю. 

Прикладів розвитку вдалих програм освіти зі зв’язків з громадськістю 

серед країн СНД обмаль, хоча окремі університети Росії роблять спроби 

впроваджувати зарубіжний досвід підготовки фахівців галузі реклами та PR.  

Поява наукових досліджень, які висвітлюють різноманітні аспекти 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з 

громадськістю в нашій країні, зумовлена викликами часу. На сьогодні одним із 

провідних аспектів теорії соціальних комунікацій постає процес визначення 

головних функцій фахівців із зв’язків з громадськістю. Засадничими стали праці  

науковців Д. Богуша [12], С. Квіта [52], В. Королька [70], А. Куліша [77], 

О. Курбана [78], В. Мойсеєва [96], Г. Почепцова [117], В. Різуна [202], 

А. Ротовського [204], І. Слісаренка [211], Є.  Тихомирової [213], 

О. Тодорової [215], Л.  Шаяна [222], І. Рябець [39]. 
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Науковець І. Рябець говорить з приводу розвитку освіти зі зв’язків з 

громадськістю таке: «Можемо констатувати суперечності між: необхідністю на 

державному рівні вдосконалювати соціальні комунікації та недостатнім аналізом 

низки чинників, які суттєво впливають на поліпшення цього процесу; між 

потребами сучасного суспільства в широкій професійній підготовці майбутніх 

фахівців із зв’язків з громадськістю та обмеженістю зазначених фахівців за 

галуззю знань: тільки журналістикою та інформацією» [39]. Ми погоджуємося з 

твердження автора про те, що існує невідповідність між системою підготовки у 

вітчизняних ВНЗ і тими вимогами, що їх формує ринок праці. 

І. Рябець відзначає й наступне «Такі особистісні якості майбутнього 

фахівця з PR, як високий рівень суб’єктності, гнучкості, креативності, 

комунікативності відіграють особливу роль у процесі професійної діяльності. Для 

того, щоб ці якості особистості сформувати в майбутнього фахівця під час 

навчально-виховного процесу у ВНЗ, слід особливу увагу приділяти 

використанню інноваційних педагогічних технологій» [39]. Існує велика кількість 

досліджень, які стосуються інноваційної педагогіки загалом, але у галузі 

соціальних комунікацій та PR таких досліджень небагато. 

Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга зі 

зв’язків з громадськістю» А. Ротовський пише: «PR в Україні, зовсім молода 

професійна сфера діяльності» [204, с. 15]. Це обумовлює необхідність розвитку 

цієї сфери діяльності та удосконалення підготовки фахівців за цим напрямом. 

Як зазначають провідні вітчизняні дослідники В. Королько і О. Некрасова,  

«розвиток системи PR-освіти в Україні, як і в багатьох постсоціалістичних 

країнах, фактично розпочався в 1990-х рр.» [70,  с.53]. 1993 року в Інституті 

міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка було створено першу кафедру 

міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю. Згодом, у 1996 р., видано 

перший вітчизняний підручник із зв’язків з громадськістю «Основи паблік 

рілейшнз» [116]. У 1998 вперше було запроваджено навчальний курс «Зв’язки з 

громадськістю». 
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Ключову роль у розвитку освіти за напрямом зв’язків з громадськістю 

відіграли дві постанови: постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 

1994 р. № 325 «Перелік напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за 

професійним спрямуванням, спеціальностей різних кваліфікаційних рівнів та 

робітничих професій» [111] та постанова Кабінету Міністрів України від 

24 травня 1997 р. № 507 «Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями» [112]. Незважаючи на це, до 2006 р. освіта за 

цим напрямом розвивалася не дуже активно.  

У 2001 р. в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 

було видано видано підручник для студентів ВНЗ «Паблік рілейшінз. Наукові 

основи, методика, практика». Цього ж року створено першу кафедру теорії і 

методики зв’язків з громадськістю, а у 2003 р. – відкрито сертифіковану 

спеціалізацію «Зв’язки з громадськістю» [70, с. 54]. 

В Інституті журналістики КНУ ім. Шевченка, який є провідним 

навчальним закладом нашої країни у сфері зв’язків з громадськістю, 1999 р. було 

засновано кафедру організації масово-інформаційної діяльності, яка згодом, у 

2006 р. дістала назву «Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю». Інститут 

журналістики став першим ВНЗ, де почали читати лекції зі зв’язків з 

громадськістю [205]. Саме цю подію, що відбулася в 1992 р., можна вважати 

першопочатком у розвитку PR-освіти в Україні.  

Питання щодо освіти за спеціальністю «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» вийшло на національний рівень після постанови Кабінету 

Міністрів України № 1719 від 13 грудня 2006 р. «Про перелік напрямів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра» [105]. Фактично, після ухвалення цієї можна 

констатувати появу нового напряму підготовки «Реклама і зв'язки з 

громадськістю (за видами діяльності)» за ОКР «бакалавр». Цю подію вважають 

другим етапом розвитку PR-освіти в нашій державі. 
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З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 

2010 р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями спеціаліста і магістра» [110] розпочався третій етап професійної 

підготовки за спеціальністю «Зв’язки з громадськістю» в Україні. Тоді підготовка 

фахівців зі зв’язків з громадськістю відбувалась: за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» галузі знань «Журналістика та інформація» (0303) напряму 

підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)»; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» галузі знань 

«Журналістика та інформація» (0303) спеціальностей «Зв’язки з громадськістю», 

за кодами відповідно 7.03030202 та 8.03030202 (табл.). Остання зміна відбулася 

29 квітня 2015 р., коли Прем’єр-міністром України А. Яценюком було підписано 

постанову про затвердження галузей знань та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [113]. 

 

Таблиця. Класифікація назв підготовки спеціальностей, за якими готують 

 фахівців галузі PR 

 

Шифр галузі Найменування галузі 

знань 

Напрям підготовки Код напряму 

підготовки 
0303 Журналістика та 

інформація 

Зв’язки з 

громадськістю 

(бакалавр) 

6.03030202 

0303 Журналістика та 

інформація 

Зв’язки з 

громадськістю 

(спеціаліст) 

7.03030202 

0303 Журналістика та 

інформація 

Зв’язки з 

громадськістю 

(магістр) 

8.03030202 

0303 Журналістика Журналістика Для всіх освітніх 

рівнів 

 

Отже, у розвитку вищої освіти України зі зв’язків з громадськістю було 

три етапи: 

 перший етап почався в 1992 р. і тривав аж до 2006 р. На цьому етапі 

існували лише окремі підготовчі курси та сертифіковані програми. Розпочато 

організацію профільних кафедр у провідних ВНЗ; 
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 другий етап тривав з 2006 р. до 2010 р., коли на державному рівні 

розпочалася підготовка за ОКР «бакалавр»; 

 третій етап розпочався у 2010 р. і тривав до вересня 2015 р., коли 

проводилась підготовка за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»; 

 четвертий етап розпочався з 29 квітня 2015 р. Було враховано зміни, 

які сталися після прийняття нового переліку спеціальностей в Україні. 

Розгалуження, де були напрями підготовки «Видавнича справа та редагування»; 

«Реклама і зв’язки з громадськістю»; «Журналістика», тепер зникають, і всі 

об’єднуються в одну спеціальність «Журналістика» та галузь знань, яка також 

називається «Журналістика». Підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю 

може здійснюватися в рамках спеціалізації «Реклама і зв’язки з громадськістю», 

як це буде відбуватися в НТУУ «КПІ», або у межах інших спеціалізацій (за 

вибором ВНЗ).  

Світова практика показує, що в країнах, де освіта зі зв’язків з 

громадськістю існує вже давно, є величезна кількість теоретичного та 

практичного матеріалу напрацьована ще у 1980-х р., який університети вдало 

застосовують в освітньому процесі. Нажаль, українська наука у той час була поза 

світовим контекстом, тому виникло суттєве відставання. Саме тому вітчизняна 

освіта в галузі зв’язків з громадськістю має недоліки, серед яких наявність 

освітніх програм, які не повною мірою відповідають вимогам ринку праці. 

Фактично Україна перебуває в початковій стадії у вирішенні освітніх проблем 

галузі PR. 

 

1.3. Проблеми та недоліки досліджень стану освіти в галузі зв'язків з 

громадськістю 

Незважаючи на зростання інтересу до досліджень у сфері зв’язків з 

громадськістю, досі залишаються актуальними теми, пов’язані з освітньою 

підготовкою за цим напрямом. Наприклад, у США зараз активно обговорюються 

питань, серед яких: «Чи необхідний практикам у сфері зв’язків з громадськістю 
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відповідний науковий ступінь?»; «Чи необхідно зв’язки з громадськістю 

розглядати як компонент програми з комунікації або управління?» [253]. 

У рамках надання комплексної відповіді на запитання відзначимо 

критичну нестачу в усьому світі ВНЗ, які б давали якісну освіту в галузі PR. Задля 

руху вперед Україні потрібно вийти хоча б на рівень тих проблем, які існують у 

передових країнах. 

Інтерес до сфери зв’язків з громадськістю постійно зростає. Дедалі більше 

студентів хоче навчатися саме за цим напрямом. Незважаючи на популярність 

зв’язків з громадськістю як сфери освіти та науки, підготовка за цим напрямом 

досі має велику кількість проблем, переживаючи кризу самовизначення. Бракує 

факультетів, де б велась якісна підготовка. 

Криза самовизначення. PR-спільнота продовжує дебати щодо того, куди 

відносити зв’язки з громадськістю: до комунікації чи до управління. Сьогодні 

освіта у сфері зв’язків з громадськістю залишається зосередженою на програмах 

журналістики та комунікації і вже з’явилася в бізнес-школах. Фахівці-практики й 

роботодавці досі не дійшли згоди щодо необхідності наукового ступеня в галузі 

зв’язків з громадськістю або комунікаціq для початку викладацької діяльності. 

Багато успішних практиків розпочали свою кар'єру, маючи непрофільну 

підготовку. 

Проблеми самовизначення посилюються визнанням на факультетах думки 

про те, що зв’язки з громадськістю можуть мати надто вузький освітній фокус у 

сьогоденному комунікаційному середовищі, яке постійно змінюється. Дедалі 

більша кількість навчальних закладів запроваджує стратегічний комунікаційний 

підхід, який поєднує зв’язки з громадськістю з дослідженнями у сфері реклами, 

просування та організаційного застосування нових технологій. Тут можна 

звернутися до досвіду американських ВНЗ, де у програмах таких навчальних 

закладів, як Університет Бостона [136], Університет Мічигану [129], Університет 

Уебстер, Місурі [137] й Університет Вісконсину [127], ці спеціальності 

розглядаються як пов’язані сфери, що створюють координовані кампанії для 

сприяння досягненню організаційних цілей. 
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Останні п’ять років у світі проявляється проблема перевищеного попиту в 

галузі зв’язків з громадськістю. Бум інтересу студентів призвів до того, що 

зв’язки з громадськістю вивчає від однієї третини до половини всіх студентів у 

рамках багатьох національних комунікаційних програм по всьому світу. 

Незважаючи на послаблення ринку праці, адміністратори більшості ВНЗ 

позитивно оцінюють збільшення кількості випускників за цим напрямом. Але 

очікування студентів часто не збігаються із тим, що вони отримують. Якість 

освіти зі зв’язків з громадськістю сильно знижується і не дає ринку праці фахівців 

належного рівня. Наприклад, вступні курси до вивчення зв’язків з громадськістю 

у США трансформувались у більші лекційні курси, на яких один лектор вчить від 

100 до 200 студентів. Водночас проходження вступних курсів в інших 

концентраціях у межах одного департаменту відбувається в невеличких 

лабораторних секціях із кількістю студентів не більше 20 осіб. 

Велика кількість навчальних закладів також встигла посісти вигідне місце, 

але їм бракує ресурсів для належного запровадження комплексних програм. Ці 

навчальні заклади намагаються повністю відповідати вимогам професійних 

програм з лекторами, які працюють за частковою зайнятістю. 

Наприклад у США, лише 105 з-понад 400 національних журналістських 

програм зараз мають акредитацію. У вітчизняній освіті схожа ситуація, оскільки є 

багато ВНЗ, які можуть готувати фахівців з PR, але при цьому якість підготовки є 

досить низькою. 

Фахівці з PR у США з комітету Американської асоціації зі зв’язків з 

громадськістю (Public Relations Society of America, PRSA) з освітніх питань 

створили альтернативну програму сертифікації CEPR (від Certified in Education for 

Public Relations – «сертифікація в освіті у сфері зв’язків з громадськістю»), яку 

сьогодні десятки університетів у США прагнуть пройти [261; 296]. Незалежна 

комісія з питань освіти у сфері зв’язків з громадськістю, частково підтримувана 

PRSA, пропонує багато корисних рекомендацій, але не є органом, який змушує 

виконувати їхні вказівки [297; 315]. 
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Освіта у сфері зв’язків з громадськістю також характеризується 

критичним браком викладацького складу. Багато посад у цій сфері є вакантними 

через те, що не вистачає кваліфікованих випускників, які хочуть отримати 

кваліфікацію PhD. Ті ж, хто вже має відповідну підготовку, далеко не завжди 

займаються саме викладацькою діяльністю.  

Також відзначимо брак дослідницького інтересу у сфері зв’язків з 

громадськістю. Науковий ступінь PhD є необхідною умовою для того, щоб 

працевлаштуватися у ВНЗ та отримати посаду. Щодо рейтингів, то двома часто 

використовуваними метричними параметрами є відсоткова частка PhD у 

викладацькому складі, а також кількість і якість досліджень, результат яких 

викладено в наукових журналах. 

Факультети журналістики в США, які фокусуються на професійній 

підготовці, гостро реагують на цю проблему і докладають максимум зусиль задля 

підвищення рівня кваліфікації викладачів. Наприклад, за стандартами акредитації 

Акредитаційної ради освіти із журналістики та масових комунікацій (Accreditation 

Council on Education on Journalism and Mass Communications, ACEJMC) [233], 

члени викладацького складу зобов’язані брати участь у дослідницькій або творчій 

діяльності. Підготовка, отримана у рамках програм докторантури, допомагає 

викладачам підтримувати дух конкуренції в дослідницькій справі. 

Щодо покращення освіти у сфері зв’язків з громадськістю, то тут 

відзначимо таке: було б добре, якби фахівці-практики частіше розглядали 

викладацьку кар’єру та отримання наукового ступеня як додатковий варіант свого 

заробітку. Гарним початком тут може слугувати викладання із частковою 

зайнятістю в університеті та можливість перейти на повну зайнятість. 

Департаменти університетів, які спеціалізуються на соціальній 

комунікації, повинні заохочувати більшу кількість студентів зосереджуватись на 

зв’язках з громадськістю як на навчальній спеціальності з привабливими 

перспективами працевлаштування. 

В Україні також існують проблеми з кадровим забезпеченням PR-освіти: 

ті, хто викладають зв’язки з громадськістю, доволі часто є за фахом істориками, 
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маркетологами, журналістами, економістами, які освоїли ту чи іншу навчальну 

дисципліну. 

У зв’язку з тим, що в професійну галузь зв’язків з громадськістю йдуть 

працівники іншого фаху, а сама практика постійно збагачується і змінюється, 

особливого значення набуває потреба розподілу системи підготовки працівників 

для паблік рилейшнз на дві частини: на систему базової підготовки в спеціальних 

навчальних закладах та на систему постійної перепідготовки піарників, які вже 

практикують [116, с. 452].  

Вагомою є також проблема етичної освіти у сфері зв’язків з 

громадськістю. Зарубіжний досвід у сфері вищої освіти показує, що європейські 

педагоги сприймають етичні норми в освіті й етичне викладання як важливий 

елемент навчального процесу студентів-піарників. Відмінність нашої системи 

вищої освіти полягає в тому, що в українських ВНЗ курс етики є окремим 

предметом – вибірковим або обов’язковим, тоді як в Європі програми етичної 

освіти є інтегрованими у весь освітній процес. Європейські фахівці наголошують: 

«Рекомендований спосіб впровадження етичних інструкцій – це їх упровадження 

в кожний курс навчальної програми із зв’язків з громадськістю. Найбільш 

ефективні методи навчання етики – тематичні дослідження, моделювання та 

обговорення в малих групах. Найменш ефективними є сократичні діалоги 

(наприклад метод обговорення якогось питання на засадах поваги 

співрозмовників один до одного і спільного пошуку істини), наукові статті та 

лекції» [261]. 

Етичний складник у сфері PR вже досліджували такі науковці, як 

Г. Почепцов [71] та В. Королько [311]. Але вони більшою мірою робили акцент на 

дотриманні етичних норм самими PR-фахівцями. Н. Грицюта окреслила низку 

проблем, що виникають під час викладання PR у вищих навчальних закладах. 

Насамперед вона звернула увагу на низький фаховий рівень і недостатню 

кваліфікацію зайнятих у сфері PR працівників, брак продуманої і фахово 

забезпеченої системи підготовки кадрів, недостатній науково-методичний рівень 

навчальних курсів і спецкурсів [31].  



42 
 

У США викладачі в галузі зв’язків з громадськістю, зробили крок уперед в 

питанні етичної освіти: вони створили свій етичний кодекс в PR-освіті – 

«Етичний кодекс PRSA» [297]. Це – не кодекс етичних норм піарника, а кодекс 

етичних норм у сфері PR-освіти. Він встановлює принципи та правила освіти на 

основі таких цінностей, як: чесність, вірність, професійний розвиток та 

об'єктивність. PRSA та його підрозділи впроваджують етичні інструкції за 

допомогою періодичних програм для професіоналів зі зв'язків з громадськістю, у 

тому числі «Місяць етики», який проводиться раз на рік у вересні. Схожі 

програми пропонують студентам зі зв’язків з громадськістю студентського 

товариства США [243]. 

Викладачі та фахівці-практики зі зв'язків з громадськістю в США та 

Європі приділяють значну увагу етичній практиці в освіті і суспільних 

відносинах, що знайшло відображення в останніх дослідженнях членів спільноти 

американських піарників, які вважають, що «Етичний кодекс PRSA» – це важлива 

цінність суспільства [297].  

Слід відзначити наукові здобутки вчених із Бостонського коледжу 

комунікацій Х. Шена та І. Тоса [253], які досліджували питання етичної освіти і й 

виявили, що ситуація з недостатнім викладом етичних дисциплін є характерною 

для університетів США. Американські практики зі зв’язків з громадськістю та 

педагоги вважають, що освіта зі зв’язків з громадськістю має приділяти більшу 

увагу питанням етики і включати такі теми, як основи етики, корпоративна 

соціальна відповідальність, право у сфері зв’язків з громадськістю [256]. 

Результати онлайнового опитування, яке провела вчена із 

Каліфорнійського університету дизайну та комунікацій Є. Єрзікова [237], 

засвідчило, що майже всі викладачі в галузі зв’язків з громадськістю вважають 

етику обов’язковим предметом. При цьому більшість респондентів стверджують, 

що етичні засади й норми та етична поведінка мають викладатися студентам 

протягом усього періоду їхнього навчання, а не лише в межах окремого курсу 

один раз. 
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Подібне дослідження проводили спільно університети США та Великої 

Британії, щоб з’ясувати, як етичне виховання впроваджується в освіту зі зв’язків з 

громадськістю. У проекті взяли участь університети з 39 країн. Науковці виявили, 

що етика не викладається в більшості країн як самостійний курс, а є лише 

дисципліною з курсу загальних, що читаються всім студентам незалежно від 

спеціальності [201]. 

В європейських країнах та США науковці багато років вивчали, як і в 

якому вигляді етичні засади повинні викладатися студентам [270; 247; 287; 307]. Вони 

досліджували не тільки етику у сфері зв’язків з громадськістю, а й ефективні 

педагогічні підходи до викладання етичних суспільних відносин [276; 257; 310–311]. 

Ці дослідження підкреслюють важливість включення етики до навчальних планів. 

Питання етичної освіти в Україні постало вже давно, та в останні роки 

воно набуло ще більшої актуальності, особливо з огляду на євроінтеграційні 

процеси, які включають у себе як інтеграцію в європейський освітній простір, так 

і запозичення найкращого досвіду та європейської моделі освіти. Однак у 

вітчизняній освіті етичні питання поки що не перебувають у фокусі уваги. Зараз 

викладання етики залишається дуже обмеженим: якщо такий курс і читається, то в 

обсязі однієї пари на тиждень протягом лише одного семестр. Щодо питань на 

кшталт того, як впровадити викладання етичних норм у навчальні дисципліни або 

розширити курс етики, годі й говорити. 

У сучасних умовах функціонування соціуму ефективне планування 

академічних програм підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю має більшою 

мірою ґрунтуватися на підході, який полягає в постійному моніторингу, чи 

відбуваються зміни до вимог їхньої кваліфікації. Досить високий темп 

соціокультурних змін у поєднанні з інерційністю освітньої системи, швидкий та 

інтенсивний розвиток сучасного технологічного суспільства багато в чому 

визначає необхідність інтенсифікації систем навчання й освіти, постійного 

спостереження за професійним ринком збуту, оперативного проектування 

навчального процесу під актуальні програми навчання [225].  
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З огляду на це, завдання розвитку та вдосконалення професійного 

потенціалу повинно вирішуватися не в далекій перспективі, а в сьогоденні, і що 

швидше, то краще. Високу результативність освітнього процесу не можливо 

забезпечити без поглиблення методологічної, змістової й організційнно-

практичної бази PR-освіти. Необхідно на науковій основі, теоретично 

обґрунтувати базові складові частини спеціальності «Зв'язки з громадськістю» та 

виробити єдині методологічні принципи цієї дисципліни [223].  

Ще однією актуальною проблемою на сьогодні є дослідження в напрямі 

кінцевого результату освіти, що визначає структуру кваліфікаційних 

характеристик у рамках галузі [66]. Це означає, що мають проводитись практичні 

дослідження стосовно своєчасного та систематичного опису можливих видів 

професійної діяльності фахівців зі зв’язків з громадськістю, умов їхньої праці, 

конкретного складу знань, умінь і навичок, психофізіологічних, психологічних 

якостей необхідного суспільству фахівця, затребуваного на ринку праці. 

Детального теоретичного опрацювання потребує питання створення остаточної 

освітньої моделі PR-фахівця або детального опису майбутнього суб’єкта 

діяльності, який дозволяє відрізняти одного фахівця від іншого, а також якість 

цієї підготовки. За своїм змістом модель є зведенням об’єктивних і тому 

обов’язкових вимог до людини як суб’єкта діяльності з боку виробництва, який 

може й повинен служити орієнтиром під час вирішення комплексу питань 

підбору, навчання, розстановки та атестації кадрів, підвищення ефективності їх 

використання в цілому [66]. Тобто модель є системотворчим фактором для 

визначення змісту освіти та форм її реалізації в навчальному процесі. 

Найбільш поширеними формами практичного втілення моделей фахівця є 

професіограми та кваліфікаційні характеристики. Перші регламентують 

технологію побудови професійних вимог та є результатом психологічного 

вивчення конкретних видів діяльності фахівця (адекватних умінь). Другі, 

узагальнюючи теоретичні та практичні відомості про професію і конкретизують 

відповідні до них вимоги до рівня підготовки фахівця, слугують еталоном його 

кваліфікації. Реалізована в будь-якій із цих форм освітня модель фахівця служить 
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теоретичною базою для розробки освітніх програм, навчальних планів та 

здійснення педагогічного впливу, спрямованого на професійний та особистісний 

розвиток людини [37].  

У загальному вигляді модель фахівця - це система типових завдань або 

адекватних їм умінь (видів діяльності), серед яких традиційно виділяють такі 

компоненти: конкретний склад знань і вмінь, зумовлених специфікою професії, 

що дозволяє виконувати фахівцеві адекватні професійні ролі в тих чи інших 

ситуаціях, вирішувати виробничі практичні завдання, а також вести дослідницьку 

роботу; уміння та знання, зумовлені особливостями нашого століття, потрібні не 

тільки цьому фахівцю, а й представникам інших спеціальностей, наприклад, бути 

готовим до колективної діяльності, уміти курувати колективом, учитися; вимоги 

до особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання тієї чи іншої 

професійної діяльності, що засновані на показниках загальної культури та 

охоплюють світоглядні й моральні аспекти [37]. 

Величезний досвід підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю у 

світовій практиці дозволяє оцінити її сучасний стан з акцентом на організаційні, 

методичні та методологічні проблеми. Науковець С. Ємельянов [38] у контексті 

розглядає кілька відносно самостійних і водночас взаємопов’язаних проблем.  

Перша проблема пов’язана безпосередньо з рівнем підготовки студентів, 

яка проявляється у виконанні ними планових навчальних завдань. Зокрема, аналіз 

дипломних робіт випускників, а також поточних курсових робіт, рефератів і 

проектів студентів засвідчує їхню низьку методичну та методологічну підготовку. 

Багато студентів, що навчаються за спеціальністю «Реклама і зв’язки з 

громадськістю», не вміють методологічно правильно організувати дослідження 

заявленої теми і як наслідок – робити правильні висновки. Серйозною проблемою 

для багатьох випускників стає виділення об’єкта та предмета дослідження в 

рамках випускних кваліфікаційних робіт, обгрунтування новизни й основних 

результатів дослідження. Крім того, слабким місцем у підготовці студентів 

залишається володіння навичками аналізу літератури та інших джерел. Часом 
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брак елементарних навичок посилань на джерела інформації призводить до 

плагіату під час виконання письмових звітних робіт [38,  с. 4].  

Не менш серйозні проблеми постають під час публічних виступів 

студентів на семінарських і практичних заняттях. Вони пов’язані не тільки з 

низьким рівнем риторичної підготовки майбутніх випускників, а й з проблемами 

методологічних підходів до аналізу теоретичних і практичних питань. У своїх 

усних виступах студенти непогано справляються з відповіддю на запитання «що», 

«де», «коли». Але запитання «чому» і «як» у багатьох викликають серйозні 

труднощі, що зновуж-таки свідчить про низький рівень підготовки. Крім цього, 

студенти не володіють методикою побудови свого виступу, у них немає чіткого 

уявлення про структуру усного виступу як комунікативного процесу, що 

складається зі вступу, основної та завершальної частини [38, с. 5]. 

Цілком зрозуміло, що ці прогалини у підготовці випускників багато в 

чому пов’язані з роботою викладачів. Вітчизняний освітній досвід показує, що 

вирішення зазначених проблем лежить на шляху індивідуалізації процесу 

навчання. Саме індивідуально-точковий підхід до навчання, коли викладач 

індивідуалізує процес отримання знань, що має ключове методологічне та 

методичне значення в його підготовці, може виправити ситуацію. І тут ми 

стикаємося з іншою проблемою, яка стосується організаційних питань, зокрема 

навчального навантаження професорсько-викладацького складу. Сьогодні, як 

відомо, за новими нормами обсяг навчального навантаження незалежно від 

посади становить 600 годин. Раніше ці норми навчального навантаження для 

професора становили 800–900 годин. З огляду на це виникає серйозна 

суперечність: з одного боку, між вимогою індивідуалізації в роботі зі студентами, 

підвищення ролі керівництва їхньою самостійною роботою, а з другого – 

обмеженням реальних можливостей викладача до реалізації нових вимог. Крім 

того, слід звернути увагу, що в умовах нових нормативів навантаження викладача 

не залежить від посади (професор, доцент, старший викладач і т. д.). Для того щоб 

набрати необхідне навантаження, він змушений читати по 5 і більше курсів. До 

того ж часто ці курси лежать в абсолютно різних тематичних площинах. Інакше 
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кажучи, сучасний викладач ВНЗ перетворився на «фахівця з усіх питань», що не 

може не позначатися на якості викладання [37]. 

Третя проблема стосується змісту курсів, включених до навчальних 

планів. Аналіз основних освітніх програм деяких ВНЗ показує, що багато 

дисциплін не повною мірою відображають актуальні потреби професійної 

підготовки випускників за напрямом реклами і зв’язків з громадськістю. 

Наприклад, у Росії за 20 років підготовки фахівців у галузі зв’язків з 

громадськістю змінилося три Державні освітні стандарти, кожен з яких визначав 

набір навчальних дисциплін, які мають бути включені в навчальні плани. 

Очевидно, що з кожним освітнім стандартом відбувалась оптимізація процесу 

навчання. Однак у навчальних планах третього покоління виявляються серйозні 

перекоси як у змістовному, так і в методичному плані. По-перше, деякі 

дисципліни, особливо професійного циклу, перевантажені кількістю годин, що 

неминуче призводить до повтору навчального матеріалу в різних курсах. Обсяг 

таких дисциплін, як комунікаційний менеджмент, бізнес-планування, медіа -

аналіз, не повинен перевищувати 36 годин. Такий обсяг цілком дозволяє розкрити 

зміст дисциплін відповідно до вимог компетенцій освітнього стандарту. По-друге, 

класичні форми проведення занять, такі як лекції та семінари, вимагають 

організаційного, методичного та методологічного перегляду та забезпечення. 

Розподіл годин на лекційні та практичні заняття здійснюється по-старому 50 % на 

50 %. Якщо для дисциплін гуманітарного, соціального та економічного циклу це 

може бути допустимим, то для дисциплін професійного циклу, як показує 

практика, необхідні інші параметри. Лекції із цих дисциплін повинні мати 

інсталяційний, вступний характер у конкретні практичні проблеми курсу. Вони 

мають озброювати учнів методологією і методикою вирішення практичних 

завдань, що покликані бути пріоритетним напрямом у змісті підготовки [198]. 

Четверта проблема, яка пов’язана з міждисциплінарними зв’язками, сама по собі 

не є новою. Однак нині вона набуває особливої актуальності. Багато курсів, 

включені в навчальні плани різних ВНЗ, за своєю тематикою перетинаються і 

дублюють один одного. Такі перетини в цілому неминучі, адже 
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взаємопроникнення навчальних дисциплін за змістом і методикою є нормою. Але 

при цьому важливо акцентувати увагу на специфіці змісту частин, що 

перетинаються, для кожного курсу. 

Щодо України, то вітчизняна система освіти потребує кардинального 

переосмислення з усіх точок зору. Це стосується підходів до підготовки кадрів з 

різних дисциплін, зокрема й фахівців зі зв’язків з громадськістю. Сьогодні 

перший крок до цього на рівні всієї системи вищої освіти зроблено – ухвалено 

новий Закон України «Про вищу освіту», який покликаний демократизувати 

освітню сферу та зробити її більш конкурентоспроможною. Через те, що Україна 

зараз переживає кардинальні зміни в економічній і соціальній сферах, перед 

державою постають нові виклики ХХІ ст. [76], зокрема, такі як уміння навчити й 

підготувати нові якісні кадри PR. Нинішні підходи до вивчення цього питання 

потребують широкого переосмислення, досягнутого в галузі PR, задля того, аби 

можна було визначити нові напрями покращення та вдосконалення в підготовці 

фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

У світі академічні програми курсу «Зв’язки з громадськістю» з’явилися 

приблизно у вісімдесятих роках минулого сторіччя, тобто не так давно. Через це 

питання, що викладати, як викладати та хто повинен навчати майбутніх фахівців з 

PR, залишаються відкритими [74]. Як вважає вчений А. Кривоносов, українській 

PR має схожі з іншими пострадянськими державами проблеми [70].  

У питанні професійної підготовки фахівців у галузі PR виникає багато 

проблем, які пов’язані з адаптацією тих, хто закінчив ВНЗ, до сучасних умов 

ринку праці та виробленням нових якісних стандартів підготовки. 

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю та складників цієї професії дозволив виділити 

теоретичні розробки, що стосуються самого поняття, його структури та 

функціонування. Так, науковці В. Королько [70], В. Мойсеєв [96] першими 

запропонували «Концепцію прикладних аспектів використання зв’язків з 

громадськістю», В. Різун [203], Г. Почепцов [115], В. Королько [72], 

Є. Тихомирова [214], А. Чумиков [219] – теорію сучасної ідеології зв’язків з 
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громадськістю, а В. Королько, О. Некрасова [72], В. Іванов, О. Дудко [41] 

першими розробили принципи взаємодії зв’язків з громадськістю як соціального 

інституту, що співпрацює з іншими інститутами. Щодо зарубіжних учених, то тут 

слід відзначити праці Скотта М. Катліпа [51], який запропонував різні методи 

підвищення ефективності PR-освіти. 

Проаналізувавши ситуацію, що склалася на вітчизняному ринку освіти, 

можна зробити певні узагальнення щодо тих проблем, які стоять на шляху до 

підвищення рівня професійної освіти у галузі зв’язків з громадськістю в нашій 

державі. Насамперед слід відзначити, що проблеми, які постають перед Україною 

в підготовці кадрів з PR, є практично такими самими, як і в інших державах. 

Оскільки готувати фахівців-бакалаврів зі зв’язків з громадськістю в 

Україні почали лише з 2007 р., а за рівнями підготовки "спеціаліст" і "магістр" – 

тільки з 2010 р., то вагомого внеску в розвиток підготовки кадрів за спеціальністю 

«Реклама і зв’язки з громадськістю», в рамках якої здійснюється підготовка 

фахівців галузі зв’язків з громадськістю, наша держава зробити ще не встигла: 

Існують ВНЗ, які готують фахівців зі зв’язків з громадськістю, та є курси 

підвищення кваліфікації. Але цього не достатньо для належного рівня освіти у 

галузі PR. Цей факт негативно позначається на розвитку PR-освіти в Україні, 

оскільки при цьому знижується якість освіти. 

Та головною проблемою, на думку автора, є те, що немає якісного 

наповнення навчальних планів за спеціальністю «Реклама і зв’язки з 

громадськістю», як і немає розроблених моделей PR-освіти, методики й 

технології викладання. Задля того, аби підвищити освітній рівень спеціальності, 

проблему треба вивчати всебічно, мають проводитися семінари, круглі столи 

тощо. Однак, у нас питання щодо змісту та методики навчання за спеціальністю 

PR досі практично не порушувалося. В. Березенко з цього приводу зазначає: «В 

Україні популярною є практика застосування не вітчизняного, а зарубіжного 

досвіду викладання PR-дисциплін, і в цьому немає нічого поганого, якщо 

дотримуватися кращих міжнародних стандартів такої освіти. У гіршому випадку 

(особливо в комерційних школах і на курсах підвищення кваліфікації) виходить 
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еклектичне, довільне поєднання елементів маркетингу, реклами, журналістики, 

окремих комунікаційних технологій (аж до нейролінгвістичного програмування), 

за принципом «що є під руками» (залежно від того, кого з числа тренерів, коучів, 

викладачів вдалося знайти і залучити)» [70, с. 452]. Звичайно, такий підхід 

кращий, ніж ігнорування проблеми, але питання неякісної та неефективної освіти 

він не вирішує. 

Ще одним важливим складником проблеми є те, що освіта зі зв’язків з 

громадськістю в Україні не має розробленої, чіткої освітньої моделі. Бракує 

системних методичних та методологічних напрацювань [70, c. 454]. 

Також потрібно згадати і про наявність проблем суб’єктивного, або 

корпоративного характеру. Першою такою проблемою можна назвати викривлене 

розуміння піарниками-практиками філософії та місії інституту PR як фактора 

становлення громадянського суспільства та ролі освіти за цим напрямом, як 

основоположного чинника розвитку. Світовий досвід доводить, що зв’язки з 

громадськістю виступають не лише як прикладна наука та як фактор 

репутаційного менеджменту, але і як рушій демократії, який впливає на 

транспарентність усіх процесів у державі [72]. Зв’язки з громадськістю також 

сприяють відкритості в діях соціальних інститутів, система цивілізованих PR, 

діючи за моделюю «двосторонньої семетричної комунікації», розкриває перед 

суспільством нові можливості задля того, аби впливати на економічні, політичні 

та соціальні процеси в державі. Науковці В. Королько та О. Некрасова 

вислослюють жаль з того приводу, що «… в Україні, як в суспільстві перехідного 

типу, зв’язки з громадськістю поки що не мають такого впливу. PR у нас поки не 

сприймається як наука й мистецтво досягнення консенсусу, як репутаційний 

менеджмент, а тому досить часто має суто утилітарний характер, і спрямований 

лише на клієнта» [72, с 49].  

Другою проблемою є те, що спеціальність зі зв’язків з громадськістю, а 

саме управління процесом комунікації суб’єкта та об’єкта, багатьом здається дуже 

доступною та простою. Зазначимо, що у вітчизняній освіті трапляються випадки 

заміни зв’язків з громадськістю дисциплінами, пов’язаними із прикладними 
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соціальними технологіями, що є абсолютно некоректним з огляду на специфіку 

тієї та іншої дисципліни. Як результат – маємо те, що в нас переважно 

відбувається підготовка спеціалістів з іміджевих технологій, а не 

високоефективних PR-менеджерів.  

Третьою проблемою можна вважати занадто велике захоплення 

кон’юнктурою і прагнення піарників заповнити вільні ніші, що відзначають 

науковці В. Королько та О. Некрасова: «Немає сумніву в тому, що кон’юнктура 

має право на існування. Але ми повинні чітко бачити межі між утилітарністю та 

серйозною роботою з формування зв’язків з громадськістю як соціального 

інституту» [72]. 

Як для фахівців-практиків, так і для викладачів завдання полягає в тому, 

щоб очистити професію від небажаних елементів та налагодити зв’язки з 

громадськістю як соціальним інститутом. Також досить важливим у цьому 

контексті є завдання приведення професії до єдиних норм і вимог науки й освіти 

та очищення зв’язків з громадськістю від іміджу чорного PR [70, с 47]. 

Наступною проблемою є те, що у вітчизняної PR-спільноти немає чіткого 

розуміння в багатьох питаннях, що стосуються зв’язків з громадськістю, зокрема: 

що саме можна вважати PR і як його диференціювати в системі маркетингових 

комунікацій; у чому різниця зв’язків з громадськістю як професії та як виду 

діяльності індивіда; яку саме діяльність можна зарахувати до PR; який перелік 

кваліфікаційних характеристик можна вважати обов’язковим для дипломованого 

PR-практика [70, c. 49]. 

Останньою проблемою є нездатність вітчизняної PR-спільноти 

об’єднатись та дотримуватись однєї стратегічної лінії в питанні обстоювання 

професійних інтересів. Перша організація зі зв’язків з громадськістю в Україні 

була зареєстрована ще в 1995 році, але вона, на жаль, не виконувала своїх функцій 

і тільки заважала процесам об’єднання та прагнення до єдиних стандартів. 

Другою, більш вдалою, на наш погляд, спробою, було створення Всеукраїнської 

громадської організації «Українська ліга зі зв’язків з громадськістю [72]. Ця 
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організація чи не єдина робила кроки до зміцнення позицій зв’язків з 

громадськістю як галузі знань у нашій державі.  

Проблемою також є те, що рівень організації освітнього процесу в галузі 

PR є недостатнім. Дуже часто використовуються застарілі методики, а інноваційні 

методи та підходи залишаються без уваги.  

Отже, узагальнимо основні проблеми, які існують у сфері освіти зі зв’язків 

з громадськістю. Умовно їх можна поділити на загальносвітові та вітчизняні, або 

локальні. До загальносвітових можна зарахувати кризу самовизначення галузі: 

досі йдуть суперечки, до якого роду діяльності відносити PR. Сюди також 

належить високий попит, але при цьому низька якість освіти, яка переважно не 

відповідає очікуванням. Спеціальність є досить популярною, і саме тому на ринку 

праці відбувається перевищення попиту на спеціалістів такої професії. Існують і 

такі проблеми, як брак висококваліфікованого викладацького складу та проблеми 

етичної освіти зі зв’язків з громадськістю. Ще однією, досить актуальною 

проблемою, є постійна суперечка між викладачами й практиками в тому, як має 

побудуватись ефективна модель освіти. 

До вітчизняних, або локальних, можна віднести застарілу пострадянську 

модель освіти, велику кількість теорії і брак практики, несформовану чітку 

модель освіти за напрямом зв’язків з громадськістю, брак діалогу між практиками 

та викладацьким складом та як наслідок – низький рівень підготовки студентів за 

всіма напрямами.  
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Висновки до розділу 1. 

У контексті дослідження питання вдосконалення освіти в галузі зв’язків з 

громадськістю слід використовувати широкий спектр підходів для того, аби 

максимально дослідити проблему. Серед таких підходів можна виділити 

гуманістичний, аксіологічний, культурологічний, компетентнісний, особистісно-

орієнтований, діяльнісний, системний, синергитичний та освітологічний.  

Світова практика показує, що країни, в яких освіта зі зв’язків з 

громадськістю існує вже давно, мають ґрунтовні напрацювання, величезну 

кількість теоретичного та практичного матеріалу, який університети застосовують 

в освітньому процесі. Ті дослідження, які проводили науковці в США у 1980-х 

роках, лише тепер починають проводити в Україні. 

Оскільки Україна віднедавна також переходить на трирівневу систему 

освіти, з’являється потреба у формуванні якісно нової системи підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю, яка б ураховувала всі відповідні особливості 

й відповідала сучасним вимогам ринку праці. 

У світі переважають три освітні моделі підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю: академічна модель, журналістська модель та бізнес-модель. Саме 

вони впроваджуються в освітній процес в більшості країнах, незначні відмінності 

мають місце лише через гендерні та культурні особливості. Західний світ уже 

давно виробив єдину модель освітньої підготовки спеціалістів зі зв’язків з 

громадськістю, виняток становлять лише країни СНД, в яких фіксується загальна 

відсталість освітньої системи. 

Проблеми освіти зі зв’язків з громадськістю умовно можна поділити на 

загальносвітові та локальні, до яких зарахуємо й вітчизняні. До загальносвітових 

ми відносимо: кризу самовизначення, перевищений попит та нестачу 

кваліфікованого викладацького складу. До вітчизняних, або локальних, віднесемо 

застарілу пострадянську модель освіти, велику кількість теорії та брак практики, 

несформовану чітку модель освіти у галузі зв’язків з громадськістю, брак діалогу 

між практиками та викладацьким складом і як наслідок – низький рівень 

підготовки студентів за всіма напрямами.  
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ 

ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ PR 

 

2.1. Дослідження розвитку вітчизняного сегмента освіти в галузі PR 

крізь призму експертного знання 

Незважаючи на те, що підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю в 

Україні має нетривалу історію, у нашій державі вже склалася певна когорта 

професіоналів високого рівня, які мають досвід роботи в галузі. Тож, важливим 

під час визначення проблемних складників у PR-освіті є з’ясування експертної 

думки завдяки проведенню опитування, в якому експертам буде запропоновано 

визначити основні елементи в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю, що 

потребують покращення.  

Експертними оцінками називають результати експертного опитування, а 

під експертизою розуміють дослідження будь-якого об’єкта, ситуації, питання, що 

потребує спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку. 

«Експертні опитування становлять окремий різновид соціологічних 

досліджень і мають свою специфіку в доборі респондентів, організації проведення 

та інструментарії опитування, методах аналізу отриманої інформації.  

Респондентами в експертному опитуванні є висококваліфіковані фахівці, які 

володіють необхідними для оцінки поставлених у дослідженні питань знаннями, 

досвідом та професійною інтуїцією» [86, с 4]. Для отримання стійких результатів 

кількість експертів, на думку багатьох науковців, може коливатись від 5 до 

50 [11, с. 19]. У нашому дослідженні ця кількість становила 25 осіб. 

«Експертні методи опитування давно й широко застосовуються у 

вирішенні складних технічних, гуманітарних та соціально-економічних проблем» 

[11, с. 16; 75, с. 3–4]. Коло ситуацій, для розв’язання яких звертаються до 

експертів, становлять зазвичай малоформалізовані та неформалізовані проблеми. 

У практиці управління результати експертних опитувань ураховуються під час 

прогнозування, розроблення управлінських рішень та проектів, груповій оцінці 
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об’єкта. Експертні опитування виконують такі прикладні функції: діагностичну, 

оцінювальну, прогностичну [86]. 

Основний критерій відбору експертів – їхня компетентність. Крім цієї 

якості також ураховують креативність, ставлення до експертизи, ступінь 

аналітичності, широту мислення тощо [86] . 

Для добору експертів використовуються такі методи: об’єктивний 

(документальний та експериментальний) та суб’єктивний (самооцінка та взаємна 

оцінка експертів). У нашому дослідженні ми використовували змішаний метод, 

який передбачає застосування обох методів, а також послуговувались методом 

«снігової кулі». 

Метою експертизи було оцінювання особливостей функціонування ринку 

праці та стану освіти в галузі зв’язків з громадськістю. Було поставлено такі 

завдання: з’ясувати загальну оцінку ситуації, що склалася на ринку праці в галузі 

PR-бізнесу; здійснити порівняльний аналіз особливостей функціонування  

вітчизняного та європейського ринку праці у сфері PR; з’ясувати основні 

проблеми та перешкоди, які виникають у процесі забезпечення належної якості 

підготовки фахівців галузі реклами та PR у вітчизняному освітньому просторі; 

порівняти вітчизняну та європейську системи підготовки фахівців галузі реклами 

та PR; з’ясувати основні недоліки та потенціал зростання вітчизняного сегмента 

підготовки фахівців у сфері реклами та PR. 

Експертне дослідження проводилося з використанням методу опитування 

шляхом заповнення спеціально розробленої анкети, в якій було запропоновано 

відкриті запитання без зазначення переліків варіантів відповідей. Загальна 

кількість поставлених експертам питань становила 15 (додаток В). 

Аналіз результатів опитування щодо оцінки розвитку індустрії PR в 

Україні засвідчує, що думки експертів були неоднорідними й розділились на дві 

групи. 

Одні експерти вважали, що загалом ринок рекламної та PR-індустрії в 

Україні є доволі молодим. Він активно розвивається, багато в чому відстає, але 

рухається в правильному напрямку: 
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«Останнім часом спостерігається збільшення зацікавленості до цього 

напряму діяльності та зростання кількості навчальних установ, що випускають 

цих фахівців. Думаю, тенденція не зміниться і розвиток цього сегмента буде і в 

подальшому спостерігатись, особливо на тлі економічних реформ та прагнення 

України до європейської спільноти» (керівник відділу PR-компанії).  

Такі оцінки збігаються з висновками частини науковців. Так, вітчизняний 

дослідник Ю. Миронов стверджує що, «протягом останніх років рекламна 

діяльність в Україні посіла важливе місце в соціально-економічному житті 

населення. У зв’язку з потребою суспільства в рекламі, розвивається й рекламний 

ринок України, де з’являються нові ідеї, розробки, стратегії. Практика 

використання такого інструменту ведення бізнесу в Україні нараховує менш ніж 

два десятиліття. Проте, незважаючи на такий невеликий проміжок часу, ринок 

реклами сформувався й ефективно функціонує» [94, с. 25].  

Інша частина експертів вважає, що стан рекламної та PR-галузі є й буде 

вкрай негативним, особливо з огляду на нинішню ситуацію в країні: «У 2014 році 

рекламний ринок виглядає ницим. Українські медіа з 2011 р. є дотаційними. Тому 

говорити про рекламний ринок зараз – маніпулювати ринковими законами» 

(політтехнолог, кандидат наук із соціальних комунікацій). 

Тезу про нестійкій та амбівалентний характер українського рекламного 

ринку підтверджує й науковець М. Лазебник, який у своїй науковій статті 

«Обсяги рекламно-комунікаційного ринку України в 2011 році і прогноз розвитку 

ринку в 2012 році» стверджує, що «сучасний розвиток ринку реклами в Україні 

відбувається на фоні кризи економіки, а також політичної нестабільності, однак 

має позитивну тенденцію, тобто його місткість зростає. Згідно з даними 

Всеукраїнської рекламної коаліції, у 2012 році ринок медіа реклами у вартісному 

вираженні збільшився на 19,7 % – до 8 мільярдів гривень. До того ж, експерти 

вважають, що така ситуація буде спостерігатися в Україні і у 2013 році» [82]. З 

огляду на рік виходу публікації, інформація вже є дещо застарілою, проте якщо 

порівняти капіталізацію медіа-ринку в 2011–2012 рр. та 2013 р. із сучасною 

ситуацією, то стає зрозуміло, що нині все ще гірше. З другого боку, результати 
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прогнозування з приводу розвитку рекламного та PR -ринку, отримані рекламно-

комунікаційним холдингом Publicis Groupe Ukraine та медійною агенцією 

ZenithOptimedia Ukraine, свідчать про уповільнення темпів падіння українського 

рекламного ринку у 2016 р. За прогнозом, наступного року ринок зменшиться на 

5 %, тоді як у 2015 р. він обвалився на 20 %. За прогнозами рекламних експертів, 

Інтернет залишиться єдиним медіа в Україні, що порівняно з 2015 р. зростатиме у 

2016 р., як очікується на 44 % [100]. 

Наступне запитання звучало так: «Як би Ви оцінили якість підготовки 

українськими ВНЗ, які готують спеціалістів за напрямками реклами та PR?» 

Науковець О. Курбан з цього приводу сказав так: «Більшість вітчизняних ВНЗ, які 

випускають фахівців зазначеного профілю, намагаються використати якомога 

більше теоретичних дисциплін. Це зрозуміло, бо навчальні програми складають 

викладачі кафедри, які часто далекі від практики, а іноді взагалі доволі формально 

причетні до спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» [79]. 

Зауважимо, що питання підготовки відповідних фахівців було актуальним 

із самого початку здобуття незалежності, але тільки у 2007 р. «Рекламу і зв’язки з 

громадськістю» було внесено до переліку спеціальностей, за якими навчають 

вітчизняні ВНЗ. У період 1990–2000 рр. в Україні створено низку кафедр реклами 

та зв’язків з громадськістю, з’явилися перші підручники та посібники з фаху. Це 

означає, що в нашій державі галузь рекламної та PR індустрії є досить молодою й 

вона лише здобуває своє місце в системі професійної підготовки. Саме тому 

рівень підготовки фахівців з реклами та PR у нашій країні є недостатньо високим. 

Щодо експертів, то більшість дали відповідь, що рівень підготовки фахівців за 

спеціальністю галузі PR в нашій державі є низьким або середнім, який ближче до 

низького:  

«Оцінюю доволі стримано. Рекламістів готують часто заклади освіти, 

які не оперують ані висококласними фахівцями, ані можливістю організувати 

якісну практичну частину підготовки спеціалістів» (викладач, доктор наук із 

соціальних комунікацій); 
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«Поки що я песимістично оцінюю якість фахівців. Питання підготовки 

фахівців необхідно розглядати в сукупності зі станом галузі. Вона переживає 

найгірші часи, тому можемо говорити про кризову ситуативну рекламу хіба що. 

Можна відзначити креативників соціальної реклами в 2014 році. Це дійсно було 

цікаво й знаково» (викладач-практик, кандидат наук із соціальних комунікацій). 

У наступному запитанні експертів просили порівняти фахову підготовку 

з PR у наших та в західноєвропейських університетах. Тут експерти зійшлися 

на тому, що важко порівняти такі принципово різні підходи до освіти, як наш і 

європейський. Також усі відзначили, що вітчизняна система порівняно з 

європейською є абсолютно неефективною: 

«Найголовніша відмінність – це робота над проектами (завданнями) в 

групах. Усі завдання, у тому числі й дипломна робота, виконуються проектною 

командою. Це дозволяє максимально наблизитись до реальних умов праці і в 

майбутньому надавати клієнтові якісний сервіс» (викладач, професор, доктор 

наук із соціальних комунікацій); 

«У європейських університетах студенти мають набагато більше часу 

для  інтерактивної та самостійної роботи. Плюс європейські компанії залюбки 

приймають молодих фахівців на стажування» (керівник PR-компанії). 

На запитання «Чого саме не вистачає вітчизняній освіті у підготовці 

фахівців високого рівня за напрямами PR та реклами?» майже всі експерти 

дали схожі відповіді й зійшлись на тому, що головним недоліком порівняно із 

західними ВНЗ є брак фахівців-практиків, матеріально-технічного та методичного 

забезпечення, практичних навичок та гарного знання іноземних мов як у 

викладачів, так і у студентів: 

«Наявність викладачів-практиків. Написання більшої кількості книг для 

студентів цієї спеціальності. Деякі підручники, звичайно, є, але вони повинні 

оновлюватися кожен другий рік, адже інформаційні технології мають 

властивість розвиватися дуже швидко» (керівник відділу рекламної компанії); 

«По-перше, українським вишам варто було б звернутися до закордонного 

досвіду та виділити окремі напрями підготовки фахівців з реклами та PR. По-
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друге, заохочувати студентів не лише до засвоєння теоретичних знань, а й до 

застосування їх на практиці» (фахівець з політичного PR, кандидат наук із 

соціальних комунікацій). 

Зазначимо, що сьогодні, в умовах процесу глобалізації, майже всі 

викладачі та практики розуміють, що найнеобхіднішим елементом у сучасній 

підготовці є практичний складник. Але постає проблема кількості відведених 

годин, на практичні заняття, при цьому проблема браку практичного досвіду й 

дисциплін, які б максимально наблизили майбутнього професіонала до 

професійних реалій, підіймається лише на рівні розмов. Розуміючи важливість 

досліджуваної проблематики, фахівців кафедри реклами та зв’язків з 

громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка започаткували 

ініціативу проведення робочих зустрічей викладацького складу кафедри з 

практиками галузі для обговорення проблем підготовки майбутніх кадрів. 

Зокрема, на зустрічах обговорювались такі питання: базові вимоги до фахівця зі 

зв’язків з громадськістю під час приймання на роботу; додаткові вимоги до 

сучасного PR-фахівця, що можуть вплинути на його конкурентоспроможність; 

теоретичні знання, необхідні сучасному PR-фахівцю; практичні навички, 

найбільш необхідні сучасному фахівцю галузі PR; формат, у якому має 

здійснюватися  практична підготовки PR-спеціаліста. 

На запитання про те, чи є у вітчизняній рекламній та PR освіті певні 

переваги порівняно з європейськими ВНЗ, існують різні точки зору. Наприклад, 

науковець Ю. Притика вважає, що дотримання принципів Болонської конвенції 

дало можливість оцінити переваги і недоліки цієї системи [120].  

Перевагами можна вважати високу мобільність, тобто можливість обирати 

місце навчання і не бути прив’язаним лише до одного ВНЗ, а також можливість 

навчання за кордоном; стандартизація дипломів та можливість працювати за 

кордоном; опцію вільного добору дисциплін; розвинуте студентське 

самоврядування; те, що акцент робиться на самостійній роботі студента протягом 

усього семестру, а не лише під час сесії.  
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Недоліками називають те, що: «в українських реаліях неможливо 

нормально реалізувати принцип мобільності, немає фактичної можливості 

вільного вибору студентами предметів, студентам важко перевірити кількість 

отриманих балів протягом семестру, важко отримати необхідну навчальну 

літературу та матеріали для самопідготовки, зменшується доступність освіти, 

спостерігається погіршення її якості, значно збільшується навантаження на 

викладачів» [120]. Це стосується як загальних положень про вищу освіту в 

Україні, так зокрема й освіти у сфері реклами та зв'язків з громадськістю. 

Вітчизняні ВНЗ готують фахівців широкого профілю, що здатні опанувати 

широкий спектр предметів і в майбутньому використовувати їх у роботі, але самі 

підходи до навчання та викладання є застарілими й неефективними, оскільки у 

вітчизняній професійній підготовці досі помітний відбиток радянської освітньої 

системи. Більшість експертів відмітили, що перевагою є широкопрофільність. 

Також серед переваг експерти називали національний складник і національну 

ідентичність та креативність українських фахівців: 

 «Можливо, невеликою перевагою є широкопрофільність – надання знань з 

багатьох суміжних галузей, проте великий мінус – відсутність практики» 

(керівник міжнародного відділу PR-компанії); 

 «Безперечно, є. За своїми ментальними особливостями українці дуже 

творчий і винахідливий народ. Перемоги на міжнародних конкурсах це 

підтверджують. Після Революції Гідності й подальших подій можна говорити 

про самобутність і виражену національну ідентичність, яку можна 

використовувати в зазначеному напрямі» (викладач –практикуючий спеціаліст, 

професор, доктор наук із соціальних комунікацій). 

У наступному запитанні експертів попросили поставити себе на місце 

роботодавців і відповісти, на які знання, навички та вміння вони б в першу 

чергу звертали увагу при відборі фахівців на роботу? Більшість експертів 

відмітили такі якості, як креативність, володіння іноземними мовами, уміння 

адаптуватися та приймати рішення в стресових ситуаціях та здатність і бажання 

вчитися нового. 
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Доволі цікавою стосовно цього є думка науковця Н. М. Мельника, який 

зазначив, що «сьогодні якість професійної діяльності PR-фахівця значною мірою 

визначається його здатністю: розуміти, що середовище професійної діяльності 

постійно змінюється і, щоб не бути «відбракованим», необхідно розвиватися 

узгоджено із середовищем протягом усієї трудової діяльності;  бути потенційно 

готовим відповідати тому середовищу, в якому він діє; самозмінюватись 

узгоджено зі змінами професійного середовища і своїми власними потребами; 

адаптуватися у швидко змінному виробничому середовищі не шляхом 

пристосування  накопичених у період навчання власних, актуальних для 

конкретної трудової діяльності, знань, а за рахунок еволюційного пізнання 

довкілля, усвідомленого «переконструювання» способу життя та діяльності; 

протягом усього циклу трудової діяльності генерувати нові актуальні знання; 

працювати в кооперації з іншими професіоналами» [92]. Ми погоджуємося з 

твердженням науковця та хочемо додати, що фахівець зі зв’язків з громадськістю 

має бути спеціалістом широкого профілю й володіти великою кількістю 

компетенцій та бажанням розвиватися. Щодо експертів, то вони також відзначали 

багатоплановість фахівців з PR, комунікабельність та вміння вчитися нового: 

«Уміння самостійно мислити, дисциплінованість, спроможність до 

творчого пошуку (викладач, кандидат наук із соціальних комунікацій)»; 

«Уміння адаптуватись до ситуації, швидке навчання та реагування на 

події, командна робота, пунктуальність та відповідальне ставлення до завдань, 

і, мабуть, одне з головних правил – людина в цій сфері має бути 

комунікабельною» (головний редактор газети)»; 

 «Окрім знань за спеціальністю, фахівець у цій галузі має бути 

комунікабельним, енергійним, креативним, добре знати основне коло осіб, з якими 

доводиться спілкуватися – колег, медівників, деяких представників місцевої 

влади, а це, на жаль, не дає жодна освіта, це напрацьовується на власному 

досвіді» (викладач, журналіст, кандидат наук із соціальних комунікацій). 

На запитання: «З якими основними проблемами, на Вашу думку, 

стикається сьогодні PR-освіта?» – практично всі експерти відповіли, що однією 
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з головних проблем підготовки фахівців в означеній галузі є якість науково-

педагогічного складу. Зокрема, за думкою багатьох експертів зазначило, що на 

вітчизняному освітньому просторі є або лише теоретики, або лише практики, які 

мають доволі низькі викладацькі компетенції, що часто зумовлено низьким рівнем 

оплати праці. Більшість експертів також зійшлася на тому, що вітчизняна наукова 

та методична база є застарілою. Це не дає можливості створювати нові, ефективні 

навчальні плани. 

Слід зазначити, що проблеми підготовки фахівців з PR в Україні багато в 

чому схожі з тими, що є в усьому світі. Досить цікаво з цього приводу 

висловилась російська дослідниця Є. Корнєєва: «Ця професія ще не остаточно 

сформувалася, не досліджені з наукової точки зору її місце та роль у соціально-

стратифікаційних структурах суспільства, немає будь-яких наукових критеріїв і 

принципів діяльності, стандартів освіти, показників ефективності» [69]. Важливу 

роль відіграє також той факт, що з одного боку, велика кількість соціальних 

інститутів уже тривалий час користується послугами рекламістів та PR-ників, а з 

іншого, як вже було сказано, підготовка за цим напрямком офіційно була 

зареєстрована лише в 2007 році. 

Ще однією серйозною проблемою, на думку одного з провідних фахівців у 

галузі соціології PR та реклами В. Королька, є «недостатня розробленість моделей 

PR-освіти, методик і технологій викладання» [69,  с.  46], «брак відповідних 

навчальних планів та адаптованих до практики підручників і посібників, а також 

відсутність традиції регулярного обговорення актуальних проблем і досягнень у 

галузі» [69, с. 47] (нами пропонується впровадження постійного діалогу у форматі 

засідань, круглих столів та офлайн і онлайн-конференцій, присвячених стану PR в 

Україні, що дасть можливість обговорювати проблеми і досягнення в галузі з боку 

практиків, теоретиків та викладачів з PR) [69, с. 48]. Експертна думка з цього 

приводу була така: 

 «Проблема тут, як і в журналістській освіті, одна – брак практики, брак 

досвіду, як і в будь-якій практичній спеціальності. Тільки власний шлях у професії, 

сповнений спробами та помилками, приводить до професіоналізму. А завдання 
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освіти – максимально зменшити кількість помилок» (керівник маркетингового 

відділу компанії); 

 «Мала кількість викладачів високого рівня зі знанням іноземних мов та 

використанням останніх практик у сфері зазначеної компетенції. Відсутність 

системної взаємодії з успішними представниками рекламної та PR–сфери, які 

були б готові ділися своїми практиками (активно практикується в західних 

університетах – виділяють кошти із бюджетів університетів на оплату 

виступів «зірок»)» (головний редактор журналу). 

У наступному запитанні експертів попросили відповісти, чи повинен 

абітурієнт володіти певними знаннями та навичками при вступі у ВНЗ на 

спеціальність пов’язану із зв’язками з громадськістю. Думки експертів з цього 

приводу розійшлись і поділились на три групи.  

 Представники першої стверджували, що абітурієнти повинні бути 

комунікабельними, освіченими та грамотними: «Обов’язково. Працювати в цій 

сфері може тільки людина, яка має до цього хист – комунікабельна людина, яка 

володіє словом та хоче поглибити свої знання, грамотна людина» (експерт із 

політичного PR –викладач); 

 другої – що абітурієнт може набути всіх навичок у процесі навчання та 

ніхто не знає, коли здібності людини розкриються, викладачам лише потрібно 

старатися створювати умови: «Будь-які навички та вміння можна розвинути. 

Головне – вмотивованість і готовність докласти зусилля, щоб «здобути знання». 

Однак важливим чинником все ж повинно бути володіння іноземними мовами та 

здатність до комунікації. Тому обов’язковою умовою вступу на ці спеціальності в 

західних вузах обов’язковою умовою є написане есе, де абітурієнт демонструє 

свою здатність думати та креативити» (власник PR-агенції); 

 третьої – що головними повинні бути бажання вчитися, освоювати щось 

нове та життєва мотивація: «звісно, це повинна бути людина, яка, насамперед 

зацікавлена в реалізації себе, як фахівця в галузі зв’язків з громадськістю» 

(викладач, професор, доктор наук із соціальних комунікацій). 
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Далі експерти мали дати відповідь на запитання про те, які чинники, 

формують професійну готовність студента–піарника до майбутньої роботи? 

Практично всі експерти відмітили схожі якості, до яких віднесли вміння мислити 

аналітично та креативно, вміння комунікувати та заводити зв’язки. У цьому сенсі, 

додає розуміння даного аспекту дослідження професійної підготовки, позиція 

О. Курбана, який перераховує ті необхідні для спеціаліста якості, якими повинен 

володіти майбутній фахівець в галузі реклами та зв’язків з громадськістю. Він 

поділяє фахівців на дві групи – початківці та фахівці середнього та вищого рівнів.  

О. Курбан вважає що початківці повинні мати: «знання інструментів PR і 

медіа-ринку; знання різних жанрів і типів текстових матеріалів; уміння 

підготувати базовий стандартний текст релізу (грамотно, без помилок); знання 

основних схем роботи та алгоритмів у сфері зв’язків зі ЗМІ та інших напрямках 

PR; навички користування соціальними мережами; комунікативні навички, 

передусім, навички переконання; розуміння того факту, що більшість роботи є 

рутинною» [79, с 33]. 

Щодо фахівців середнього та вищого рівнів, то тут вимоги дещо 

серйозніші: «уміння підібрати інструмент найбільш ефективний для даної 

аудиторії, даного ринку; розуміння схеми роботи ЗМІ, адресна робота з ними; 

вміння підготувати якісний прес-реліз; знання схем та алгоритмів сучасних 

комунікаційних процесів; вміння переконати, зав’язати стосунки, отримати 

потрібну інформацію, залагодити конфліктну ситуацію; знання основних форм 

звітності, уміння правильно розрахувати кошторис, медіа-план, належним чином 

готувати звітій відповідно його оформити; навички користування соціальними 

мережами; набір певних зв’язків у середовищі журналістів» [79, с. 34]. Відповіді 

експертів на ці запитання були такими: 

Професійні знання з копірайтингу, спічрайтингу, комунікаційних 

особливостей роботи, маркетингу, інформаційних технологій тощо, уміння 

чітко реагувати на поставлене завдання та знаходити потрібну інформацію, 

розуміння того, що потрібно потенційному клієнту та відсутність страху перед 

надскладними завданнями, уміння «з нуля» розробити рекламну кампанію будь-
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якого продукту/події/людини тощо та подолати будь-яку кризову ситуацію» 

(викладач – журналіст, кандидат наук із соціальних комунікацій); 

 «Активність, креатив, комунікабельність, бажання постійно навчатись, 

незалежність думки» (викладач – доктор наук із соціальних комунікацій). 

Під час відповіді на запитання: «Які засоби та методи викладання Ви 

вважаєте найбільш ефективними?», експерти зазначали, що потрібно більше 

практики, максимально наближеної до реалій роботи, варто проводити кейси, які 

реально були б утілені у життя, теорія також потрібна, але лише на початковому 

етапі. 

 «Реальні практичні завдання на основі релевантної інформації – кейси з 

життя, які допомагають студентам правильно розв’язувати завдання, 

занурення в майбутнє робоче середовище, спілкування з фахівцями, залучення 

світового досвіду (лекції, презентації, доповіді відомих фахівців), створення 

цікавих завдань для студентів, які б розвивали як спеціальні, так і загальні 

знання» (журналіст, редактор газети, кандидат наук із соціальних комунікацій); 

 «Ефективним є залучення інноваційних методів роботи, зокрема 

тренінгових, які дають можливість пропрацювати особистісні та професійні 

ситуації»(викладач – політтехнолог, доктор наук із соціальних комунікацій). 

В європейській освітній системі існують схожі, єдині стандарти та методи 

викладання, але водночас у кожній країні досить часто можна виокремити 

специфічні, притаманні лише цій державі, методи викладання. Наприклад, в 

австрійських університетах існує практика проведення семінарських занять, під 

час яких студенти готують реферати обсягом до 25 сторінок. Головною метою 

цих робіт є навчити студентів мати свій погляд на речі та відстоювати власну 

точку зору. У Німеччині, якщо студент прагне отримати гарну роботу, то в його 

резюме обов’язково має бути написано, що він навчався за кордоном хоча б 

півроку або рік. В англійській освіті дуже розповсюдженим є метод дискусій та 

диспутів, на яких студенти можуть вдосконалювати своє вміння говорити 

публічно, та розвивати навички комунікабельності. Також у Великій Британії 

існує практика менторського підходу до викладання. Викладач-ментор, який 
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займається регулярно з 2–3 студентами а також слідкує за їхньою успішністю 

протягом семестру. Подібні методи є цікавими й ефективними та варті того, що б 

запозичувати їх та адаптувати до вітчизняних реалій. 

На питання, чи можна вважати, що вітчизняні фахівці з PR є 

визнаними у світовому професійному співтоваристві? Погоджуємося з думкою 

експертів, що в Україні є фахівці з PR, які отримали міжнародне визнання. І 

причин того, що їх поки що невелика кількість, існує декілька. По-перше, як 

тільки з’являється можливість, вони їдуть за кордон, де їм пропонують роботу на 

більш вигідних умовах. 

По-друге у нас ще й досі не створена ефективна система підготовки 

фахівців цієї сфери. Переважна більшість цих фахівців є самоучками, які 

отримували освіту в інших сферах і перекваліфікувалися за покликом душі або 

під тиском обставин. 

По-третє, щоб галузь постійно поповнювалася висококваліфікованими 

кадрами, потрібно створювати профспілки та асоціації, які б захищали права 

піарників та рекламістів. Звичайно ж, такі асоціації в нашій державі є, але їхня 

діяльність недостатньо ефективна. 

80 % експертів відповіли, що таких фахівців в Україні одиниці і більшість 

з них працює за кордоном: 

 «Ні, не є визнаними, зазвичай, через політичні причини й «молодість 

галузі», та водночас застарілі методи діяльності. А ще, через відсутність 

«особливих характеристик» – ми переймаємо віяння, а не диктуємо моду» 

(керівник маркетингового відділу); 

 «Добрі приклади є. Але за останні 5 років їх украй мало. А має бути 

спадковість щороку. Наш спорадичний шлях, на жаль, не сприяє розвиткові. 

Виняток – Майданний період горизонтальних проектів, у тому числі й рекламно-

піарних. Це окремий унікальний період розвитку нації» (керівник PR-агенції); 

 «Про таке не чула. Але на сьогодні день є показовим, що передвиборчі 

кампанії розробляють уже вітчизняні фахівці. Американських, західних фахівців 

наші потіснили на ринку» (викладач, фахівець з політичного PR). 
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На наступне запитання про те, які чинники є найбільш дієвими для 

розвитку вітчизняної рекламної та PR галузі, експерти давали різні відповіді, 

але всі зійшлися на тому, що це мають бути реформи в економічній, правовій, 

соціальній та політичній сферах і з такою думкою не можна не погодитися, 

оскільки у світі всі вони взаємопов’язані. PR Галузь є лише маленьким елементом 

системи, функціонування якої залежить від того, чи сприятливе макро- та 

мікроекономічне середовище в державі, від тих змін які відбуваються в державі. 

Важливу роль при цьому відіграє політичний устрій. У тоталітарних державах 

дуже важко знайти приклади ефективних рекламних та піар-кампаній, оскільки ці 

сфери діяльності суворо контролюються і використовуються державою лише як 

інструменти та засоби пропаганди. Оскільки PR-ринок чутливо реагує на всі зміни 

в державі, то від них і залежатиме розвиток цієї галузі. Дослівно експерти 

висловились так: 

«Реформи загалом (в освітній, економічній та інших сферах) та медіа-

бізнесу зокрема» (журналіст, кандидат наук із соціальних комунікацій); 

 «Вважаю, що ми вийдемо на професійний рівень лише тоді, коли в Україні 

запрацюють закони і фахівці почнуть їх дотримуватися» (викладач, професор, 

доктор наук із соціальних комунікацій, власник рекламної агенції); 

«Наявність робочих місць для цих фахівців, а це можливе лише за умови 

стабілізації ситуації в країні і потенційних витрат у цій галузі, залучення 

іноземного капіталу з приходом в Україну компаній, які чітко розуміють, чим 

мають займатись фахівці з реклами та PR» (головний редактор газети). 

Відповіді експертів на запитання про те, чи вважають експерти, що в 

Україні є сформована професійна PR-спільнота, дають підстави зробити 

висновок, що така спільнота існує, але лише в зародковому стані. Деякі відповіли, 

що такої спільноти немає взагалі. Відповіді були такими: 

 «Апріорі так, у дійсності – у стадії зародження. Наявність різних 

професійних спільнот ще не свідчить про її сформованість» (керівник 

маркетингового відділу компанії, керівник PR-компанії); 
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 «Поки що ні, тому що немає навіть єдиної думки щодо завдань фахівців 

цієї галузі, є певні лідери думок, але майже всі вони не мають фахової освіти в цій 

сфері, проте довго працюють у ній і створили своє уявлення про професію. 

Формування спільноти можливе лише тоді, коли зміниться не одне покоління 

фахівців, у нас поки цього немає» (працівник PR-агенції, головний редактор 

журналу, кандидат наук із соціальних комунікацій); 

 «Є багато професійних організацій, кілька непоганих професійних сайтів і 

фахових видань, якісні виставки. Тому можна говорити про наявність 

професійної спільноти, яка розвивається» (викладач, кандидат наук із соціальних 

комунікацій,керівник маркетингового відділу компанії). 

Недостатню сформованість PR-спільноти можна пояснити тим фактом, що 

в Україні ще недостатньо сформоване наукове підґрунтя для вирішення багатьох 

проблем PR-освіти, що, у свою чергу, виступає першопричиною нестачі 

кваліфікованих кадрів, які б могли не тільки працювати кожен сам за себе, а й 

створювати певні організації для захисту та обстоювання прав колег. 

Змістовну відповідь з цього приводу дає В. Королько: «У зв’язку з тим що 

в професійну сферу PR ідуть працівники іншого фаху, а сама практика постійно 

збагачується і змінюється, особливого значення набуває потреба розподілу 

системи підготовки працівників для сфери паблік рилейшнз на дві частини: на 

систему базової підготовки в спеціальних навчальних закладах та на систему 

постійної перепідготовки піарменів, які вже практикують» [70,  с. 45] 

Щодо морально-етичної ситуації в рекламній та PR-індустрії, то 

вважаємо, що морально-етичний рівень рекламних звернень є дуже низьким. Але 

за останні десять років науковий інтерес до етичного складника у зв’язках з 

громадськістю істотно зріс. Цим питанням у сфері PR вже займались такі 

науковці, як Г. Почепцов [114] та В. Королько [70; 72], роблячи акцент на 

дотриманні етичних норм самими PR-фахівцями. Працюючи над питаннями 

етичної освіти у сфері зв’язків з громадськістю, Н. Грицюта [31] окреслила низку 

проблем, які виникають під час викладання паблік рилейшнз у вищих навчальних 

закладах. Насамперед вона звернула увагу на низький професійний рівень і 
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недостатню кваліфікацію фахівців, зайнятих у сфері PR, брак продуманої і фахово 

забезпеченої системи підготовки кадрів із зазначеної спеціальності та на 

недостатній науково-методичний рівень навчальних курсів і спецкурсів. 

У кожній окремій країні маємо свою ситуацію, яка зумовлена 

особливостями менталітету нації, політичною, економічною ситуацією. Оцінивши 

морально-етичний вимір діяльності сучасного фахівця з реклами та PR, експерти 

зійшлися на тому, що рівень моралі вітчизняних фахівців є доволі низьким і 

залишає бажати кращого: 

«Це одна з найактуальніших проблем реклами України. З мораллю та 

етикою бувають складнощі, адже виробники реклами ставлять за мету 

передусім продати, шокувати, запам’ятатися. Прикладів порушення етики в 

рекламі досить багато»; 

«Для мене це найскладніше питання, оскільки вважаю, що наші фахівці 

повинні працювати за принципом: «Гроші можна відновити, а репутацію – ні!». 

Наступне запитання стосувалося того, за який час можна підготувати 

хорошого фахівця в галузі реклами та PR. Важко дати однозначну відповідь, 

оскільки кваліфікований фахівець може піти на роботу ще до закінчення ВНЗ, 

здобувати освіту й працювати паралельно. В. Королько вважає, що система PR-

освіти «повинна охоплювати: по-перше, фундаментальну освіту в галузі 

суспільних наук, що дозволяє зрозуміти, як людина спілкується, як 

пристосовується до змін, як поводиться в невеликих колективах, організаціях і 

соціальних групах; по-друге, розуміння людських потреб, мотивів поведінки і 

методів переконання людини, а також того, як вона пристосовується до мінливих 

умов і за яких обставин відчуває себе найупевненіше;  по-третє, знання 

політичних систем, теорій державного та соціального управління; по-четверте, 

розвиток навичок журналіста, редактора, оратора, дизайнера, уміння 

використовувати широкий набір методів комунікації на основі сучасних 

технічних засобів;  по-п’яте, знання бізнесу, володіння термінологією, 

насамперед у конкретних спеціалізованих сферах» [70, с. 176]. 
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Експерти по-різному оцінили необхідний для якісної підготовки час 

навчання. Якщо це стосується освітньої програми у ВНЗ, то чотирьох років буде 

достатньо, а якщо людина має бажання лише отримати базові знання, або хоче 

навчатися чогось нового, то цей процес може тривати набагато менше: 

«Підготувати, тобто дати базові знання (теорію) можна за 1–2 роки 

навчання. Формування ж практичних навичок має відбуватися постійно і 

безпосередньо в робочому середовищі» (викладач-практик, кандидат наук із 

соціальних комунікацій); 

 «Необхідна база для кожного першокласного спеціаліста – це профільна 

університетська освіта. Подальше ж поповнення багажу знань і удосконалення 

своїх навичок триває протягом усього життя» (викладач, доктор наук із 

соціальних комунікацій). 

Отже, на думку експертів, ринок рекламної та PR-індустрії в Україні хоч і 

молодий, проте розвивається і зростає з роками. Нині він програє європейському 

рівневі, і на це є вагомі причини: відсутність реформ в економічній, правовій, 

соціальній та політичній сферах та низький рівень вітчизняної фахової освіти. 

Можна додати ще й матеріальний стан української громади, низький морально-

етичний рівень рекламних звернень, практичну відсутність PR-спільнот у країні. 

Сучасний фахівець з рекламної та PR галузі, на думку респондованих нами 

експертів, – це комунікабельна людина, здатна мислити аналітично й креативно, 

долати стресові ситуації, готова професійно виконувати поліфункціональні фахові 

обов’язки і, що важливо, постійно вчитися, розвиватися, самовдосконалюватися. 

Власне, за цими критеріями варто, на думку респондентів, обирати з-поміж 

абітурієнтів майбутніх студентів і виховувати студентську молодь, керуючись 

цими критеріями.   

Сучасна освіта в галузі зв’язків з громадськістю в Україні має багато 

недоліків, серед яких – невідповідність отриманої кваліфікації професійним 

вимогам ринку праці, дефіцит кваліфікованого професорсько-викладацького 

складу, низька зацікавленість держави в питанні підготовки кадрів зі зв’язків з 

громадськістю та реклами. Експерти окреслюють професійну освіту в галузі 
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реклами та PR як неефективну, застарілу щодо методик та технологій. 

Інструментами подолання такої ситуації експерти вбачають збільшення 

практичних, командних, самостійних завдань – кейсів для студентства, зміцнення 

матеріально-технічної бази вишів; перегляд методичних принципів навчання; 

акцент на іноземних мовах; зосередження на мотивації молоді щодо навчання і 

саморозвитку як необхідних рисах професійної діяльності; створення 

висококваліфікованого викладацького складу, який зміг би органічно передати 

молоді й теоретичний матеріал, і практичний досвід. 

 

2.2. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду складання освітніх 

програм підготовки фахівців галузі зв’язків з громадськістю за всіма 

освітніми рівнями 

У світі зараз гостро постає проблема формування якісно нових програм 

освітньої підготовки. Це стосується також і освітньої підготовки фахівців галузі 

PR. Сьогодні серед фахівців освітньо-наукової сфери та практиків ведуться 

дискусії про те, якою саме має бути програма підготовки за цим напрямом, 

зокрема яким має бути її дисциплінарне наповнення. Багато цих фахівців 

звертають увагу і на той факт, що потрібно розробити єдиний міжнародний 

стандарт освіти. Фахівці з багатьох держав уже намагалися вдосконалити систему 

підготовки за цим напрямом [238; 258–259; 279; 294; 312; 325; 334; 335]. У 2008 р. 

університетом Лідса [320] було проведено дослідження програм зі зв’язків з 

громадськістю по всьому світу, задля формування єдиного ефективного стандарту 

підготовки за цим напрямом. Далі, у 2009 р. було проведено онлайн-опитування 

членів організації Euprera стосовно програм базової та повної вищої освіти [249]. 

З цього погляду цікавими також видаються аналіз сайтів та проведення якісних 

інтерв’ю Східноєвропейського університету [328], а також дослідження розвитоку 

освіти зі зв’язків з громадськістю в окремих країнах [265; 332]. 

Проводячи дослідження ми мали на меті порівняти освітні програми 

підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю в різних країнах та у вітчизняній 

системі підготовки. У дослідженні ми спиралися на аналіз документів та контент-
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аналіз задля отримання статистично точних даних дослідження. Оскільки віднедавна 

ми маємо трирівневу систему підготовки, то й дослідження проводилося на основі 

трирівневої парадигми. Саме тому для аналізу було відібрано програми рівня 

«бакалавр», «магістр» та «доктор філософії», за якими готують фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. Було проаналізовано 37 програм підготовки рівня «магістр» і 35 

програм підготовки рівня «бакалавр». Оскільки для вітчизняної системи підготовка 

за рівнем «доктор філософії» є новим форматом, то нами було проаналізовано п’ять 

зарубіжних програм підготовки рівня «доктор філософії» задля того, аби встановити 

їхнє дисциплінарне наповнення, зміст і тривалість. Отримані дані в подальшому 

буде використано для покращення вітчизняної системи підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю та розроблення освітньої програми підготовки рівня 

«доктор філософії». У дослідженні було поставлено завдання здійснити 

компаративний аналіз програм на предмет повторюваності фахово-орієнтованих та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кредитного навантаження загального та по 

кожному предмету окремо; на основі отриманих даних визначити оптимальне 

кредитне навантаження з кожного предмета. Результати дослідження наведено у 

додатках Д–П. 

Дослідження навчальних програм усіх трьох рівнів проводилося в кілька 

етапів. На першому етапі було здійснено порівняльний аналіз бакалаврських та 

магістерських навчальних програм США, Європи, України та Росії щодо схожості 

дисциплінарної та кредитної складових частин (додатки Д, К). За основу було 

взято дисципліни вітчизняних освітньо-професійних програм рівня «бакалавр» та 

«магістр». Дані було зведено в таблиці (додатки Е,  Л). 

На другому етапі на основі отриманих даних було складено таблицю, в 

якій містилася інформація про мінімальну, максимальну та середню кількість 

дисциплін, що повторювались, їх перелік і загальна кількість кредитів навчальної 

програми. Дисципліни було розставлено за рейтингом популярності, який 

вимірювався за кількістю повторювань у списку університетів. Дані було занесено 

в таблицю з вихідними даними (додаток М). 
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На третьому етапі дослідження на основі даних таблиці (додаток М) по 

кожному з університетів було підраховано кількість дисциплін, що збігаються з 

вітчизняною освітньо-професійною програмою (додатки И, П). На основі цього 

було складено рейтинг програм. 

На четвертому етапі на основі даних третього етапу було обрано по п’ять 

найефективніших освітніх програм рівня «бакалавр» та «магістр», які за 

структурою збігаються з вітчизняними освітніми програмами. Основними 

критеріями для відбору були вимоги щодо тривалості програми – 4 роки для 

бакалаврів та 2 роки для магістрів. Крім цього, вона мусить мати високу кількість 

балів у рейтингу повторюваності предметів та включати практику. 

П’ятий етап дослідження полягав у компаративному аналізі програм 

підготовки освітнього рівня «доктор філософії». Але, оскільки Україна тільки 

віднедавна перейшла на трирівневу модель вищої освіти, то у вітчизняній освітній 

системі підготовки докторів філософії західного зразка поки що немає. Відтак 

нами було обрано п’ять програм підготовки рівня «доктор філософії» задля того, 

щоб порівняти їх та продемонструвати їхній дисциплінарно-кредитний складник 

для подальшої інтеграції у вітчизняну освітню систему. 

У дослідженні було проаналізовано 37 програм рівня «бакалавр», за якими 

готують фахівців у галузі зв’язків з громадськістю [121–122; 124–125; 127–128; 

140; 142; 144; 145; 147; 149; 160–176] (додатки Д–И), що передбачають різний 

термін навчання. Згідно з європейськими та американськими програмами, нерідко 

навчання триває три роки, а не чотири, як прийнято в українських чи російських 

ВНЗ. Підготовка фахівців у західних університетах є в основному 

вузькопрофільною, перелік дисциплін соціально-гуманітарного спрямування в 

них порівняно з вітчизняними ВНЗ незначний. Кількість кредитних годин в 

університетах Європи та США майже в двічі нижча, ніж в українських. Програми 

університетів Європи та США відрізнялися варіативністю вибору дисциплін. 

Програми вітчизняних ВНЗ та російських майже не відрізнялися за назвою, але 

були досить широкопрофільними, що можна вважати перевагою. З’ясовано, що 

підготовка фахівців зі зв’язків з громадськістю може здійснюватися з акцентом на 
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абсолютно різній дисциплінарній компоненті. Було виділено шість основних 

напрямів підготовки фахівців з PR. Це реклама та PR; комунікації; маркетинг; 

дизайн та мистецтво; журналістика та бізнес і управління (додаток З). 

Дослідження показало, що середня кількість загального кредитного навантаження 

в західних ВНЗ становить 133 кредити, у ВНЗ Росії ця цифра становить 

250 кредитів, а у вітчизняних вишах – 245 кредитів (рис 2.1.). 

 

Рис. 2.1. Середня кількість кредитів для ОПП рівня «бакалавр». 

 

Тож очевидно, що той факт, що програми підготовки в західних 

університетах майже вдвічі менші за кредитним складником, але водночас їхня 

ефективність набагато вища. Продемонструємо опис п’яти програм рівня 

«бакалавр», що були обрані за такими критеріями: тривалість програми, висока 

кількість балів у рейтингу повторюваності предметів, обов’язкова наявність 

практики. 

У Вищій школі Барселони Діссені, Іспанія [124], де робиться акцент на 

навчанні за напрямом стратегічних комунікацій, є багато предметів, які 

відрізняються від тих, що наявні у вітчизняній освіті. Наприклад, предмети, 

пов’язані з утіленням інноваційних ідей в галузі маркетингу та комунікацій. Є 

також курси, на яких навчають створювати власні невеликі компанії або стартапи 

для реалізації інноваційних ідей. Цей інститут активно співпрацює з компаніями 

та організаціями зі сфери бізнесу, інновацій та комунікацій. Великою перевагою 
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закладу є те, що в ньому відпрацьована менторська допомога в навчанні, яка 

надає практикам можливість передавати свої знання, вміння та навички. Навчання 

в університеті є двомовним, викладання ведеться іспанською та англійською. 

Програма має структурований курс навчання, який іде від загальних соціально-

гуманітарних предметів до фахово-орієнтованих дисциплін. Наприкінці навчання 

студенти виконують або дипломну роботу, або подають груповий проект. Перший 

рік навчання фокусується на «основах та культури та дизайну», другий – на 

«організації та управлінні творчим процесом», на третьому році робиться акцент 

на предметах, пов’язаних з підприємництвом, дизайном та комунікаціями і PR у 

сфері дизайну. 

Величезною перевагою цього ВНЗ є те, що тут майже відразу 

впроваджують «навчання через роботу». Студентів ознайомлюють з широким 

спектром напрямів їхньої діяльності та функцій, які вони можуть виконувати. 

Значну увага приділяють створенню та презентації власних проектів, а також 

антикризовому управлінню у сфері дизайну та комунікацій. Крім цього, чотири 

роки навчання за модулем особистого зростання дають змогу студентам 

розвивати навички написання текстів, створення ефективної комунікації та 

презентації. Велику увагу приділяють предметам, що вчать мистецтву проведення 

переговорів та ділової етики. У Вищій школі Діссені викладають дизайн та 

архітектуру в контексті реклами, інноваційний дизайн [124]. 

В Університеті Тампи (США) на першому році навчання основний акцент 

робиться на різних аспектах маркетингових комунікацій [135]. Окрему увагу 

приділяють таким предметам, як івент-маркетинг, брендинг та копірайтинг. У 

програмі є також велика кількість дисциплін, пов’язаних з економікою 

(мікроекономіка, макроекономіка, основи економіки та основи економічних 

досліджень). Ця стратегія викладу дисциплін була обрана для того, щоб студенти 

мали краще уявлення про те, як реклама, маркетинг та бізнес пов’язані між собою.  

Протягом другого року навчання  студентам надають змогу опановувати 

більше практичних знань, пов’язаних з підготовкою рекламних кампаній як за 

допомогою традиційних засобів, так і з використанням електронних медіа. Крім 
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цього, студентів навчають, як почати та вести діяльність власного рекламного 

агентства та як використовувати психологічні прийоми в роботі з клієнтами. 

Цікавими є й інші дисципліни, як-от дослідження споживчого попиту, оцінювання 

ефективності кампаній і планування та купівля великих медіакомпаній. Значна 

увага приділяється предметному складнику, пов’язаному з роботою на основі 

технології Web 2.0 для розвитку творчих та аналітичних навичок у галузі 

електронних медіа. 

Протягом останнього року студенти працюють більш індивідуально та 

проводять дослідження, пов’язані з брендингом, розробленням рекламних 

стратегій та інтегрованих маркетингових комунікацій. Вони виконують дипломну 

роботу. Як альтернативу їм можуть запропонувати модуль навчання на 

виробництві. Що дає змогу студенту працевлаштуватися, здобути більше 

практичних знань та отримати залік за цей вид діяльності. Такий модуль триває 

протягом року. Студент зобов’язаний, ходити на роботу та водночас відвідувати 

заняття. Оцінка виставляється з огляду на індивідуальний навчальний графік 

студента, який складається за місцем його роботи [135]. 

У Технологічному університеті Квінсленда (Австралія) на першому році 

навчання дисциплінарний складник представлений основами в галузі зв’язків з 

громадськістю, фінансів, бухгалтерського обліку, економіки та маркетингу. 

Велика  кількість дисциплін пов’язана з освоєнням умінь та навичок проведення 

комунікаційних, маркетингових та соціологічних досліджень [123]. Студенти 

також вивчають основи діяльності підприємства в комерційному та соціальному 

оточенні. 

На другому році навчання студенів ознайомлюють з дисциплінарним 

складником, який надає знання того, як діють усі інструменти в галузі зв’язків з 

громадськістю, як проводяться дослідження, які психологічні прийоми потрібно 

застосовувати та як використовувати медіа. Крім того студентів навчають 

копірайтингу, ділового спілкування та планування в PR, а також дають змогу 

обрати додаткову спеціальність. 
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На третьому році навчання стає більш вузькопрофільним. Студенти 

вивчають стратегію і тактику у сфері зв’язків з громадськістю, маркетинг та 

рекламу. У програмі передбачено велику кількість предметів, які поки що не 

викладаються в українських ВНЗ. Серед них управління інноваційними 

проектами, інноваційний маркетинг та НЛП.  

На останньому році навчання студентам дають змогу отримати більше 

практичних навичок. Тому в програмі передбачена практика, яка триває п’ять 

місяців. Після її проходження готують дипломний проект [123]. 

У програмі Бостонського університету (США) акцент робиться на 

технології створення телевізійної реклами. Тут є велика кількість предметів, які 

навчають, як привертати  та утримувати увагу. Чільне місце відведено 

практичним заняттям, на яких студенти розроблюють і впроваджують власні 

рекламні концепції. В університеті навчають монтувати, розкадровувати рекламі 

ролики, правильно проводити кастинги, редагувати матеріал, виконувати 

режисерську роботу. Тут є дисциплінарна практика під назвою «Ad Lab», під час 

якої студенти набувають досвіду ведення діяльності багатопрофільної рекламної 

агенції. Вони досліджують ринки та споживчий попит, зв’язуються з клієнтами, 

пишуть плани, створюють рекламні кампанії, оцінюються медіа тощо. Студенти 

проходять практику в агенціях зі зв’язків з громадськістю, комунікаційних 

відділах фірм, відділах продажів, різних медіа та агенціях з просування продажів. 

Ця практика триває принаймні 15 тижнів під час навчальних семестрів або 

протягом повного робочого дня на літніх канікулах. Керівник практики 

університету та роботодавець здійснюють нагляд за роботою студента, який 

наприкінці готує звіт з практики. В університеті є ще один вид практичної роботи 

– «PR Lab». Він дає змогу студентам здобути цінний досвід у галузі створення та 

просування стилю організації, роботи з корпоративним, громадським та 

державним секторами. Студенти беруть участь у встановленні зв’язків з медіа, 

плануванні заходів, брендингу, художньо-технічному редагуванні, створенні 

наповнення та управлінні соціальними мережами. Протягом курсу тривалістю в 

семестр студенти створюють портфоліо [145]. 
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В Коледжі Конестоги (Канада) акцент робиться на дисциплінах з 

копірайтингу та спічрайтингу. Під час першого року навчання студенти 

опановують здебільшого соціально-гуманітарні дисципліни, за допомогою яких 

закладаються базові знання професійної підготовки. На другому році майбутні 

фахівці вивчають особливості проведення комунікаційних, маркетингових та 

медіадосліджень. На третьому році навчання дисциплінарний складник змінює 

свою парадигму з дисциплін соціально-гуманітарного циклу на фахово-

орієнтовані дисципліни, які дають змогу краще засвоїти професійні навички та 

вміння. За рік навчання студенти мають виконати кілька практичних проектів. На 

останньому році вони багато практикуються і пишуть звіт з практики та 

захищають підсумкову дипломну роботу [135]. 

У дослідженні було проаналізовано 35 програм підготовки освітнього 

рівня «магістр» в галузі зв’язки з громадськістю» [123; 129; 131–134; 137–138; 

141; 143; 150; 151; 153; 157; 177–185; 187–189; 192–197] (додатки К–П). Аналіз 

показав, що у підготовці магістрів за цим напрямом зберігається та сама 

тенденція, що й у системі підготовки бакалаврів. Західні ВНЗ пропонують різний 

термін підготовки фахівців – 1, 1,5 або 2 роки. Вітчизняні та російські 

університети пропонують термін підготовки 2 роки Кредитне навантаження також 

є різним. 

Загалом програми підготовки освітнього рівня «магістр» є більш 

вузькопрофільними, ніж рівня «бакалавр», але вітчизняній системі підготовки 

властива велика кількість дисциплін соціально-гуманітарного характеру, які іноді 

переважають у відсотковому співвідношенні фахово-орієнтовані дисципліни. У 

дослідженні вони так само, як і бакалаврські, були поділені на чотири різні 

категорії: реклама та PR; комунікації; маркетинг; бізнес та управління. 

Дисциплінарне наповнення підготовки рівня «магістр» суттєво відрізнялося від 

підготовки бакалаврів, у західних ВНЗ. В українських вишах дисциплінарне 

наповнення майже не відрізнялось від дисциплін рівня «бакалавр». Західні 

програми більше тяжіють до управлінської функції зв’язків з громадськістю й до 

вивчення дисциплін, пов’язаних з комунікаціями та проведенням досліджень. 
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Також виявлено, що середній рівень загального кредитного навантаження 

в різних країнах неоднаковий. Наприклад, у країнах Європи та США середній 

рівень кредитного навантаження становить 90 кредитів, у ВНЗ Росії – 

124 кредити, а у вітчизняних вишах – 108 (рис 2.2).  

 

Рис. 2.2. Середня кількість кредитів для ОПП рівня «магістр». 

 

Виходячи з наведених цифр, можна зробити висновок про те, що головним 

є не кількісне наповнення програми, а якість підготовки. Магістерській рівень 

підготовки на Заході передбачає високу мобільність студентів з можливою 

зайнятістю на робочому місці й великою кількістю практичного навчання, у той 

час як вітчизняні ВНЗ майже не змінюють підхід до викладання на рівні 

магістерської підготовки фахівців.  

Продемонструємо опис п’яти програм рівня «магістр», що були обрані за 

такими критеріями: тривалість програми два роки; висока кількість балів у 

рейтингу повторюваності предметів, обов’язкова наявність практики. 

У Технологічному університеті Квінсленда (Австралія) протягом першого 

року навчання модулі в основному викладаються у форматі лекцій / семінарів, на 

яких студенти ознайомлюються з  теоретичними ідеями та підходами, а потім 

виконують більш прикладну та командну роботу на семінарах. Таким чином, ідеї 

вводяться на лекціях, а потім випробовуються, обговорюються та 

застосовуютьсья на семінарських заняттях. Студентам дається можливість 

обирати велику кількість предметів, пов’язаних з маркетинговими комунікаціями 
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та антикризовим управлінням. Також є предмети, пов’язані з політичним PR та 

політичними комунікаціями. На другому році навчання стає більш 

вузькоспеціалізованим,  викладаються лише фахово-орієнтовані дисциплін. До 

циклу цих дисциплін входить організація та проведення маркетингових 

досліджень, політичних кампаній, рекламне та PR-супроводження бізнес-проектів 

тощо. Окрім виконання дисертаційної роботи студенти обов’язково повинні 

проходити практику обсягом 40 кредитів, яка пов’язана з виконанням 

соціологічних досліджень та проведенням рекламних кампаній [123]. 

Особливості програми Лапландського університету (Фінляндія) полягають 

у тому, що участь в її розробленні брали великі міжнародні маркетингові групи, 

такі як WPP, Omnicom та Publicis. В її основу закладено дисциплінарну базу, 

пов’язану з опануванням дисциплін, що навчають впливати на маси через цифрові 

технології та інновації в рекламній діяльності. Окрім цього, вивчаються такі 

предмети, як планування рекламних кампаній, робота з клієнтами, споживча 

поведінка, управління брендом, зв’язки з громадськістю та робота з медіа. При 

цьому акцент у підготовці робиться на розвиток навичок роботи в електронному 

маркетингу та аналізу даних. Програму підготовки умовно можна поділити на три 

етапи - два річні та написання магістерської дисертації роботи. Перший рік 

студенти набувають знаннь та навичок з маркетингових комунікацій. На другому 

році навчання, майбутній фахівець може обрати для себе додатковий напрям 

спеціалізації і вивчати дисципліни, які включають роботу над реальними 

проектами та презентації в основних лондонських агенціях, таких як Leo Burnett, 

BBH, Mediacom, Mindshare, We Are Social, Razorfish, Burston Marsteller, Hills та 

Knowlton [132]. Багато дисциплін у програмі підготовки пов’язані з 

особливостями роботи в нових медіа. 

Програму Університету Вебстер (США) розроблено з акцентом на 

підготовку PR-фахівців у галузі мистецтва. У ній переважає практичне навчання. 

Перший рік студенти присвячують стратегічному і тактичному плануванню 

рекламних та PR-кампаній, особливості проведення маркетингових досліджень. 

На другому році студенти вивчають особливості рекламування та PR-послуг у 
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сфері мистецтва та пишуть заключну роботу. Окрім цього їм викладаються 

дисципліни, пов’язані з етикою в рекламі та PR, антикризовим управлінням та 

антикризовими комунікаціями [137]. 

Програма Університету Диполь (США) акцентує увагу на стратегічному 

управлінні у зв’язках з громадськістю. Велика кількість предметів пов’язана з 

креативом в рекламі та особливостями використання дизайнерських технологій. У 

програмі є також курси пов’язані з антикризовим менеджментом, управлінням 

персоналом та копірайтингом [178]. Велика увага приділяється проведенню 

маркетингових та комунікаційних досліджень і дизайну в рекламі та PR.  

Програма Університету Джорджа Вашингтона (США) побудована з 

інтеграцією дисциплін, які мають на меті навчити працювати з клієнтами, 

інноваційного менеджменту та прищепити навички управління репутацією. 

Програма є гнучкою, вона складається лише із семи обов’язкових та чотирьох 

вибіркових курсів і передбачає можливість брати участі в унікальній Програмі 

обміну студентами (Global Perspective Residency GSPM). Її розроблено не тільки 

для молодих студентів, а й для вже досвідчених працівників, які хочуть здобути 

додаткову освіту. У цій програмі наявна опція проходження практики [192]. Сама 

програма є альтернативою програмам МБА. Найбільша кількість дисциплін 

пов’язані із інноваційним менеджментом та зв’язками з громадськістю в галузі 

енергетики. 

Нами було обрано п’ять програм підготовки освітнього рівня «доктор 

філософії» фахівця зі зв’язків з громадськістю, реклами та суміжних галузей, які 

мають схоже дисциплінарне та змістове наповнення, але певні відмінності 

структури [126; 146; 152; 154; 186].  

Підготовка докторів філософії триває від трьох до чотирьох років. Майже в 

усіх програмах вимагається, щоб аспіранти навчались, паралельно займалися 

викладацькою діяльністю та працювали над своїми дослідженнями. Також, в усіх 

програмах простежувалась наявність спільної дисциплінарної бази, яка пов’язана 

з комунікаційними дослідженнями, журналістикою, медіатехнологіями та 

медіадослідженнями. У деяких університетах доступ до певних дисциплін 
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студенту відкривають лише тоді, коли він захищає свою наукову роботу. 

Нетиповим для нашого наукового середовища є те, що абітурієнти, які вступають 

на програми PhD, створюють свої консультаційні комісії, де вони без допомоги 

старших колег обговорюють власні наукові надбання. Завдяки цьому в них 

розвивається наукове мислення та навички розв’язання дослідницьких проблем. 

Особливостями програми на здобуття ступеня «доктора філософії» в 

Університеті Нью-Йорка в галузі «Медіа, культура та комунікації» є орієнтація на 

міждисциплінарність вивчення медіа та культури [154]. Аспіранти вивчають 

дисципліни, до яких входять структури медіа, науки та культури, історія медіа, 

візуальна культура, науки про звук, антропологія, соціологія, політичні науки, 

щоб залучити міждисциплінарні стратегії аналізу. Акценти в навчанні та 

дослідженні робляться на мульти-методолгічний підхід, який передбачає 

використання різних методів досліджень, якісний та кількісний аналіз дискурсу, 

глибоке інтерв'ювання, мережевий аналіз й інші роз’яснювальні та критичні 

підходи. В університеті вивчають історичні перспективи, через вивчення медіа, 

техніки та культури в межах історичного контексту, порівняльного історичного 

дослідження, генеалогії та історії медіа. Аспіранти активно освоюють глобальні й 

порівняльні методи дослідження в контексті культурних відмінностей, форм 

медіа, історичних рамок та теоретичних парадигм. 

Під час навчання відбувається багато семінарів, зокрема два основні 

теоретичні семінари впродовж першого року навчання. Перший семінар під 

назвою «Вступ до комунікаційних досліджень» стосується теми філософської й 

теоретичної гіпотези для різноманітних методологій, підходів, процедур 

дослідження, до яких входить семіотика, аналіз дискурсу, ідеологічний аналіз, 

політичний економічний аналіз, історичний аналіз, архівне дослідження, 

психоаналіз, феміністський аналіз, аналіз мережевої взаємодії, транскультурний 

аналіз, етнографічний аналіз, контент-аналіз, глибинне інтерв’ювання та аналіз 

сприйняття аудиторією.  

Актуальним з огляду на дослідницьку компоненту програми є семінар 

пропозицій до дисертації. Його проводять у першому семестрі третього року для 
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того, щоб надати студентам міцну теоретичну й методологічну базу перед тим, як 

вони почнуть працювати над дисертацією. Курс проводиться як воркшоп, і 

студенти мусять зробити перші чернетки пропозицій щодо дисертації, а остаточні 

варіанти підготувати упродовж другого семестру третього року навчання. Окрім 

цього, на кафедрі або поза нею викладаються базові теоретичні та дисциплінарні 

курси обсягом 12 кредитів. Цей перелік дисциплін охоплює собою предмети з 

антропології, соціології, історії, філософії, комп’ютерних наук, соціальної 

психології, політичної науки, права і політики, науки щодо фемінізму, міжнародні 

науки та науки про регіональний розвиток, науки про Америку, культуру, кіно та 

вистави, критичні теорії тощо. Ці курси є вибірковими. Ще однією 

дисциплінарною компонентою є спеціалізовані необов’язкові курси (мінімум 8–

10  кредитів, усередині кафедри). Охоплюють будь-який з важливих випускних 

курсів, що запропоновані на кафедрі медіа, культури та спілкування [154].  

Акцент у підготовці докторів філософії в Університеті RMIT (США) 

робиться на комунікаційних дослідженнях та дослідженнях медіа технологій. 

Пропонується широкий спектр дисциплін, пов’язаних із цими галузями 

знань [152]. Наприклад, вивчення стратегії дослідження можуть обирати всі 

науковці, які вивчають архітектуру, дизайн та галузі мистецтва, що ґрунтуються 

на практичному досвіді. Курси демонструють різні перспективи у стратегіях та 

методиках дослідження творчої практики, актуалізовані предметними 

дослідженнями. Також пропоновані дисципліни допоможуть визначити своє місце 

в межах наукової парадигми та розробити методику, яка сприятиме створенню й 

формулюванню власної траєкторії дослідження. 

У дисциплінарному наповненні програми є курси, що складаються з малих 

семінарських груп, якими керують досвідчені дослідники. Ці інтенсивні семінари 

вдосконалюють способи наукової взаємодії з іншими науковцями. Такий формат 

передбачає групові заняття, які допомагають розвинути навички наукового 

мислення через дискусію та обговорення результатів дослідження. Ще один курс 

пов’язаний із методикою дослідження. Він дозволяє аспірантам перейти на вищий 

рівень дослідження, застосовувати різні методики збирання та аналізу даних для 
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підтримання і проведення просунутого дослідження та створення нових знань. У 

цьому курсі слухачі можуть: розвинути свої знання про основні підходи до 

якісного дослідження включно з інтерв’юванням, спостереженням та 

експериментальним дослідженням; поглибити розуміння ряду методів збирання 

та аналізу даних, звичних для цих основних підходів; отримати можливість 

збирати й аналізувати дані з використанням одного чи кількох методів 

дослідження та створювати звіти щодо результатів дослідження; використовувати 

належну технологію підтримки збирання та аналізу даних; удосконалити свої 

навички критичного та творчого мислення; брати участь у дискусіях, 

обговорюючи правильність та стабільність методів збору і аналізу даних, а також 

практичних сфер їх застосування [152]. 

Докторська програма з реклами у Школі реклами і зв’язків з 

громадськістю Стен Річардс Університету Техасу і Остіна (США) спрямована на 

набуття повноцінного педагогічного досвіду, що вимагає від аспірантів якомога 

більше розкрити свій інтелектуальний потенціал [186]. Програму розроблено для 

аспірантів, які бажають підготуватися до викладацьких чи дослідницьких посад в 

університетах або для дослідницької кар’єри в промисловості чи бізнесі. 

Програма є вільною та гнучкою, і аспіранти заохочуються до повного 

використання цієї мобільності як усередині кафедри, так і через інші кафедри 

університету. Час на отримання ступеня доктора наук різниться. Частина 

наукових робіт, написаних під час проходження магістерської програми, може 

зараховуватися в аспірантурі, залежно від того, наскільки курс буде суміжним зі 

сферою досліджень студента.  

Аспіранти повинні визначити членів свого спеціального комітету та 

підготувати запропоновані варіанти наукової роботи перед реєстрацією на третій 

семестр. Аспіранти, які починають роботу в програмі після магістратури з 

реклами, мають підготувати ці матеріали протягом першого року навчання в 

аспірантурі. Своєчасне отримання всіх необхідних документів розглядається на 

кожному щорічному оцінюванні аспірантів. На цьому комітеті рада колективно 
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розглядає роботи, щоб підвищити їхню якість. Таким чином в аспіранта 

з’являється не один, а кілька керівників наукової роботи. 

Перед реєстрацією на третій семестр докторантури в Техаському 

університеті аспірант повинен мати звірену робочу програму, яка охоплює 

щонайменше чотири сфер підготовки (включаючи оцінки за вже пройдені курси), 

додаткові роботи (за наявності) та попередньо захистити наукову роботу. 

Програма складається щонайменше з 30 год. на семестр. Три додаткові 

сфери підготовки складаються ще з 15 год. Одна з них – це «методи досліджень». 

У переліку дисциплін підготовки випускників серед інших можуть бути 

маркетинг, споживацька поведінка, громадська політика, когнітивна психологія, 

телекомунікації, популярна культура, дослідження засобів реклами та філософія. 

Робоча програма зазвичай складається із 75 семестрових навчальних годин, які 

зосереджуються на чотирьох напрямах підготовки. Аспірантура вимагає, щоб 

після магістратури було проведено 30 кредитних годин роботи. Загальна 

тривалість програми – 4 роки. Спеціалізований науковий комітет оцінює 

запропоновану роботу на основі характеру предметів та досвіду студента. У 

робочій програмі курси зазвичай поділяють на основні та допоміжні. Як мінімум, 

робоча програма має надати докази офіційного навчання у сферах, важливих чи 

необхідних для забезпечення певних знань, умінь та навичок, потрібних для 

виконання запропонованого дослідження. Наприкінці навчання аспірант складає 

чотири іспити з усіх галузей, що вивчались протягом навчання. Курси за вибором 

не вносяться до затвердженого переліку, але у робочій програмі кандидат повинен 

зазначити курс як «незалежний навчальний курс» і вказати його назву. 

Незважаючи на те, що курси робочої програми досить гнучкі, головна 

увага приділяється рекламі та PR. Зазвичай усі робочі програми містять п’ять 

обов’язкових курсів з реклами: два курси з рекламної теорії, два семінари з 

рекламних досліджень та три послідовні семестри одногодинного практикуму з 

рекламних досліджень. Цей практикум полягає в командному виконанні проекту. 

Протягом трьох семестрів студент має можливість навчитися проводити 

дослідження перед початком власного дослідження для дисертації. Це допоможе 
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аспіранту підготувати декілька публікацій для початку свого дослідження. 

Реєстрація в практикумі зазвичай починається в першому семестрі другого року 

програми. Обов’язковим предметом є методи досліджень. Оскільки докторський 

ступінь є дослідницьким, аспіранти мають бути готові як до проведення 

досліджень, так і до їх оцінювання (наприклад, виступити у ролі рецензента 

журнальних статей та доповідей на конфереціях). Студенти заохочуються до, 

щонайменше 15 год. роботи в цій сфері. Курси мають поєднувати як і «якісні», 

так і «кількісні» методи [186]. 

Програма Університету Флориди на базі університету журналістики та 

комунікацій пропонує навчання з акцентом на журналістику вивчення 

комунікацій і комунікаційних досліджень. Щодо особливостей дисциплінарного 

наповнення програми, то характерним тут є великий вибір курсів. До прикладу, за 

схвалення консультанта до докторської програми можна подавати до 30 кредитів 

магістерської програми. Студенти мають проходити щонайменше 5 курсів 

підвищеного рівня, мінімум 3 з яких мають вивчаються в коледжі. Курси 

підвищеного рівня вимагають виконання оригінальних наукових досліджень, які 

можна представити на наукових конференціях. Не більш ніж два із цих курсів 

аспірант обирає самостійно. Щонайменше 9 годин роботи має виконуватися за 

межами коледжу. Є перелік з додаткових курсів, які можуть викладатися для 

підвищення рівня обізнаності у власній галузі дослідження та фундаментальній 

компетентності [126].  

Докторська програма Університету Помпеу Фарба (Іспанія) з комунікацій 

спрямована на підготовку дослідників у головних сферах комунікацій – 

журналістиці, аудіовізуальних комунікаціях, рекламі та зв’язках з громадськістю, 

інтернет-комунікаціях, пов’язаних із суспільними та гуманітарними науками. 

Навчальний зміст програми складається із міждисциплінарних дисциплін та 

дисциплін науково-дослідного спрямування. Загалом під час навчання аспіранти 

вивчають досить широкий спектр дисциплін, серед яких: комунікації й реклама, 

естетика та аудіовізуальні медіа, цифрова документація, інтерактивна комунікація, 

етика та професіоналізм у журналістиці, політиці та історії, аналізі інтернет-
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журналістики (онлайн-медіа), політичні та аудіовізуальні комунікації, 

аудіовізуальне виробництво, принципи комунікацій у цифрову епоху, телебачення і 

достовірність, комунікації та взаємодія між культурами, комунікації та групи 

інтересів, трансмедіа та оповідання / медіаграмотність та наукові комунікації [146]. 

Висновки до дослідження. Отже, було проаналізовано 77 освітніх програм 

підготовки з 14 країн світу. На предмет дисциплінарного складника, тривалості 

програм підготовки та структури освітніх програм.  

Було проаналізовано 37 освітніх програм рівня «бакалавр». У Європі, 

США, Канаді та Австралії часто зустрічались трирічні програми. Дисциплінарне 

наповнення є більш вузькопрофільним, ніж в українських та російських вишах. 

Було виділено шість основних напрямків підготовки, це – реклама та PR; 

комунікації; маркетинг; дизайн та мистецтво; журналістика, та бізнес і 

управління. Дослідження показало, що середня кількість кредитів програми у 

західних ВНЗ становить – 133 кредити, в Росії – 250 кредитів, а у вітчизняних 

вишах – 245 кредитів. У списку дисциплін частіше за все повторювались 

«Психологія в рекламі», «Теорія журналістики», «Креативні технології в рекламі 

та PR» та «Інтегровані маркетингові комунікації» 

Було проаналізовано 35 освітніх програм рівня «магістр». Виявлено, що у 

підготовці магістрів зберігається та сама тенденція у дисциплінарному 

наповнення, що й у підготовки бакалаврів. У західних ВНЗ термін підготовки 

фахівців різні – 1, 1,5 або 2 роки. Вітчизняні університети та російські 

пропонують термін підготовки 2 роки У Європі, США, Канаді та Австралії 

середній рівень кредитного навантаження становить 90 кредитів, у Росії ця цифра 

складає 124 кредити, в Україні – 108. У списку дисциплін частіше за все 

повторювались «Антикризовий PR», «Стратегічне планування» «Менеджмент» та 

галузеві зв’язки з громадськістю. 

Було проаналізовано 5 освітньо-наукових програм рівня «доктор 

філософії». Термін підготовки триває 3–4 роки. Практично в усіх програмах 

вимагається щоб аспіранти навчались, паралельно вели пари та працювали над 

своїми дослідженнями. Також в усіх програмах прослідковувалась наявність 
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спільної дисциплінарної бази, яка пов’язана з комунікаційними та 

медіадослідженнями, журналістикою та зв’язками з громадськістю. У деяких 

університетах доступ до певних дисциплін студенту надається  лише, коли він 

захищає свою роботу. Не типовим для нашого наукового середовища є те, що 

аспіранти створюють свої консультаційні комісії де вони без допомоги старших 

колег обговорюють власні наукові дослідження.  

 

2.3. Практичні виміри формування компетентнісного набору 

професіонала в галузі PR: соціологічний підхід 

Існує велика кількість досліджень професії спеціаліста зі зв’язків з 

громадськістю та їхніх професійних компетенцій, тобто проблема професійності 

кадрів цієї галузі є досить серйозною. Підвищена увага свідчить про те, що 

зв’язки з громадськістю страждають від низьких стандартів професійності [246; 

249–252; 306; 326; 331].  

Як стверджує науковець з Міланського університету дизайну та 

комунікацій М. С. Ф. Лоренцо-Моло [284], у галузі зв’язків з громадськістю зараз 

працює досить велика кількість кваліфікованих професіоналів. Більшість 

опитаних, які брали участь у дослідженнях науковця з приводу компетенцій 

відповідних фахівців, підтверджують факт наявності величезного потенціалу 

цього напряму, однак вони вважають, що ця галузь досі не стала «справжньою» 

професією – такою, наприклад, як медицина, правознавство чи бухгалтерія [232]. 

Відповідно до дослідження Р. Піччітотто з Університету Кентуккі [292], 

діяльність стає професією, коли члени групи, які проводять цю діяльність, 

вирішують здобути певні компетенції та дотримуватися тих чи інших 

поведінкових норм. Тобто фахівці мусять не порушувати етичних стандартів, 

поведінкових норм, мають володіти певною базою знань; демонструвати 

лояльність до колег, а також дотримуватися стандартів якості у професійному 

житті. На жаль, використання терміна «професійність» у галузі зв’язків з 

громадськістю зазвичай пов’язують з висловленням потреби у покращенні 

професійного становища [293]. Протягом десятиліть науковці та фахівці-практики 
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не можуть дійти згоди щодо способів підвищення професійності та престижу 

сфери зв’язків з громадськістю [308]. 

У дослідженні, яке проводилося науковцями Бостонського 

університету [246], було визначено кілька ознак професійності зі зв’язків з 

громадськістю, які о [245] оплювали навички та види діяльності; рівні заробітної 

платні; використання дослідницької роботи; роль зв’язків з громадськістю в 

організації; етику; расову та гендерну рівність; акредитацію та ліцензування, а 

також освіту. У 2009 р. дослідник з Університету Сан-Дієго Г. Брум визначив 

п’ять показників професійного статусу. На його думку, галузь практики може 

вважатися «професією», лише якщо вона має: спеціалізовану освітню підготовку; 

базу теоретичних напрацювань; етичні кодекси та стандарти; право на вільну 

діяльність у рамках правових та етичних стандартів, та визнання суспільством 

того, що галузь пропонує унікальну та важливу для суспільства послугу [245]. 

Зв’язки з громадськістю швидко розвиваються і, на думку дослідників 

П. Латоре і П. Ламба, сьогодні галузь найбільше потребує інструментів твердої 

оцінки професійної освіти за цим напрямом [282].  

Професійна компетенція, за визначенням Б. Ша, – це кваліфікація, яка 

потрібна фахівцям- практикам для виконання певних завдань [308; 309]. У звітах 

Комісії з освіти зі зв’язків з громадськістю США було визначено та уточнено 

компетенції, якими мають володіти всі спеціальності PR. Ці компетенції 

охоплюють: знання етичних та правових норм і стандартів; навички написання 

текстів; навички проведення та аналізу досліджень; навички стратегічного 

планування [283]. 

Не так давно Г. Брум зазначив, що фахівці-практики зі зв’язків з 

громадськістю потребують комунікаційних навичок, знань у царині медіа та 

управління, навичок вирішення проблем, мотивації, уміння аналітично мислити, 

навичок написання текстів та розуміння специфіки діяльності або галузі, уміння 

комунікувати з людьми та справлятися зі стресом, а також бажання постійно 

розвиватися [245]. 
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Однак з розвитком технологій та з урахуванням змін в економічному й 

соціальному статусі сучасні практики зі зв’язків з громадськістю повинні 

переглянути наявні компетенції та додати до них інші навички, які можуть 

вплинути на загальну компетентність фахівців. Окрім того, спроби виміряти та 

продемонструвати професійність фактично породили необхідність проводити 

детальну перевірку та облік професійних компетенцій [309]. Для повного 

розуміння тих умінь і навичок, якими має володіти фахівець зі зв’язків з 

громадськістю, наведемо перелік основних компетенцій: 

Навички роботи з клієнтами. Ця компетенція фокусується на взаєминах з 

клієнтами та замовниками. Види діяльності за цією категорією охоплюють: 

встановлення діалогу з клієнтами, інструктаж та консультування клієнтів, 

управління тощо. 

Стратегічне планування. Компетенція базується на загальному підході до 

зв’язків з громадськістю та управлінні репутацією. Види діяльності за цією 

категорією охоплюють проведення наукових досліджень, установлення цілей, 

залучення клієнтів та ключових зацікавлених осіб, розроблення інформаційних 

повідомлень для конкретних аудиторій, брендинг тощо. 

Планування PR-кампаній – компетенція фокусується на впровадженні 

стратегічного плану. До види діяльності за цією категорією належать: проведення 

наукових досліджень, визначення ключових аудиторій, розроблення детального 

плану дій для більш ефективних зв’язків з громадськістю, управління 

маркетинговими комунікаціями, оцінювання ефективності, ефективне 

використання інтерактивних елементів кампанії тощо. 

Управління проектам. Ця компетенція фокусується на впровадженні 

проектів та логістиці. Види діяльності за цією категорією: формування бюджету 

та управління ним, оцінювання потреб розподілу ресурсів, планування логістики, 

управління командою, робота з продавцями тощо. 

Зв’язки з медіа. Види діяльності за цією компетенцією охоплюють 

визначення аудиторій, підготовку представників організацій для роботи з медіа, 

складання статей, написання текстів та розповсюдження прес-релізів 
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традиційними засобами та через нові медіа, моніторинг висвітлення в медіа, 

координування публічної діяльності, оцінювання зусиль з залучення засобів 

масової комунікації тощо. 

PR-просування в інтернеті – До видів діяльності за цією категорією 

входить: використання соціальних мереж, доступних через Інтернет, розроблення 

стратегій соціальних мереж для комунікаційних заходів, створення внутрішніх 

або клієнтських блогів, інформування клієнтів про те, як використовувати 

стратегії соціальних мереж в якості каналів розповсюдження інформації, 

оптимізація пошукових систем, зв’язки з блогерами тощо. 

Навички ділового спілкування. Види діяльності за цією категорією для 

кожної групи зацікавлених осіб охоплюють: розроблення стратегій та ключових 

повідомлень, організацію екскурсій та конференцій, налагодження стратегічного 

партнерства тощо. 

Загальні вміння щодо вирішення широкого кола робочих питань – 

довготривалі заходи з прогнозування потенційних проблем та антикризових 

планів. До видів діяльності за цією компетенцією належать: оцінювання та 

розроблення стратегій навколо довгострокових і важливих для бізнесу питань, 

написання антикризових планів, надання стратегічного консультування клієнтам 

або зацікавленим особам, вирішення конфліктів тощо. 

Антикризове управління. Види діяльності за цією категорією охоплюють: 

виконання антикризових планів, координування поширення інформації через 

традиційні засоби чи соціальні мережі, розуміння різних кризових ситуацій, які 

можуть виникнути, підготовку представників, моніторинг та аналіз висвітлення в 

медіа кризи компанії тощо. 

Внутрішні комунікаційні зв’язки. Ця категорія фокусується на спілкуванні 

з працівниками, керівництвом, учасниками та іншими внутрішніми аудиторіями. 

До видів діяльності за цією категорією належать: розроблення планів дій, 

оцінювання внутрішніх комунікаційних потреб, розроблення та створення 

внутрішніх публікацій у друкованому вигляді та он-лайн, розробка наповнення 

сайтів, управління організаційними змінами тощо. 
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Навички проведення спеціальних заходів. Види діяльності за цією 

категорією охоплюють: розроблення тем, просування продуктів та планування 

впровадження, координування логістики та зовнішнього просування тощо; 

Зв’язки з громадськістю. Види діяльності за цією категорією охоплюють: 

спонсорську підтримку суспільних подій, розроблення планів корпоративних 

пожерті, спілкування з різними аудиторіями, створення спілок, роботу з 

населенням за допомогою соціальних мереж тощо. 

Наголосимо, що останнім часом дефініція поняття «професіонал» стала 

неоднозначною. Це відбулося внаслідок занадто частого використання, 

неправильного розуміння та неправильної політики професійних асоціацій та 

спілок.  

Нами було організовано власне дослідження на предмет тих складників, 

які найбільш необхідні в підготовці компетентних фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. Було з’ясовано, що найголовнішим чинником покращення 

системи підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю є наявність, зокрема, 

таких компонентів: визначення основних методів та підходів, до підготовки за 

певним напрямом; з’ясування принципів дисциплінарного наповнення, яке б 

найефективніше розвивало компетенції, що формуються ринком праці; 

визначення оптимального балансу практичного і теоретичного навантаження. 

Метою дослідження було оцінити через призму знання практиків та 

працівників освітньо-наукової сфери перелік методів і дисциплін, необхідних для 

ефективної підготовки фахівців у галузі зв’язків з громадськістю. Потрібно було, 

зокрема, з’ясувати основні напрями покращення та оптимізації дисциплінарного 

навантаження через визначення пріоритетних дисциплін фахово-орієнтованого та 

соціально-гуманітарного напрямів; виявити, які методи набуття практичних 

навичок найбільш доцільно використовувати у підготовці фахівців галузі зв’язків 

з громадськістю; визначити, в якому співвідношенні теорії та практики слід 

складати навчальні плани для бакалаврів  і магістрів галузі зв’язків з 

громадськістю. 
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Оскільки об’єктом дослідження стали фахівці галузі PR, які нині є доволі 

масовою групою, було прийнято рішення використати вибірковий метод. Проте, 

враховуючи специфіку дослідження, ми не ставили перед собою завдання 

сформувати вибірку, яка була б статистично репрезентативною. Разом з тим, 

опитана кількість респондентів при здійсненні статистичного аналізу, на думку 

більшості фахівців уцій галузі, дозволяє отримати стійкі та обґрунтовані 

статистичні висновки, принаймні для з’ясування основних тенденцій розвитку тих 

чи інших процесів або явищ.  

Соціологічне дослідження проведено за допомогою методу інтернет-

опитування (онлайн-опитування) розсиланням анкет на e-mail адреси потенційних 

респондентів (у цьому інтернет-опитування схожі з методикою поштового 

опитування) або наданням респондентові доступу на сайт дослідницької 

організації. У цьому разі було обрано другий варіант. У деяких випадках метод 

інтернет-опитувань було поєднаноо з іншими, більш традиційними методами для 

опитування груп респондентів, недоступних через Інтернет. 

Онлайн-опитування як метод збирання даних є одним з 

найперспективніших. Для нього характерні: технологічність доступу до 

респондентів; широта просторового охоплення в разі фіксованого бюджету; 

управління часовими параметрами опитування для забезпечення його 

одномоментності (або за потреби – для реалізації складних процедур 

послідовного, повторного або прив’язаного до часу значущих оффлайн-подій 

контакту з окремими групами опитаних); контроль за якістю введення відповідей 

і процесом кодування та оброблення опитувальних даних; легкість реалізації 

процедур контролю над вибірковими одиницями; зворотний зв’язок з 

респондентами та деякі інші методологічні труднощі – онлайн-опитування мають 

суттєві переваги порівняно зі звичними опитувальними техніками [286]. 

Опитування проводилося через соціальні мережі «ВКонтакті» та 

«Facebook» за допомогою розміщення на сайті посилання, скориставшись яким 

можна було перейти на сторінку для проходження онлайн-опитування. Також 
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відбувалася розсилка посилання на електронні адреси респондентів. (додаток 

 Р ) [104]. 

Анкету було адаптовано для онлайн-опитування, застосовувались 

дихотомічні та шкальні запитання для отримання оцінки респондентів, а також 

запитання-переліки в номінальній варіаційній шкалі, в яких учасники 

дослідження могли обрати кілька варіантів відповідей. 

На початку опитування було поставлено запитання для того, щоб оцінити 

компетентність опитуваних та отримати статистичні дані про їхній вік, рід 

діяльності та посади. 

Загалом в опитуванні взяло участь сто осіб, серед яких 60 % жінок та 40 % 

чоловіків, що, з огляду на статистику, свідчить про те, що кількість жінок у галузі 

реклами, PR, маркетингу та соціальних комунікацій у нашій державі переважає 

кількість чоловіків. 

У запитанні щодо галузі діяльності (рис 2.3) було запропоновано сім 

варіантів відповідей, які відображали різні напрями діяльності фахівців з реклами 

та зв’язків з громадськістю. Найбільша кількість респондентів своєю галуззю 

вказали PR – 31 %, друге місце посіла реклама – 27 %, третю сходинку зайняв 

маркетинг 23 % , четверте місце належить освіті та науці – 18 % , п’яте 

журналістиці – 12 %, шосте – виставковій діяльності – 11 %. Також у відповідях 

можна було обрати варіант «Інше», який набрав 8 % (рис. 2.3). Це запитання було 

поставлено респондентам задля того, аби оцінити їхню компетентність у цій 

галузі. Можна було обрати декілька варіантів відповіді. 

У наступному запитанні респондентів попросили вказати їхню посаду. 

Усього було запропоновано п’ять варіантів відповідей, у кожній з яких можна 

було обрати кілька позицій. Найбільша кількість респондентів виявилася 

фахівцями – 44 %, Цей варіант відповіді означав, що людина є спеціалістом – 

професіоналом у своїй галузі. Другу сходинку посіли викладачі - науковці – 32 %. 

Значна частка респондентів вказувала цей варіант відповіді в поєднанні з іншими. 

Наприклад, можна було обрати посаду «Керівник організації» та паралельно 

«Викладач-науковець». Третю сходинку посів керівник підрозділу– 16 %, на 
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четвертому місці керівник організації – 12 %. Також респонденти могли обрати 

відповідь «Інше». Таких виявилося 15 % (рис. 2.4). Це запитання було поставлено 

експертам для того, щоб отримати більш детальну статистичну інформацію про 

їхню компетентність у цій галузі. 
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Рис. 2.3. Відповіді респондентів щодо галузі їхньої діяльності. 
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Рис. 2.4. Відповіді респондентів щодо їхньої посади. 
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Далі респондентам було поставлено два запитання, які стосувалися 

предметного навантаження в програмі підготовки. Предметне навантаження було 

розділено на дві категорії. До першої віднесено фахово-орієнтовані дисципліни, 

до другої – соціально-гуманітарні. Дисципліни обиралися на основі вітчизняних 

освітньо-професійних програм рівня «бакалавр» та «магістр». До уваги брались як 

нормативна, так і варіативна частини, за винятком тих дисциплін, які має право 

інтегрувати сам ВНЗ, із урахуванням свого профілю. 

У цих запитаннях респондентам було надано опцію, за допомогою якої 

вони могли розмістити дисципліни в послідовності, від, на їхню думку, найбільш 

пріоритетної до найменш пріоритетної дисципліни. Задля зручності перегляду 

результатів нами було створено спеціальні таблиці, в яких відображено повністю 

результати опитування із зазначених запитань (додаток С). Перша таблиця 

(запитання № 4) нараховувала 25 фахово-орієнтованих дисциплін, тому 

відповідно предмет міг посісти будь-яке з першого по двадцять п'яте місце. Друга 

таблиця (запитання № 5) нараховувала 37 соціально-гуманітарних дисциплін, 

тому відповідно кожен предмет міг посісти місце з першого по тридцять сьоме. 

Оскільки було опитано сто респондентів, кожен предмет обирався сто разів і ця 

кількість розділялася між усіма місцями в рейтингу таблиці. У першій (запитання 

№4) між двадцятьма чотирма місцями, а в другій (запитання № 5) – між 

тридцятьма п’ятьма запитаннями відповідно. Предмети в таблицях розміщені за 

рейтингом популярності, визначеним за інтегральною оцінкою. Також вказано, 

скільки разів кожна дисципліна була поставлена на те чи інше місце в рейтингу, 

яке вона в підсумку посіла. 

Інтегральна оцінка предметів визначена таким чином: 





k

j
iji

jkgI
1

)1( , 

де i  – порядковий номер предмета, j  – місце (ранг) предмета, визначене 

експертами, k  – кількість предметів, 
ij
g  – кількість експертів, котрі поставили i -

й предмет на j -те місце. Для опитування з фахово-орієнтованих предметів 

25k , максимально можлива інтегральна оцінка 2500
1
I  (рис. 2.5). Для 
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опитування із соціально-гуманітарних предметів 37k , максимально можлива 

інтегральна оцінка 3700
1
I  (рис. 2.6).  
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Рис. 2.5. Інтегральна оцінка фахово-орієнтованих предметів за їхньою пріоритетністю. 

Максимально можлива оцінка – 2500 балів. 

 

На запитання № 6 респондентів попросили відповісти, чи вважають вони 

доцільним використовувати менторський підхід (коли досвідчений працівник 

ділиться своїми знаннями, уміннями та навичками з недосвідченим новачком або 

студентом упродовж певного проміжку часу) у підготовці фахівців галузі зв’язків 

з громадськістю. Абсолютна більшість – 83,1 % опитуваних відповіли, що вони 

вважають його ефективним. Не вважають такий підхід ефективним 7,9 %, 9 % 

опитуваних зазначили, що їм важко відповісти на це запитання (рис. 2.7). 
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Інтегральна оцінка соціально-гуманітарних предметів
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Рис. 2.6. Інтегральна оцінка соціально-гуманітарних предметів за їхньою 

пріоритетністю. Максимально можлива оцінка – 3700 балів. 
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Доцільність застосування менторського підходу
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Рис. 2.7. Відповіді респондентів щодо доцільності застосування менторського підходу в 

підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю. 
 

У запитанні, що стосувалося визначення найбільш ефективних способів 

набуття практичних навичок, респондентам було надано шість можливих 

варіантів відповідей. Вони могли також обирати кілька варіантів відповідей, але 

не більш ніж три. Найбільш популярним методом набуття практичних знань 

експерти обрали метод «case study» – 84 % (рис. 2.8). На другому місці опитувані 

зазначили «метод проектних завдань» – 75 %. На третьому місці з відставанням 

лише в 1 % опинився метод «ділові ігри» – 74  %. Четверту сходинку посів 

«пояснювально-ілюстративний метод» – 31 %. П’яте місце належить «Частково-

пошуковому методу», шосте – «репродуктивному методу». Оскільки можна було 

обирати кілька варіантів відповіді, то відсоткове співвідношення є нерівним і 

перевищує показник у 100% (додаток С). 

В останніх двох запитаннях респондентів попросили дати відповідь про те, 

у якому співвідношенні теорії та практики потрібно складати навчальні плани для 

бакалаврів та магістрів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю», 

оскільки саме на цій спеціальності готують фахівців галузі PR. 
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"Які способи набуття практичних навичок та знань є 

найдієвішими?"
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Рис. 2.8. Відповіді респондентів щодо дієвості різних способів  набуття практичних 

навичок та знань у підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю 
 

Запитання № 8 стосувалося принципів навантаження освітнього рівня 

бакалаврів цієї галузі. На це запитання більшість опитуваних, а саме – 64 %, 

відповіли, що в навчальних планах має переважати практична підготовка над 

теоретичною. 27 % відповіли що навантаження повинно розподілятись порівну і 

лише 9 % зазначили, що обсяг теоретичної підготовки повинен бути більшим, ніж 

практичної (рис. 2.9). 

На останнє запитання переважна більшість експертів – 78 % відповіли, що 

в підготовці магістрів має переважати практична компонента. 16 % респондентів 

вважають що навантаження має розподілятися порівну, і лише 6 % зазначили, що 

в навчальних планах має переважати теоретична підготовка (рис. 2.10). 

Отже, експертне середовище розуміє, що для того, аби відбувалися зміни в 

галузі, необхідна якісна підготовка фахівців цієї сфери. З огляду на результати 

дослідження можна зробити такі висновки: 

1. Було визначено набір тих дисциплін, на яких найбільшою мірою, на 

думку експертів, потрібно робити акцент у підготовці фахівців галузі PR. Серед 
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фахово-орієнтованих дисциплін це: «PR у політичній сфері», «Копірайтинг», 

«Антикризовий PR», «PR у сфері бізнесу», «Брендинг». У переліку соціально-

гуманітарних дисциплін було обрано: «Основи реклами та PR», «Основи 

маркетингу», «Основи комунікаційних технологій», «Основи менеджменту», 

Основи маркетингових досліджень. 

2.  Було визначено, що у підготовці фахівців галузі зв’язків з 

громадськістю найбільш ефективними методами набуття практичних знань є 

метод case study, метод ділової гри та метод проектних завдань. 

3.  Для того щоб фахівець отримав якомога більше практичних знань та 

навичок, у навчальних планах практичний компонент підготовки має переважати 

теоретичний, як за бакалаврським, так і за магістерським рівнями підготовки. 

4.  Було доведено, що для того, аби підвищити рівень компетентності 

фахівця, доцільно використовувати менторський підхід у навчанні, оскільки він 

допомагає набути практичного досвіду та виховати професійні компетенції. 

 

Розподіл навантаження між практичною і теоретичною 

підготовкою (бакалаври)

9.0%

64.0%

27.0%
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Рис. 2.9. Відповіді респондентів щодо рівномірності розподілу навантаження на 

практичну та теоретичну частини  в підготовці бакалаврів зі зв’язків з громадськістю. 
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Розподіл навантаження між практичною і теоретичною 
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Рис. 2.10. Відповіді респондентів щодо рівномірності розподілу навантаження на 

практичну та теоретичну частини  в підготовці магістрів зі зв’язків з громадськістю 
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Висновки до розділу 2: 

Український PR-ринок є досить слабким та молодим. Є кілька 

університетів, де на належному рівні готують фахівців зі зв’язків з громадськістю, 

але таких ВНЗ небагато. 

Західна та вітчизняна системи підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю є абсолютно різними. Дисциплінарне наповнення у західних ВНЗ є 

переважно фахово-орієнтованим. В українських та російських вишах підготовка 

здійснюється з акцентом на широкопрофільність в освіті. Підходи до освітньої 

підготовки також кардинально відрізняються. У вітчизняних вишах переважає 

теоретична підготовка, в університетах США та Західної Європи увага 

акцентується на практичному навчанні та набутті досвіду. 

Відмінність програм підготовки полягає ще й у тому, що в американських 

та західноєвропейських університетах існує розгалужена система підготовки в 

галузі зв’язків з громадськістю. До прикладу існують спеціальності накшталт 

«Медіа та PR», «PR та дизайн», «журналістика та PR» і звичайно ж «Реклама та 

зв’язки з громадськістю». В українських вишах є лише програми за спеціалізацією 

«Реклама та зв’язки з громадськістю» та «Зв’язки з громадськістю» як 

спеціалізація для магістрів. 

Найбільш ефективними методами підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю є метод ділових ігор, case study та метод практичних проектів. Ці 

методи якнайкраще розвивають необхідні для PR професійні компетенції. 
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РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

3.1. Використання менторського підходу в підготовці фахівців зі зв’язків з 

громадськістю 

Досить поширеним у наш час є використання компетентнісного підходу в 

підготовці студентів усіх спеціальностей. Але вирішувати цю проблему потрібно 

не збільшенням обсягу дисциплінарного навантаження, а за рахунок правильно 

організованої самостійної роботи студентів та роботи під час практики [80]. 

Дедалі поширенішими у наш час наразі стає використання менторських програм у 

підготовці студентів різних спеціальностей. 

«Ментор – це керівник, учитель, наставник, вихователь та невідступний 

наглядач для учня» [291]. Менторський підхід до навчання ефективно 

зарекомендував себе у сучасному педагогічному просторі. Він уже давно 

практикується в західних школах та університетах. Історично менторство як 

форма навчання зародилося ще в Стародавній Греції, а Сократ стверджував, що 

вчитель повинен навчати учня через діалектику. Далі наставництво розвивалось у 

працях таких учених, як Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський та ін. «наставництво 

існувало також як форма комуністичного виховання» [285, с. 9]. З часом, після 

переходу до ринкової економіки, наставництво як педагогічний метод поступово 

зникає, але потім знаходить своє місце в галузі економіки, бізнесу та комунікацій. 

Зараз широко використовують менторський підхід, винайдений у США ще у 40-х 

роках минулого століття. У класичному вигляді менторські програми почали 

застосовувати набагато пізніше, з початку 2000-х років [285]. 

Менторський підхід передбачає наставницьке спілкування між 

недосвідченим новачком у певній галузі та професіоналом. «В освітньому процесі 

менторство традиційно розуміється як дидактичні, особистісні, довготривалі 

взаємини між досвідченим наставником та студентом. У свою чергу, ментор не 

просто виступає як педагог, а й виховує у студента професійні, академічні та 

особистісні якості» [35, с. 5]. 
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Існує велика кількість моделей менторського підходу. Наведемо деякі з 

них: спонсорська модель – ментор допомагає встановити певні ділові зв’язки та 

виконує роль менеджера; модель психолога – ментор допомагає учню у вирішенні 

психологічних питань; модель навчання – ментор бере на себе функцію вчителя, 

передаючи знання учневі, який мусить їх засвоювати; «рефлективна модель – 

ментор відіграє роль конструктивного критика, який бере участь в оцінцінюванні 

навчання; модель розвитку – ментор допомагає студентові в особистісному та 

професійному розвитку через рефлексію» [289, с 4]; компетентісна модель – ментор 

створює такий формат навчання, щоб акцент робився на практичну підготовку 

фахівця та виховання в нього необхідних компетенцій [289]. 

На нашу думку, саме використання компетентнісної моделі в менторстві 

зможе вдосконалити систему підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю, 

адже нинішня система підготовки не повною мірою відповідає тим вимогам, що їх 

формує ринок праці.  

Важливо розуміти, що ментор– це не просто вчитель, а й вихователь, 

наставник, який допомагає не тільки в розвитку професійних навичок, а й у 

формуванні особистісних якостей та готує фахівця до роботи психологічно. 

«Менторська допомога має на меті спільну роботу ментора – фахівця в 

своїй галузі та менті – учня, який повинен переймати ці знання у старшого, більш 

досвідченого товариша. У такому разі ментором може виступати спеціаліст-

практик, викладач або аспірант» [289, с. 4]. Існує кілька різних видів менторських 

програм: традиційне менторство (викладач – студент); e-mentoring (менторські 

програми, які здійснюються через спілкування он-лайн або листування); 

peermentoring (наставництво однолітків) – коли ментором виступає студент 

старших курсів або однолоіток; teammentoring (менторска допомога, під час якої 

ментор допомагає не більш, як чотирьом студентам); групове менторство 

(менторські програми, які передбачають роботу з групою студентів більшою, ніж 

4 особи) [275]. 

Зазначимо основні характеристики менторського підходу: 

довгостроковість взаємин між ментором та менті; обговорення результатів роботи 
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проходить віч-на-віч протягом усього процесу навчання; ментор акцентує увагу 

на цілях та прагненнях менті, відштовхуючись від його здібностей та вмінь; 

досить часто наставником є людина, яка може бути трохи старша за студента. 

Таке навчання також має свій ефект, оскільки студент може бачити перед собою 

приклад вдалого кар’єрного, інтелектуального та життєвого розвитку. «Але такий 

підхід може мати як свої плюси, так і мінуси, оскільки реакція студента на не 

набагато старшого ментора може бути негативною; менторство вимагає від 

самого наставника володіння навичками міжособистісного спілкування та вміння 

будувати комунікативний процес» [224, c. 11]. Такі вміння потрібні для того, аби 

налагодити взаємини з менті та підштовхнути його до особистісного розвитку. 

Ментор протягом усього процесу навчання може виконувати різні ролі. 

Наприклад, він може бути консультантом або грати в рольову гру зі студентом 

залежно від типу завдання, яке потрібно виконувати, чи підштовхувати студента 

до генерування певних ідей. Наставник сам обирає кращий варіант взаємодії з 

учнем [224, c. 12]; 

«Менторській підхід несе в собі величезну кількість переваг і для студента, 

і для ментора, і для організацій, що будуть наймати його як працівника, оскільки 

вони отримають уже підготовленого прфесіонала, який матиме певну 

кваліфікацію та буде психологічно готовий до виконання будь-яких завдань» 

[285, с. 9]. Отже, переваги менторського підходу умовно розділимо на три групи: 

переваги для організації, переваги для наставника та переваги для студента. 

Зазначимо переваги для організації. Надаючи можливості для особистісно-

орієнтованого розвитку студента та майбутнього кандидата на місце роботи, 

допомагаючи студентові адаптувався до організаційної культури, компанія має 

змогу підвищити відсоток працівників, що залишаються в ній протягом тривалого 

терміну роботи. «У разі потреби працівники також можуть надавати допомогу 

ментору в ході підготовки його підопічного» [289, с.  11]. 

Переваги для ментора полягають у розвитку нових навичок та розуміння 

(ментор також навчається чогось нового зі своїм підопічним). Ментор 

використовує свої знання, навички та розуміння організаційної структури для 
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того, аби навчити студента й передати йому свій досвід та виховати в нього 

необхідні компетенції. 

Переваги для студента полягають у тому, що він отримує знання від більш 

досвідчених колег, які працюють за фахом. Менті має можливість навчатися з 

використанням реальної рольової моделі, має змогу швидко засвоїти, що можна та 

чого не можна робити в межах корпоративної культури організації. Студент 

виховує в собі необхідні для роботи навички та вміння. Найголовнішою 

перевагою є розвиток упевненості в собі, виховання самоповаги та вміння 

покладатися на власні сили [285].  

Ментора, або наставника, можна обирати за різним принципом, але 

переважно в основу наставництва мають покладатися три групи якостей: людські 

(терплячість, емоційна стійкість, доброзичливість); професійні (якості ментора як 

педагога та професіонала в певній галузі, який може передати свої знання); 

менторські – необхідні на додаток до професійних та людських. До таких якостей 

належить вміння знайти контакт, пояснити, а якщо потрібно – то й підтримати 

студента [224]. 

Відповідно, як фахівець у своїй галузі ментор також повинен мати певний 

набір компетенцій, за допомогою яких він буде здійснювати навчання менті та 

передавати йому свій досвід. Зокрема, ментор мусить бути досвідченим 

професіоналом своєї справи, мати широкий спектр знань з теорії, уміти 

застосовувати знання в роботі. Він має вміти налагодити контакт зі студентом і 

створювати умови для його подальшого прогресу. План роботи має бути складено 

чітко та зрозуміло для того, аби студент міг зосередитися лише на виконанні 

завдань. Ментор повинен добирати та використовувати нестандартні форми 

постановки завдань для студента, ураховуючи його здібності; займатися 

саморозвитком та пошуком нових форм для навчання й розвитку. Важливо також, 

щоб він був зацікавлений у вихованні нових висококваліфікованих 

спеціалістів [291]. 

Суттєвим аспектом менторського підходу є вміння чітко сформулювати 

мету, яка стоїть перед менті у процесі його роботи з ментором, оскільки 
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завданням останнього на практиці є не тільки забезпечення навчальних цілей 

студента, але й стимулювання в ньому бажання до саморозвитку за фахом та 

роботи в галузі. Саме тому ментор використовує досить широкий спектр різних 

форм навчання та педагогічного впливу. Наставник на період практики повинен 

посідати чільне місце в житті студента, оскільки цей вид навчання є не просто 

формальним, а фінальним, завершальним етапом навчання, який передує 

закінченню освітньої підготовки студента. Також важливо розуміти, що в 

організації практики з використанням менторського методу задіяна велика 

кількість суб’єктів, серед яких: студент, що проходить практику; керівник 

студентської практики від університету; ментор, який приймає студента на 

практику; керівник підрозділу, де студент проходить навчання; керівник відділу 

кадрів, який відповідає за персонал [35]. 

Головною освітньою моделлю менторського підходу є модель «Розкажи – 

покажи – зроби» [285, с. 35]. Спершу ментор повинен ознайомити студента із 

завданням, а якщо воно занадто велике – допомогти, потім – обов’язково повинен 

перевірити, як студент зрозумів завдання.У подальшому наставник має показати, 

коментуючи свої дії, як саме виконувати те чи інше завдання, далі так само 

повинен перевірити, чи студент усе зрозумів, і просити все коментувати. Якщо 

ментор не впевнений у якості виконання певного завдання, то він може більш 

детально зупинитися на певному етапі роботи.Сам же процес підготовки до 

менторської програми передбачає проходження трьох послідовних етапів. 

Під час підготовчого етапу ментор попередньо знайомиться з учнем. 

Головна мета цього етапу – налагодити нормальний контакт між ментором та 

студентом задля того, аби процес передавання знань та рефлексія відбувалися 

нормально. Ментор під час знайомства повинен оцінити характер учня, його 

психологічні особливості та, за можливості, його здібності. Навчання 

відбувається у формі традиційного проведення лекційних занять, спостереження, 

створення проблемних ситуацій та їх вирішення й семінарських занять. До 

завершення цього етапу студент повинен мати чіткий план своєї діяльності та 

уявлення про те, які саме йому потрібно виконати завдання для розвитку тих чи 
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інших компетенцій. Також він має знати, як саме буде здійснюватися контроль 

над його роботою та форми оцінювання [224, с. 32]. 

Далі процес переходить до організаційно-діяльнісного етапу. Цей етап є 

основним у формуванні професійних компетенцій студента, що проходить 

практичне навчання або займається самостійною роботою. Головною метою є 

виховання найнеобхідніших навичок, якостей та вмінь, які знадобляться студенту 

в майбутньому, під час його роботи. Ментор повинен допомагати студенту 

розвивати ці якості, спонукати мислити самостійно та нестандартно, а також 

привчати студента до відповідальності. На цьому етапі наставник постійно 

стежить за виконанням роботи студентом та коригує процес за необхідності. 

Найкращий ефект досягається, якщо чергуються теоретичні заняття та практична 

робота й обов’язково показується, як потрібно виконувати той чи інший етап 

завдання. У такому разі студент відразу може використати набуті знання на 

практиці, а отже – краще запам’ятати матеріал. На цьому етапі дуже важливо 

закріпити на практиці отримані знання, а також відпрацювати їх до 

автоматизму [224, с. 34]. 

Третій етап – діагностичний – є вирішальним у формуванні компетенцій. 

Головна мета цього етапу – полягає у визначенн ступеня сформованості 

професійних компетенцій фахівця та виробити рекомендації для студента [224, с. 35]. 

Зрозуміло, що ефективне менторське навчання має тривати рік, але якщо 

відштовхуватися від реалій вітчизняної освіти, то досить важко виконати саме цю 

умову. Також під час підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю ми 

пропонуємо використовувати менторську допомогу в поєднанні з проходженням 

практики. Вважаємо, що застосування менторського підходу є доцільним тільки 

на старших курсах бакалаврату або в магістратурі. Оскільки менторство 

передбачає в собі передавання практичного досвіду та знань, студент повинен 

мати гарну базову підготовку зі спеціальності та суміжних галузей знань. 

Пропонуємо докладніше розглянути особливості використання менторського 

підходу саме в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю. 
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Зауважимо, що метод менторської допомоги тісно пов’язаний з 

комунікативним складником, тому його використання в підготовці фахівців зі 

зв’язків з громадськістю матиме значний ефект. Наставник у цьому разі мусить 

виступати як старший, більш досвідчений товариш, який повинен добре володіти 

педагогічними навичками, знати психологію молоді і, що дуже важливо, 

розбиратися в особливостях комунікації серед молоді, оскільки саме на неї й 

повинен спрямовуватися відповідний вплив. Цей підхід має базуватися на 

передаванні спеціалізованих знань, психологічній підготовці, передачі досвіду, 

налагодженні ділових контактів та вихованні необхідних компетенцій. 

Треба усвідомлювати, що ментор не повинен навчати студента базових 

понятть його спеціальності, це – задвдання університету. Наставник мусить 

передавати студентові вузькоспеціалізовані знання, які стануть у пригоді студенту 

в його професійному житті. Водночас, він не повинен виконувати роботу за 

студента, а має підказувати, як краще зробити роботу. Дуже часто студент 

потребує вузькопеціалізованих, професійних знань. Це може стосуватися деталей 

того, як краще та більш ефективно написати рекламний текст, або як працювати 

над робочими проектами, або того, як розробити план антикризових дій у тій чи 

іншій ситуації. Завдяки використанню менторського підходу ми матимемо якісно 

насичений цикл підготовки, який складатиметься з фундаментальних основ та 

фахово-орієнтованих дисциплін, які викладатимуться в університеті, та 

вузькоспеціалізованих знань, що їх може передати ментор. «Саме така підготовка 

забезпечить максимально якісний рівень компетентності фахівця зі зв’язків з 

громадськістю» [234, с. 107]. Ментор забов’язаний здійснювати психологічну 

підготовку свого підопічного та стежити за тим, щоб його адаптація до робочого 

середовища проходила якомога швидше. Якщо студент матиме психологічну 

напругу на робочому місці, то процес його навчання може не принести бажаного 

ефекту, оскільки студент буде відволікатися на сторонні проблеми, пов’язані з 

психологічною адаптацією в колективі. Наставник повинен навчити студента 

максимально швидко адаптуватися до робочого середовища та долати ті 

психологічні виклики, які несе в собі робочий процес [234].  
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«Потрібно розуміти, що знання, навички та вміння є основними 

складниками під час формування якісних компетенцій фахівця зі зв’язків з 

громадськістю, але не треба забувати, що не менш важливим моментом є 

наявність професійного досвіду» [236, с. 34]. Студент, який щойно вперше почав 

працювати, апріорі не може мати ніякого професійного досвіду. Наприклад 

проходячи практику студент, працює над певним проектом, пов’язаним із 

розробленням програми просування кандидата в політичній сфері. Він досить 

детально дослідив теоретичні основи цього питання. Але виконання 

методологічної та практичної частини роботи, яке пов’язане із проведенням, до 

прикладу, різноманітних соціологічних досліджень та розробленням практичного 

плану просування кандидата, може викликати певні труднощі. Завдання ментора – 

у жодному разі не виконувати роботу за свого підопічного, а передати йому 

практичний досвід, який буде пов’язаний із політичним PR та ґрунтуватись на 

інформації про вирішення конкретних професійних ситуацій. Важливо розуміти, 

що ментор  також не може бути обізнаним в усіх галузях знань. Найбільший 

ефект менторський підхід матиме, якщо студент працюватиме в тій сфері, в якій 

ментор є найбільш компетентним та має досвід роботи [236]. 

Робоче середовище вимагає від людини співпраці з іншими людьми та 

ефективної комунікації. Також потрібно розуміти, що досить важко виконувати 

всю роботу самостійно, й розробка, організація та проведення різноманітних PR-

проектів вимагає високоефективної взаємодії з великою кількістю професіоналів. 

Ця функція ментора не обов’язкова, але водночас дуже важлива. Адже, якщо 

студент, інтегруючись у професійне середовище, матиме відповідні контакти, це 

значно полегшить процес його адаптації до робочого місця та допоможе в 

подальшому професійному зростанні. Окрім цього, новачок зможе швидше 

виконувати ті чи інші завдання, оскільки за потреби матиме можливість 

проконсультуватися з більш досвідченими колегами, контакти яких він матиме. 

Також, якщо знадобиться допомога спеціаліста іншого напряму діяльності, 

новачок може розраховувати на неї. 
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Коли студент уперше інтегрується в робоче середовище, він має переважно 

теоретичну базу, яку він також може використовувати. Студенту необхідно 

набувати практичного досвіду та виховувати в собі необхідні компетенції, які 

йому згодяться в роботі. Досвідчений ментор повинен розуміти, які саме 

професійні компетенції потрібно виховувати у фахівця. Якщо студент працює в 

галузі написання PR-текстів, то потрібно зосередитися на цьому напрямі. 

Наставник повинен підказувати, як краще написати той чи інший текст, та 

надавати практичні поради, виходячи зі свого досвіду. Виховання необхідних 

компетенцій вимагає великої кількості практичної роботи, яка й буде виховувати 

ці компетенції. 

Вважаємо за доцільне перерахувати деякі з тих компетенцій, у вихованні 

яких повинен допомагати ментор. В університеті майбутнього фахівця зі зв’язків з 

громадськістю повинні навчати теоретичних основ та практичних засад 

проведення маркетингових, комунікаційних та соціологічних досліджень. 

Завдання ментора в такому разі полягає в тому, аби передати студенту 

практичний досвід та по можливості інтегрувати його в сам процес. Студент 

повинен здобути практичні навички та досвід того, як здійснювати підготовку до 

проведення будь-яких досліджень, пов’язаних з його професійною сферою, як 

проводити такі дослідження та як потрібно опрацьовувати отримані дані [236]. 

Ментор повинен розвивати в студента компетенції, пов’язані з написанням 

текстів. Студент мусить не просто володіти основами та теорією написання 

ефективних текстів, а знати лексичні та психологічні прийоми, які слід 

використовувати під час написання тексту задля того, аби текст дійсно міг 

формувати громадську думку. У цьому разі наставник має підказувати студенту, 

які саме потрібно писати тексти, яку лексику використовувати в тому чи іншому 

випадку, до яких психологічних прийомів слід вдаватися в текстах, щоб більш 

ефективно впливати на громадськість. 

Ментор повинен навчати студента, як здійснювати антикризове 

управління. Ця компетенція полягає в умінні діяти в кризовій ситуації. Специфіка 

виховання цього вміння полягає в тому, що тут потрібно здійснювати не тільки 
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практичну, а й психологічну підготовку студента до кризової ситуації. Штучно 

створивши кризову ситуацію, ментор може навчити студента адаптуватися до 

кризового середовища та діяти у відповідній ситуації. Звичайно ж, ментор 

повинен передати студенту і практичний досвід того, як потрібно діяти у кризовій 

ситуації, та запропонувати чіткий алгоритм дій, який допоможе майбутньому 

фахівцю у професійному житті [260].  

Ментор має виховувати у студента та випрацьовувати навички 

стратегічного планування, пояснити загальний алгоритм дій у стратегічному 

плануванні та передати досвід того, як здійснювати кожен крок щодо формування 

стратегічної лінії підприємства у питанні зв’язків з громадськістю. Наставник має 

показати студентові, як здійснювати стратегічне планування у зв’язках з 

громадськістю, як потрібно проводити тактичні заходи та швидко реагувати на ті 

чи інші виклики. Студент мусить набути практичного досвіду стратегічного 

планування. У цьому випадку студент не може брати на себе функції керівника 

процесу, але, якщо студент буде виконувати свою частку роботи в ході процесу 

стратегічного планування, це значно покращить як його практичне розуміння 

загальної ситуації, так і кожного елемента у процесі формування стратегічної 

лінії, а також дасть можливість отримати важливий практичний досвід [264];  

Ментор вчить менті працювати з PR-проектами. Для цього потрібно 

виховувати в студента досить широке коло компетенцій, оскільки підготовка 

будь-якого проекту охоплює збирання інформації, проведення досліджень та 

розроблення практичних заходів щодо вирішення ситуації. У цьому разі ментор 

не повинен впливати на сам процес роботи студента, а мусить лише давати 

практичні поради та ділитися досвідом у виконанні тих чи інших елементів у 

підготовці проекту. Кожен проект має певну специфіку. Завдання наставника 

полягає в тому, щоб підказати студентові, який метод дослідження краще обрати, 

і передати досвід практичного вирішення проблеми [274]. 

Ментор повинен вчити студента створювати медіаплан та прищеплювати 

навички ведення PR-кампанії. Сам процес медіапланування охоплює процес 

проведення різноманітних досліджень, формування бюджету та створення самого 
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медіаплану. Перед ментором у цьому випадку стоїть завдання інтегрувати 

студента в сам процес створення медіаплану. Цей процес певною мірою схожий 

на процес стратегічного планування, але має й свої відмінності. Медіапланування 

є складною наукою і вимагає високого рівня теоретичної підготовленості студента 

та знання великої кількості суміжних дисциплін. Також важливо вміти 

застосовувати весь широкий спектр теоретичних знань з різних дисциплін під час 

підготовки, створення медіаплану та подальшого регулювання процесу його 

функціонування. Окрім того, невід’ємною частиною роботи будь-якого фахівця з 

піар є планування самої PR-кампанії або окремих її елементів. З огляду на це, 

студент обов’язково повинен розвивати навички планування кампаній та вміння 

аналізувати ситуацію, що склалася. Наставник має стежити за тим, як студент 

виконує той чи інший елемент, та підказувати, якщо той робить щось 

неправильно. Для ментора важливо передати практичний досвід, який допоможе 

майбутньому фахівцю у процесі створення медіаплану [305]. 

Важливим аспектом у менторській підготовці є виховання у майбутнього 

фахівця аналітичних навичок. Наставник має підказувати, як найкраще всього 

опрацьовувати ті чи інші дані та як це зробити в максимально короткий термін. 

Потрібно, щоб ментор з першого ж дня професійної підготовки фахівця 

виховував в останнього навички спілкування з людьми. Сюди повинні входити 

навички ведення ділових перемовин і спілкування в робочому колективі, а також 

морально-етичне виховання та навички спілкування з клієнтами. Детальніше 

опишемо, на що саме потрібно звертати увагу у вихованні складників 

комунікативної компетенції. 

Щодо навичок ведення ділових перемовин, то завдання ментора в цьому 

разі передати практичний досвід та навести поради щодо того, як краще вести 

ділові перемовини. Ментор повинен розповісти студенту про основні 

психологічні прийоми ділового спілкування, лексичне наповнення та поведінку 

під час цього процесу. Завдання ментора - простежити, щоб студент застосував 

відповідні настанови на практиці й закріпив набуті вміння [316]. 
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У контексті здобуття комунікативних навичок надзвичайно актуальним є 

питання етичної освіти у зв’язках з громадськістю, оскільки саме від морально-

етичного виховання фахівців цієї галузі залежить, що буде дивитися по 

телебаченню, чути по радіо, читати в газетах та бачити на різноманітних бордах 

масовий споживач, – більше того, певною мірою від цих фахівців залежить, що 

будуть думати маси в той чи інший період часу. У західних ВНЗ, що готують 

фахівців зі зв’язків з громадськістю, значну увагу приділяють питанням етичного 

виховання. Доцільно викладати етику не тільки як дисципліну, а ще й 

використовувати наставництво задля того, аби етичне виховання мало 

максимальний ефект. Ментор має стежити за тим, аби студент у ході своєї 

діяльності не виходив за межі етичних норм. Наставник повинен у максимально 

стислі терміни визначити, який морально етичний стан у його підопічного, щоб 

знати, скільки часу варто приділяти морально-етичному вихованню майбутнього 

професіонала. У цьому разі йдеться як про загальні поняття етики, так і про 

професійну етику, пов’язану з питанням створення етичного продукту без 

порушення етичних і моральних стандартів. 

Дуже важливо в комунікативному аспекті, щоб майбутній фахівець мав 

навички спілкування з клієнтами. Тож ментор має передавати досвід ефективного 

спілкування з клієнтом. Дуже часто від майбутнього професіонала буде залежати, 

скористаються послугами його установи чи ні, саме тому він має велику увагу 

приділяти саме відпрацюванню навичок спілкування з клієнтами. Це спілкування 

має характер трохи відмінний від ділового спілкування, оскільки тут завдання – 

переконати клієнта в правильності його вибору. У цьому разі ментор має робити 

акцент на розвитку комунікативних здібностей індивіда то його вмінні 

комунікувати в професійному середовищі [333]. 

Важливою компонентою комунікативної компетенції є публічне 

спілкування, з огляду на те, що фахівцю зі зв’язків з громадськістю потрібно 

працювати прес-секретарем або просто публічно виступати та спілкуватися з 

масовою аудиторією. Розвиток цієї компетенції вимагає від фахівця тривалої 

практики, щоб відшліфувати свої навички. Ментор у цьому випадку відіграє роль 
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радника, який повинен спостерігати за процесом публічного виступу підопічного 

та підказувати, що той робить неправильно. Також наставник повинен 

пояснювати учневі тонкощі самого процесу публічного виступу, як готуватись та 

як поводитися під час нього. У цьому аспекті дуже важливо здійснювати й 

психологічну підготовку індивіда, оскільки публічна діяльність часто викликає в 

людей страх. Ментор повинен визначити початкові навички студента та його 

психологічний стан у питанні публічних виступів та, відштовхуючись від 

отриманих даних, допомогти менті опанувати навички публічного 

спілкування [240]. 

За короткий термін проходження практики ментор не зможе виховати у 

свого підопічного всі зазначені компетенції, тому він зобов’язаний визначити той 

напрям виховання компетенцій, який принесе найкращий педагогічний результат. 

Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю має бути компетентним та обізнаним у 

багатьох галузях знань, але ментор мусить допомагати студенту у вихованні саме 

тих компетенцій, що пов’язані з його прямими функціями, які останній виконує 

під час проходження практичного навчання. 

Поєднуючи менторський підхід із проходженням практики, наставник 

повинен стежити за тим, аби студент максимально зміг заглибитись у робочу 

атмосферу. Вагомий педагогічний ефект буде від того, що студент зможе 

отримати знання про якомога більше коло питань, пов’язаних із функціонуванням 

PR-компанії або відділу, що відповідає за зв’язки з громадськістю. Також 

наставник мусить пересвідчитися, що студент має уявлення про всі цикли 

створення PR-продукту.  

Менторська допомога дає можливість розвинути не лише професійні 

навички, але й налагодити ділові контакти у професійній сфері, що не менш 

важливо, ніж обізнаність та компетентність у певній галузі. Менторський підхід 

дає змогу студентові підвищити власний рівень організованості та покращити 

тайм-менеджмент. 

Украй важливо, щоб студент, який починає навчання за допомогою 

наставництва, мав певну сформовану базу знань зі свого фаху. Менторський 
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підхід полягає в передаванні практичного досвіду та знань. Саме тому дуже 

важливо, щоб до того, як розпочати навчання в ментора, студент отримав 

теоретичну базу знань, яка б стала підґрунтям для подальшого розвитку 

необхідних компетенцій [255]. 

Менторський підхід у зв’язках з громадськістю має, насамперед, 

допомогти студенту навчитися працювати в команді, створювати якісний 

інформаційний продукт та правильно формувати громадську думку. Оскільки 

робоче середовище часто вимагає діяти колективно, наставник повинен велику 

увагу приділяти саме тому, щоб студент працював у колективі і в нього не 

виникало із цим труднощів. 

На нашу думку, недоцільно, щоб менторська допомога охоплювала 

розвиток усіх професійних компетенцій. Вважаємо, що ментор повинен сам 

визначити, на вихованні яких компетенцій потрібно зробити акцент, а яким 

приділяти менше уваги. Якщо студент бере участь у проведенні маркетингових 

або соціологічних досліджень, ментор зобов’язаний робити акцент саме на 

вихованні компетенцій, пов’язаних із дослідженнями у сфері зв’язків з 

громадськістю. 

Важливою умовою ефективного наставництва є те, щоб воно не виходило 

за межі роботи. Інакше кажучи, студент повинен мати можливість відпочивати і 

переключатися на інші справи. Приходячи на роботу, він починає працювати з 

ментором, після закінчення вони прощаються, і процес менторської допомоги 

повторюється лише наступного дня під час практики. 

Ментор також має заздалегідь встановити певну планку, результат, якого 

повинен досягти студент. Менторська допомога не має зводитися лише до 

абстрактних порад. Наставник повинен мати чіткий план дій, який він разом зі 

студентом мусить виконувати. Разом з ментором студент складає робочий план – 

графік своєї роботи та починає працювати. Під час роботи відбувається розвиток 

необхідних знань, умінь, навичок та психологічна підготовка індивіда, яка 

фіксується ментором у графіку роботи. Наприкінці проходження практики як 

ментор, так і студент повинні підготувати свої звіти. У звіті студент має описати 
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процес роботи, усі робочі аспекти й кінцевий практичний результат. Звіт ментора 

має складатися з характеристики, де наставник дає оцінку особистісним 

характеристикам та вмінням індивіда, який проходив практику, та в якому буде 

опис виконаної за час практики роботи [254]. 

Наставник повинен допомагати студенту в ненав’язливій формі й лише 

тоді, коли цього вимагає ситуація. Якщо ментор бачить, що студент сам 

справляється із завданням, то він повинен лише стежити. Найбільш корисним є 

той досвід, який здобутий самостійно, тільки за потреби ментор повинен надавати 

пряму допомогу. Акцент потрібно робити на діловому спілкуванні між ментором 

та менті, у ході якого й відбувається обмін досвідом. У поєднанні з практичною 

роботою такий підхід дає максимальний ефект. 

Використання менторського підходу має потенційно дуже сильний ефект, 

якщо використовувати цей підхід правильно. Під час роботи ментора та менті 

потрібно враховувати індивідуальні особливості як наставника, так і студента. 

 

3.2. Впровадження інноваційних методів навчання у підготовку фахівців зі 

зв’язків з громадськістю 

Оскільки необхідні ключові компетенції можуть бути сформовані лише 

завдяки отриманню практичного досвіду, навчання потрібно переводити в 

парадигму інтерактивних форм навчання. Інакше кажучи, це види діяльності, які 

вимагають творчого підходу до завдання, самостійного прийняття рішення. Це 

забезпечує умови для того, щоб кожен студент міг розвинути свій потенціал 

повністю. Саме тому в сучасній освіті отримує перевагу саме той ВНЗ, який 

дійсно може максимально ефективно і правильно реалізувати практико-

орієнтований, компетентнісний підхід, спрямований на формування як знань, так і 

необхідних практичних умінь та навичок. 

Спираючись на дослідження, проведені в ході наукової роботи, нами було 

обрано три інноваціні методи навчання: метод кейсових завдань (case study), 

метод практичних проектів та метод ділових ігор. 
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Метод кейсових завдань (також сase study кейсовий метод, кейс стаді, 

метод кейсів) є інтерактивним методом навчання, який дає можливість студенту 

стати дійсно конкуренто спроможним на ринку праці. У наш час цей метод 

широко застосовується в галузі підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

Кейсовий метод є популярним інноваціним методом набуття практичних знань з 

економіки та менеджменту. «Цей метод уперше був застосований у Гарвардській 

бізнес-школі в 1924 р. Викладачі Гарварду швидко зрозуміли, що не існує 

підручників, які б підходили для аспірантської програми в бізнесі» [29, с. 3]. 

Вирішити цю проблему змогли за допомогою інтерв’ю з найкращими 

спеціалістами галузі. Далі на основі інтерв’ю було написано звіти й розроблено 

кейсові завдання. Слухачам курсу МБА надавався опис певної ситуації, з якою 

зіткнулася реальна організація. Це робилося для того, щоб студенти в процесі 

своєї діяльності могли сформулювати проблему та вирішити її під час 

колективного обговорення. Кейсовий метод активно використовується в бізнес-

освіті в усіх цивілізованих країнах. З 20-х років минулого століття бізнес-кейси як 

метод стали популярними в Західній Європі. Провідні бізнес-школи часто не 

тільки викладають за допомогою цього методу, але й самі розробляють кейсові 

завдання [29, с. 4]. Головною перевагою методу є те, що він формує не тільки 

знання, а й необхідні навички, потрібні фахівцю-піарнику. У випадку з методом 

casestudy акцент робиться не на тому, щоб отримати вже готові знання, а на тому, 

щоб здобути їх під час самостійної роботи і вирішення певної практичної 

проблеми [23]. Відтак студент отримує знання, які відразу ж можуть 

закріплюватись і практичним досвідом. 

Ще однією вагомою перевагою цього методу в галузі підготовки фахівців 

зі зв’язків з громадськістю є те, що його можна використовувати як у навчальній 

діяльності, так і в позакласному навчанні [23, с. 10]. У такому разі метод можна 

інтегрувати в ігровій формі, розвиваючи необхідні знання, навички та вміння. 

Слід сказати про те, що кейсовий метод має такі ознаки: у ньому завжди 

наявна певна змодельована ситуація, в якій розглядається конкретний відрізок 

часу; рішення в такому разі приймаються в колективній формі; як правило, існує 
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велика кількість альтернативних рішень та спостерігається принципова 

відсутність єдиної думки, з огляду на що доводиться приймати єдине рішення 

консенсусом; працюючи над завданням, група має єдину мету [23]. 

Також метод кейсів має свої технологічні особливості у використанні: він є 

специфічним різновидом альтернативної дослідницької технології й дає 

можливість оцінити ситуацію під іншим кутом зору [87]. Він також охоплює 

дослідницький процес та аналітичний аналіз ситуації. «Метод кейсів є методом 

колективного навчання, важливим складником цього методу є робота в групах або 

підгрупах та взаємообмін думками й інформацією для напрацювання єдиного, 

колективного рішення. Case study можна розглядати як синергетичну 

технологію» [23, с. 4]. Зміст методу полягає в підготовці процедури занурення 

групи в певну маркетингову ситуацію, в якій вони здійснюють обмін інформацією 

та в стані критичного мислення напрацьовують певні алгоритми вирішення 

проблеми. «Кейсовий метод охоплює технології розвивального навчання, зокрема 

процедури індивідуального, групового та колективного розвитку, і формує 

необхідні особистісні якості студентів» [29, с. 3]. Він є варіантом проектної 

технології, її специфічним різновидом. Зазвичай під час навчання за методом 

проектних технологій проходить процес вирішення проблеми завдяки спільній 

діяльності студентів [23]. «Таким чином кейсовий метод формує проблему і 

шляхи її вирішення на основі кейсу, який виступає, з одного боку, у вигляді 

технічного завдання, а з другого – джерелом інформації для вирішення 

проблемної ситуації. Кейсовий метод дає можливість розвивати нові навички і 

вміння та закріплювати старі, на основі яких студент навчиться ухвалювати 

самостійні рішення» [87, с 4]. Цей метод дозволяє вирішувати велику кількість 

завдань, серед яких: прийняття рішень в умовах невизначеності; розробка 

послідовності та алгоритмів прийняття рішень; набуття навичок у напрямі 

дослідження ситуації та розроблення плану дій для досягнення певного 

результату. Крім того, зазначений метод допомагає поглибити теоретичні знання 

та практичні вміння; навчає враховувати чужу думку та обстоювати свою. 
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Існують різні варіанти роботи з кейсом. Наведемо один з них, 

використання якого, на нашу думку, є найбільш доцільним під час підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

До початку самого заняття викладач повинен знайти найбільш підхожий 

кейсовий матеріал, визначити, який матеріал потрібен, а який ні, та скласти 

сценарій заняття [87]. Студент, у свою чергу, отримавши кейс та список 

літератури, індивідуально готується до заняття, щоб обстоювати свою думку або 

позицію команди [23]. «Під час заняття викладач повинен організувати 

обговорення кейсу, потім він ділить групу на підгрупи та керує обговоренням. 

Також викладач може давати студентам певну додаткову інформацію. Завдання 

студента на парі полягає в тому, щоб ставити запитання, які дають можливість 

краще зрозуміти кейс та проблему» [23, с. 5]. Майбутній фахівець намагається 

розробити варіанти вирішення проблеми сам та в колективі завдяки ухваленню 

єдиного рішення. «Після пари викладач повинен оцінити роботу студентів, а 

також правильність рішень, які були прийняті, та доцільність поставлених 

запитань. Студент, у свою чергу, складає письмовий звіт за темою кейсу. Після 

індивідуальної роботи, коли студенти поділені на групи, відбувається спільне 

обговорення проблеми. Підгрупи починають діяти колективно, розробляти проект 

вирішення проблеми та можливості презентації проекту на аудиторному занятті. 

У групі також обираються: «координатор», який організовує роботу; «секретар», 

який фіксує результати роботи групи, та «скіпери», котрі представляють проекти, 

розроблені підгрупами. Самим же підгрупам ставляться запитання за тематикою 

проблеми щодо способів її подолання» [95]. Такий варіант методу Casestudy є 

класичним форматом проведення заняття. Наведемо приклади того, як доцільно 

використовувати метод casestudy у підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

Гарним прикладом впровадження методу кейсів може стати проведення 

для студентів так званої медіагри, мета якої полягає в розвитку конкретних 

професійних компетенцій фахівця зі зв’язків з громадськістю [27, с 3]. Ця гра 

може проводитися між командами одного університету, а також у форматі 

змагання між університетами. Відповідно, такий формат передбачає виконання 
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багатьох завдань. По-перше, проводячи заходи такого формату, ми закладаємо 

підґрунтя для співпраці між університетами в питанні підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю. Саме це підґрунтя дозволить у майбутньому 

координувати запити, які формуються ринком праці, і можливості ВНЗ у 

питаннях підготовки фахівців – піарників. По-друге, велика перевага полягає в 

тому, що в студентів з’являється можливість поспілкуватись із провідними 

фахівцями галузі маркетингу, журналістики, реклами та PR, що саме по собі дає 

безцінний досвід. Фактично можна говорити про використання в цьому випадку 

одночасно менторського підходу та методу кейсових завдань. Звичайно, це все 

залежить від того, як саме організувати подібний захід та на який формат зробити 

акцент. По-третє, студенти таким чином розвивають у собі вміння працювати в 

команді, що є невід’ємним елементом будь-якого робочого середовища [27]. 

Сама кейсова гра проводиться так. На міжуніверситетському рівні команди 

формуються за принципом змішування, у кожній команді присутні представники 

різних університетів, що дає змогу навчитися працювати в команді й налагодити 

комунікацію та ділові зв’язки в майбутньому. На рівні одного університету такий 

захід може проводитися між групами чи курсами. До кожної з груп можна 

прикріпити фахівця, який повинен бути ментором або (та) допомагати команді. 

Після того, як команди сформовано, їм надається завдання у вигляді певної 

реальної ситуації, яка вимагає вирішення. Також ця гра може передбачати певні 

додаткові умови. На виконання завдання відводиться певний час, і в кінці кожна 

команда презентує свій варіант вирішення проблеми, а журі оцінює результат 

кожного колективу й обирає найкращий із них [27, с. 10]. 

Такий метод практичного навчання розвиває комунікативні навички у 

студентів, дає можливість налагодити нові контакти та знайомства, які в 

подальшому можна використовувати в професійній діяльності. Це доволі 

важливий момент, адже відомим фактом є те, що значна частина випускників 

переживає певні труднощі в питанні адаптації, інтегруючись у робочий 

колектив [254]. Насправді учасники можуть мати різний профіль підготовки, тож 

подібний формат, коли команди є змішаними, дає можливість учасникам 
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обмінюватися знаннями й розвивати нові вміння та навички. Наведемо деякі 

приклади того, де, на нашу думку, можна застосовувати метод casestudy. 

Звичайно, це не виключає можливості його застосування в інших дисциплінах. 

До прикладу, якщо казати про застосування кейсового методу в 

медіаплануванні, то тут, на нашу думку, насамперед доцільно використовувати 

кейсові завдання у форматі внесення змін до медіаплану і прийняття оперативних 

рішень та змін у ході просування товару на ринку. Припустимо, що в ситуації, яка 

описана в кейсі, бачимо швидкі зміни на ринку, тож потрібно змінювати систему 

рекламного та PR-просування нашого товару. Це означає, що слід повністю 

проаналізувати ці зміни, продумати необхідні корективи та внести їх до 

медіаплану. Нами було опрацьовано цей варіант практичної роботи, і тому ми 

можемо зробити висновок, що цей інноваційний метод навчання 

медіаплануванню дійсно є дієвим. 

У випадку з мережевим бізнесом слід говорити не тільки про кейси, 

пов’язані з бізнесом в Інтернеті, а, насамперед, про PR-просування свого товару 

та бізнесу через інтернет-комунікації. У кейсах такого напряму може бути 

описана ситуація, в якій два бізнес-конкуренти в Інтернеті мають приблизно 

однакову частку ринку, і групі студентів потрібно розробити рекламну та PR-

стратегію для того, щоб підвищити власний рівень продажу та популярність свого 

бізнесу. Досить цікавою, на нашу думку, у такому контексті видається 

розроблення стратегії PR-просування із використанням різних психологічних 

прийомів та технологій задля того, щоб студенти закріпили пройдений раніше 

матеріал і мали певний досвід використання передових психологічних технологій 

у галузі. 

Використання методу кейсів під час викладання дисципліни «Практика 

рекламної та PR-діяльності» може мати класичний варіант. Є опис проблеми, і 

студентам у групах потрібно знайти способи її подолання. Наприклад, придумати 

інформаційний привід, канали, через які відбуватиметься вплив та наповнення 

нашого послання. Та не слід забувати, що у випадку із цією дисципліною не 

завжди слід використовувати лише метод кейсів. 
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Загалом метод кейсів навчає, як правильно аналізувати, як знаходити 

альтернативні способи подолання проблеми та як обрати оптимальний варіант і 

скласти план дій. Також у цьому методі використовуються такі види роботи, як 

вивчення нового матеріалу, вирішення проблемних завдань та засвоєння й 

закріплення матеріалу. 

Говорячи про метод проектних завдань, слід сказати, що сам термін 

«проект», або «проекція», передбачає перенесення соціальної суб’єктивності із 

сьогодення в майбутнє. Цей метод має глибоке історичне коріння в педагогіці. Я. 

Коменський, один із засновників теоретичної педагогіки, наприкінці XX ст. 

пропонував, щоб педагоги в дослідницькій діяльності учнів застосовували різні 

стимули для покращення результату [67]. 

Подальше дослідження методу проектного навчання відобразилося в 

дослідженнях американського філософа та педагога XX ст. Джона Дьюї. 

Дослідник уважав, що найкраще дослідження навколишнього середовища – це 

дослідження в проектній формі [252]. 

Зазначимо, що цей метод містить у собі велику кількість навчально-

пізнавальних прийомів, які дають можливість студенту вирішити певну проблему 

в межах самостійної діяльності. При цьому він обов’язково повинен презентувати 

свої результати. Цей метод – «сукупність дослідницьких, пошукових та 

проблемних методів, які за своєю суттю є творчими» [107, с. 67]. Погодимося із 

цим твердженням, оскільки зазначений метод є справді ефективним і дієвим з 

огляду на широкий спектр тих засобів, які мусить використати студент для того, 

щоб провести дослідження. Окрім того, він має ознайомитися з великою 

кількістю матеріалу та опрацювати його під час своєї роботи, а це також дає нові 

теоретичні знання. До того ж студент має провести власне дослідження, що 

розвиває навички дослідницької роботи. І наостанок мусить розробити свою 

практичну частину дослідження, яку має презентувати у відкритій формі. Як 

правило, проектна діяльність буває трьох видів: 

- груповий проект, який полягає в тому, що над завданням працює група 

людей і кожен з її учасників досліджує конкретний аспект діяльності;  
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- мінідослідження, яке полягає у проведенні соціологічного опитування,  в 

якому також можуть бути використані анкетування та інтерв’ю або фокус групи;  

- проект, заснований на роботі з літературою, яким передбачено 

опрацювання та аналіз літератури, що підходить під задану тему дослідження 

[200, с. 5].  

Додамо, що існує ще один вид проектної діяльності – індивідуальний, коли 

студент в індивідуальному порядку аналізує ситуацію, проводить дослідження, а 

відтак розробляє план заходів та презентує результати роботи у вигляді захисту.  

У педагогічній практиці загальноприйнято виділяти п’ять видів проектів: 

за видом діяльності (дослідницькі, інформаційні й такі, що мають формат 

рольової гри); за змістом та дисциплінарним складником (чи дослідження 

проводиться в рамках однієї галузі знань, чи є дотичним до інших наук); 

масштабом проведення (внутрішні, регіональні та міжнародні проекти); кількістю 

учасників (особистісні, парні або групові проекти); часом проведення 

(короткострокові; середньострокові (1–2 місяці) та довгострокові (до року)) [200]. 

Виконання проекту охоплює чотири етапи. На етапі планування студенти 

обговорюють майбутній проект, розділяють між собою певні обов’язки й 

обирають для себе ту частину роботи, яка їм найбільше підходить. Етап 

аналітичного опрацювання полягає у вивченні великої кількості літератури, її 

аналізі, обробленні та виділенні основних, необхідних для дослідження етапів. 

Етап узагальнення інформації передбачає структурування отриманої інформації й 

підготовку практичного звіту за темою дослідження. Етап презентації – 

завершальний етап, під час якого студенти закінчують свій проект та готують 

його до презентації [99]. 

Методика проектних завдань, на нашу думку, є невід’ємним елементом у 

підготовці студентів – фахівців зі зв’язків з громадськістю до майбутньої 

професійної діяльності, оскільки він дає змогу студенту провести власну 

практичну роботу й створити власний проект. 

Якщо говорити про підготовку фахівців з PR, то він має певні особливості. 

Підготовка охоплює шість етапів [99]: розроблення проектного завдання; 
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підготовка та організація PR-проекту; реалізація PR-проекту; презентація PR-

проекту; оцінювання ефективності PR-проекту; рефлексія. 

Коли проект перебуває лише на стадії планування або розроблення, 

потрібно зібрати максимум теоретичного та наукового матеріалу, що може 

забрати багато часу. Проектне завдання має бути націленим на кінцевий 

результат. Під час першого етапу студенти самі повинні висувати гіпотези, 

шукати необхідну літературу, знаходити докази, які підтверджують або 

спростовують їхні припущення. Також вони самі мусять визначати, на що 

потрібно робити акцент у своєму дослідженні і який науковий матеріал у 

підсумку потрібно дібрати, щоб отримати більш повну картину дослідження. Так 

студенти навчаються проводити науковий пошук літератури, формувати та 

структурувати знання, формулювати гіпотезу дослідження та всі необхідні 

елементи вступної частини. Як ми вже зазначали, проект може виконуватись або 

індивідуально, або в групах, які формуються за довільним принципом чи за 

розподілом, який здійснює керівник проектної групи [99]. 

Працюючи над проектом, студенти повинні чітко визначати, які завдання 

вони мають вирішити під час роботи, сформулювати актуальність дослідження, 

з’ясувати, які напрями в дослідженні є пріоритетними, та визначити, що саме 

вони отримають після закінчення проектної діяльності [1]. Сам проект має 

відповідати, зокрема, таким вимогам: системно структурована й оброблена 

інформація, яка зручна для подальшого використання та розуміння студентами; 

логічний виклад матеріалу та доказової бази дослідження; можливість 

використання результатів дослідження. Сенс проектного завдання полягає в тому, 

щоб студент розвивав як свої теоретичні знання, так і практичні навички. На 

початку проекту студент уже має необхідну базу для виконання роботи. Після 

завершення проекту студент повинен закріпити вже наявні знання та навички та 

здобути нові. Це стосується як наукового наповнення проекту, так і компетенцій, 

які знадобляться студенту під час майбутньої роботи. 

Стадія підготовки та організації PR-проекту складається з кількох 

послідовних етапів. Спершу потрібно чітко сформулювати проблему проектного 
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дослідження, його мету. Викладач на цьому етапі має зацікавити студентів і 

переконати їх в ефективності та необхідності цього виду роботи. Тему 

практичного дослідження він може встановлювати сам, а може дати можливість 

студентам самостійно обирати, задаючи лише певний напрям роботи і ставлячи 

загальні вимоги. Вчитель повинен пояснити та чітко дати зрозуміти студентам, 

що саме від них він вимагає в ході виконання проекту. Також викладач може дати 

певні вихідні дані, які в подальшому допоможуть студентам провести різні види 

досліджень. «Це можуть бути як маркетингові дослідження на кшталт SWOT-

аналізу, так і соціологічні дослідження, пов’язані з опитуванням певної кількості 

людей, визнанченням експертної думки або проведенням фокус-груп» [1, с. 23]. 

Далі студенти починають працювати над своїм дослідженням. Вони 

забов’язані в групах або самостійно глибоко проаналізувати літературу пов’язану 

з тематикою дослідження, провести дослідження задля визначення даних, які 

допоможуть з’ясувати проблемні місця. І в кінці групи мають зробити практичну 

частину, в якій вони будуть описувати, як на практиці подолати ту чи іншу 

проблему. Відтак студенти мають подати результати свого дослідження у вигляді 

презентації. Вони повинні виступити з доповіддю та бути готовими відповідати на 

запитання викладача, інших студентів або комісій  залежно від того, як 

організовано захист проекту [24]. 

Важливо пам’ятати, що впродовж усієї роботи керівник зобов’язаний 

допомагати та за потреби вносити певні корективи в роботу студентів. Тобто 

робота має виконуватись у форматі рефлексії, яка охоплює аналіз усього PR-

проекту, виявлення сильних і слабких його місць та напрямів покращення 

дослідження.  

«Стадія реалізації PR-проекту полягає в матеріалізації результатів 

практичної діяльності. Реалізація практичної частини ґрунтується на результатах 

проведених студентами досліджень» Провівши всі попередні дослідження і 

отримавши результат, студент має систематизувати отриману базу інформації та 

матеріалізувати її у практичній частині роботи [24, с 11]. 
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Стадія презентації PR-проекту полягає у публічному захисті проекту свого 

дослідження. Команда, яка готувала проект, має бути готова до того, щоб логічно 

пояснити кожен свій крок, зроблений у ході дослідження. Експертами в такому 

разі повинні бути члени комісії з-поміж викладачів кафедри, де готують фахівців 

зі зв’язків з громадськістю, та які володіють відповідною тематикою. У захисті 

роботи можуть брати участь інші студенти, медіа та громадськість, які також 

можуть виступати експертами і ставити запитання. Для захисту PR-проекту 

можна використовувати велику кількість засобів залежно від характеру роботи та 

того, що вийшло на практиці. Під час захисту можуть проводитися різні конкурси, 

демонструватися практичні розробки та рішення, презентації, тест-драйви та шоу-

проекти.  

Стадія оцінювання ефективності PR-проекту охоплює технологію 

оцінювання результату PR-проекту як результату діяльності команди або окремої 

людини, яка його робила, дослідженням за допомогою статистичних, 

соціологічних або маркетингових методів. Так, можна побачити загальну картину 

й ті показники, що покращились або погіршились у результаті реалізації проекту. 

Стадія рефлексії відбувається на двох рівнях – студентському та 

викладацькому. У ході рефлексії відбувається обмірковування результатів 

практичної діяльності, індивідуального внеску та командної роботи. Належить 

також осмислити недоліки та переваги виконаного проекту, що потрібно для того, 

щоб розвинути професійне і наукове мислення та вміння самокритично оцінити 

свою роботу. Цей етап також дозволяє розвинути навички роботи в команді, а 

також навчить усвідомлювати важливість індивідуального внеску в проект. 

Отже, отримавши завдання виконати PR-проект, студент має можливість 

самостійно обирати тему дослідження та його інформаційне наповнення. 

Студенти вчаться визначати об’єкт, предмет дослідження, мету та завдання, які 

будуть стояти перед ними. Окрім професійних компетенцій, метод практичних 

проектів дозволяє розвинути навички пошукової та аналітичної роботи з 

великими масивами інформації. Ще однією досить вагомою перевагою є те, що 

студенти під час виконання подібних завдань мають змогу встановити професійні 
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контакти, попрактикуватись у вмінні вести ділові перемовини в галузі зв’язків з 

громадськістю. Також студенти отримують можливість вести ділову професійноу 

документацію, готувати різноманітні матеріали та заходи різного рівня, якщо того 

вимагає практичне завдання [24]. 

Також уважаємо за доцільне перерахувати дисципліни, в опануванні яких, 

на нашу думку, метод практичних проектів мав би максимальний ефект. 

Використання методу проектних завдань у дисципліні «брендинг» є досить 

цікавим, оскільки має прямий професійний характер для фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. У теоретичній частині роботи студенти можуть досліджувати 

теорію створення брендів у світі, і, залежно від того, який продукт вони обрали, 

вони можуть далі працювати над своєю методологією. Наприклад, студент обрав 

для просування бренд «Кока-кола». Йому потрібно знайти всю можливу 

інформацію про те, як формувався цей бренд, які в нього були основні 

конкуренти, які кроки в історії були правильними, а які ні. У методологічний 

частині студент може зробити соціологічне дослідження з приводу того, як 

студенти ставляться до продукції компанії та, як варіант, запитати про новий смак 

«Кока-коли» – «Кола зі смаком лимону». Або дослідити, що в «Кока-коли» 

респондентам подобається, а що ні. Далі у практичній частині студент може 

розробити рекламну кампанію з просування всього бренда, відштовхуючись від 

даних дослідження, а може зробити акцент на виведенні на ринок нового товару.  

Якщо говорити про дисципліну «Іміджологія», то це дослідження буде 

цікаве з точки зору того, що студенти дізнаються тонкощі формування й 

підтримки іміджу. У теоретичному розділі студент може розглядати приклади 

вдалого та невдалого іміджу. Це може бути сфера політики або шоу-бізнесу. У 

методологічній частині студент може провести дослідження того, як респонденти 

ставляться до певного політичного кандидата, що їм у ньому подобається, а що ні. 

На основі цих даних у практичній частині розділу студент може запропонувати 

програму просування кандидата разом зі змінами його іміджу. 

Метод проектних завдань, на нашу думку, має застосовуватись у 

дисциплінах, пов’язаних зі стратегічними зв’язками з громадськістю. Дисципліни 
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цього спрямування в західних ВНЗ викладаються, як правило, на освітньому рівні 

«магістр». Це означає, що вимоги стосовно виконання практичної роботи мають 

бути більш жорсткими. На цьому рівні студенти проводять дослідження з 

урахуванням управлінського компонента дослідження. У теоретичній частині 

студенти аналізують інформацію про компанію, її конкурентів та проводять 

аналіз сильних і слабких місць компанії, загроз і можливостей, які несе в собі 

ринок. Далі, у другому розділі, студенти можуть аналізувати або товар, який хоче 

випустити на ринок компанія, або імідж компанії загалом, чи бренд, який 

компанія представляє. Студенти можуть провести соціологічні дослідження щодо 

ставлення до торгової марки, дослідити імідж компанії або ставлення до бренда. У 

своєму практичному розділі студенти пропонують не тільки рекламні та PR-

заходи щодо поліпшення позицій компанії, а й дають управлінські пропозиції 

щодо покращення іміджу компанії або підвищення популярності бренда. Разом з 

тим, виконання роботи охоплює як розроблення стратегічних заходів щодо 

підвищення рівня продажів, так і заходи щодо управління та заходи, спрямовані 

на PR-просування компанії. 

Зауважимо, що з усіх практичних методів, на нашу думку, метод 

проектних завдань є найбільш дієвим, оскільки він дає змогу студентам 

максимально наблизитися до професійного рівня навантаження й розвинути ті 

навички та вміння, які знадобляться їм під час діяльності в галузі зв’язків з 

громадськістю та в інших дотичних сферах. Також ми вважаємо, що для 

підвищення навчальної мотивації студентів краще було б такий вид роботи, як 

курсова робота, перейменувати на практичний проект. Оскільки проектна 

діяльність є видом професійної діяльності, ця назва є більш доцільною для такого 

виду роботи. 

Метод ділової гри – це метод, за якого відбувається імітація робочої 

ситуації та стоїть завдання приймати рішення, спрямовані на вирішення певної 

постановочної проблеми. Уперше метод ділової гри був застосований у СРСР у 

1932 р. Далі його спіткала доля багатьох інших педагогічних підходів, і 

використовувати його було заборонено [1]. Нове народження на теренах 
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Радянського Союзу почалося вже в 60-х роках минулого століття, але на той 

момент у США вже активно вдавалися до цього методу, як одного з прогресивних 

[24]. У США метод ділових ігор розвивало багато дослідників, зокрема: 

К. Грінблат, Ф. Грей, Г. Грем, Г. Дюпюї, Р. Дьюк, Р. Прюдом. 

Щодо самої гри, то в ній може брати участь від однієї людини до групи 

осіб. Гра відбувається в діалоговому режимі. Обов’язкова наявність конфліктної 

ситуації або інформаційної невизначеності. Якщо звертатися до визначення 

поняття, то ділова гра – це комплексний методичний прийом у навчанні, в якому 

студенти розглядають процес прийняття рішень [14]. 

Метод ділових ігор має такі цілі: формування у студентів навичок 

пізнавальної діяльності; виховання навичок системного мислення, розуміння, як 

загальної ситуації, так і кожної її деталі та свого місця в цій системі; навчання 

мислити й приймати рішення колективно та звикати до практичної діяльності й 

робочої атмосфери; розвиток індивідуального мислення і участь в колективному 

обговоренні проблеми [22]. 

У навчальній практиці існує велика кількість класифікацій ділових ігор, 

але далеко не всі вони підходять для підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. Ділові ігри, які найбільше підходять для застосування в підготовці 

фахівців з PR, можна класифікувати так: 

- за кінцевою метою: навчальні – спрямовані на розвиток нових 

професійних компетенцій та закріплення старих навичок та вмінь;  

- пошукові – спрямовані на пошук та виявлення проблеми та визначення 

шляхів її подолання;  

- за методологією проведення: групові дискусії – формат направлений на 

відпрацювання навичок колективної дискусії або проведення нарад, при 

цьомукожен учасник має індивідуальне завдання;  

- імітаційні – мають на меті навчити правилам поведінки в певних 

робочих ситуаціях; інноваційні ігри – формують інноваційне мислення у 

студентів, у такому разі студенти намагаються мислити нестандартно. Вони 
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відпрацьовують моделі реальної, бажаної та ідеальної ситуації, а також навички 

самоорганізації;  

- ансамблеві ігри – спрямовані на формування у студентів управлінського 

мислення і навичок вирішення кризових ситуацій завдяки налагодженню 

партнерських відносин [22]. 

Також ігри можна класифікувати за ступенем формалізації процедур, 

жорсткими правиламим або спрощеними правилами, за рівнем проблемності 

ситуації та за кількістю правил у самій грі [48]. 

Сама підготовка до ділової гри охоплює три етапи: підготовчий, 

проведення ділової гри та завершальний етап (етап оцінювання результатів). Під 

час підготовчого етапу потрібно написати сценарій самої ділової гри та 

підготувати місце для проведення ігрової практики. На етапі проведення ділової 

гри викладач забов’язаний визначити мету, ролі та рольові відносини між усіма 

учасниками процесу. Також викладач має дати чіткі інструкції кожному учаснику 

стосовно того, що той повинен робити, і дати завдання оцінювати діяльність 

групи, що грає, тим, хто не бере участь у процесі гри. Під час проведення гри 

викладач повинен скеровувати діалог групи в необхідному напрямі, а якщо 

процес набуває затяжного характеру – давати певні підказки. Також викладач 

може створювати нові проблемні ситуації, якщо попередні були швидко вирішені, 

та змінювати тему дискусії. Обов’язковим елементом проведення ділової гри є 

обговорення як загальної структури, так і кожного окремого елемента [48, с. 42]. Етап 

оцінювання полягає в тому, що викладач вислуховує думку так званої «експертної 

групи», яка складається зі студентів, котрі не брали участі у процесі гри. Їхнє 

завдання полягає в тому, аби стежити за тим, чи було дотримано всіх правил гри і 

як грав кожен з учасників. Потім викладач та експерти обговорюють сам процес гри 

та її позитивні й негативні моменти [48, с. 43] 

Зауважимо, що метод ділової гри найкраще використовувати в підготовці 

студентів, які навчаються на старших курсах бакалаврату або в магістратурі. 

Такий підхід матиме найбільший ефект, оскільки студенти старших курсів уже 
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володіють базою знань і вміють їх застосовувати. У такому разі вони закріплюють 

набуті знання та розвивають нові компетенції [48, с. 45]. 

«Загалом використання методу ділової гри допомагає в досягненні таких 

цілей: сформувати у студентів комунікативні компетенції; розвинути нові та 

вдосконалити старі навички та вміння; розвинути особистісні якості студента» [1]. 

Також використання методу ділової гри в підготовці фахівців зі зв’язків з 

громадськістю полягає у: створенні ігрової ситуації, що відображає професійну 

суть діяльності фахівця зі зв’язків з громадськістю; визначенні ролей, необхідних 

для вирішення заявлених у грі проблем; реалізації тих професійних моделей 

поведінки, які притаманні спеціалістам зі зв’язків з громадськістю; присутності 

рольової поведінки кожного гравця, що бере участь у грі. Крім того, гра повинна 

мати широкі рамки та виходити за межі однієї ігрової ситуації; акцент у грі має 

робитися на комунікативному аспекті та розвитку компетенцій, які найбільше 

відповідають професії зв’язків з громадськістю [24]. 

Ділова гра, яка використовується під час навчання студентів PR-ників, має 

відповідати таким вимогам: ураховувати психологічні та індивідуальні 

характеристики студентів - піарників, їхній особистісний досвід; допомагати їм у 

розвитку їхніх професіних компетенцій; відображати специфіку навчання у галузі 

зв’язків з громадськістю; моделювати професійне спілкування під час занять [14]. 

Наведемо деякі з дисциплін, в яких можна використовувати метод ділових 

ігор. Досить ефективним буде використання цього методу під час вивчення 

предмету «Практика рекламної та PR-діяльності». Ця дисципліна є фахово-

орієнтованою, спрямованою на розвиток вузькоспеціалізованих професійних 

компетенцій. Викладач повинен підготувати перелік проблемних ситуацій, які 

притаманні рекламній та PR-індустрії, надати студентам матеріал з теми для того, 

щоб вони підготувалися до заняття. На навчальному занятті студентів можна 

розбити на групи. Усі студенти повинні просувати один товар, але кожна група 

представляє свій бренд товару, також можна виводити на ринок новий бренд 

товару. Щоб поставити студентів у складніші умови можна надати обмежений 

бюджет, де будуть прописані всі ціни на послуги медіа, ціни на всі види 
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рекламних носіїв, на зйомки рекламних роликів. Сюди також включаємо ціни на 

поліграфічну та сувенірну продукцію. Що більше цінових позицій буде включено, 

то кращим виявиться навчальний ефект. Також кожній групі надається бюджет, 

він може відрізнятись від бюджету конкурентів. Після цього кожна група 

протягом певного часу продумує, як вона буде будувати свою PR-кампанію. 

Далі – захищає свій проект PR-просування, а ті, хто не брали участі в самій грі, 

повинні разом з викладачем оцінювати групи. Найбільш доцільно, якщо груп, що 

беруть участь у грі не більше чотирьох та не менше двох. У такому разі викладач 

має змогу оцінити всіх учасників гри. 

На нашу думку, дуже важливо використовувати метод ділових ігор під час 

викладання дисципліни «Антикризовий PR», оскільки антикризові зв’язки з 

громадськістю є дуже важливим елементом професійної компетентності фахівця. 

Уміння швидко та чітко приймати рішення в кризовій ситуації та налагодити 

ефективну комунікацію там, де це потрібно, і є основою професії PR. Зазвичай 

краще, щоб студенти працювали однією групою і кожен у групі мав свою роль. 

Доцільно, щоб кількість осіб не перевищувала десяти. Якщо ж кількість більша, 

то ті, хто не бере участі в грі, повинні бути у складі журі. Також можна поділити 

студентів на дві, незалежні одна від одної групи. Поділ аудиторії залежить від 

кількості присутніх на парі. Після того, як студентів поділили і кожен отримав 

свою роль, групі презентується кризова ситуація. Це може бути у вигляді певного 

кейсу (таким чином можна поєднати два методи), а може бути й у формі усного 

завдання від викладача. Далі студенти починають обговорювати кризову ситуацію 

і випрацьовувати єдиний шлях вирішення проблеми. Викладач, у свою чергу, 

уважно спостерігає за процесом прийняття рішень і може висувати додаткові 

умови або давати поради й у такий спосіб скеровувати дискусію в потрібному 

напрямі. Використання цього методу в дисципліні «Антикризовий PR» розвиває 

комунікативні здібності і, що найважливіше – навички антикризового управління 

комунікаціями і вміння діяти в кризовій ситуації. 

Застосовуючи метод ділових ігор у «Стратегічному управлінні», слід 

пам’ятати, що цей предмет спрямований на розвиток компетенцій, пов’язаних з 
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управлінням у компанії загалом. У такому разі студентів так само можна 

розділити на групи. Основним завданням групи буде напрацювання стратегічної 

лінії поведінки компанії, вибір тактичних заходів та варіантів оперативного 

реагування. Викладач може дати завдання визначити стратегію управління 

компанії «Кока-кола Україна» на наступні 3–5 років. Студенти повинні впродовж 

усього заняття напрацьовувати варіанти того, як побудувати найбільш ефективну 

стратегію. Завдяки застосуванню цього методу в стратегічному управлінні 

виховується компетенція прийняття управлінських рішень та розвивається 

стратегічне мислення. Зазначений метод є досить ефективним з точки зору 

розвитку комунікативних компетенцій фахівця зі зв’язків з громадськістю. Він 

навчає швидко приймати певні рішення та проводити наради. Застосування 

методу ділових ігор є дуже корисним у поєднанні з предметами, в яких акцент 

спрямований саме на практичне навчання. 

Усі три методи за своєю суттю є груповими. Якщо взяти їх у сукупності то, 

на нашу думку, вони розвивають майже всі компетенції, які потрібні фахівцю зі 

зв’язків з громадськістю. Але ці методи не є панацеєю і повинні 

використовуватись у поєднанні з іншими практичними методами, семінарами та 

лекційними заняттями. 

Також, в контексті реалізації інтерактивного підходу до освіти вваєаємо за 

доцільне згадати про підхід «змішаного навчання». Відтак важливим 

компонентом використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

освіті є запровадження нових онлайн-курсів, які можуть відіграти вагому роль в 

підвищенні якості освітнього процесу, проте, не розглядаються нами як 

домінуючий фактор підготовки фахівця. Йдеться залучення про залучення до 

навчального процесу таких освітніх Інтернет-платформ, як Prometeus, Coursera, 

онлайн-курсів Масачусетського інституту технологій та багато інших. 

Відзначимо, що в Україні вже є досвід створення курсів у галузі соціальних 

комунікацій, зокрема онлайн-курс Миколи Ожевана «Інформаційні війни» на 

Prometeus (http://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/102/2015_T2/about). 
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Звичайно, інституалізація цього феномену відбуватиметься ще тривалий 

час, але з огляду на достатній рівень охоплення послугами мережі Інтернет саме 

сегменту молодих людей, він буде розвиватись швидко та матиме значний ефект, 

що покращить рівень компетентності майбутніх фахівців. До прикладу в НТУУ 

«КПІ» в основу перспективної моделі підготовки фахівців взято концепцію 

«змішаного навчання». Його можна охарактеризувати як свого роду комбіновану 

форму організації освітнього процесу. У цьому випадку традиційні підходи 

організації освітнього процес (лекції, семінарські, лабораторні  та практичні 

заняття) доповнюються  проходженням студентами он-лайн курсів на визнаних 

освітніх інтернет-платформах у частині організації самостійної роботи студента. 

Змішане навчання є специфічною моделлю, оскільки для його застосування та 

інтеграції в навчальний процес необхідна висока вмотивованість студентів–

майбутніх фахівців до навчання. Саме це робить змішане навчання новою 

ефективною формою набуття знань у 21 ст. 

Модель змішаного навчання має деякі спільні риси з моделлю заочно-

дистанційного навчання проте, має і суттєві відмінності від неї. Вже згадуваний 

нами А. Биков [18], розглядає в своїх публікаціях дистанційне навчання як певну 

сукупність педагогічних технологій, що базується на принципах відкритого і 

комп’ютерного навчання та активних методах навчання у спілкуванні в 

інформаційно-освітньому просторі, для організації освіти користувачів, 

розподілених у просторі і часі. В свою чергу, характерними  рисами для 

«змішаного навчання» є: гнучка модульна система, можливість паралельного 

отримання освіти, охоплення великої аудиторії студентів, висока технологічність 

процесу, соціальна рівність, можливість отримати освіту в іншій державі та 

інтернаціональність, викладач постає у новій ролі, розвиває високу 

самосвідомість та самостійність у студента. Разом з тим, існують деякі недоліки 

цього підходу до освіти. Вони полягають у відсутності постійного контакту 

викладача та студента у процесі навчання, недостатній  вмотивованості частини 

студентів щодо самостійного набуття знань у процесі навчання тощо. Для 

інтеграції змішаного підходу до навчання в освітній процес необхідна відповідна 
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технічна база а це – не завжди є можливим для вітчизняних ВНЗ. Крім того, у 

даному підході теоретичне навчання зазвичай домінує над практичним. 

Змішане навчання значно спрощує процес отримання знань. Воно дає 

змогу здійснювати самостійну підготовку  у будь-якому місці та коли зручно 

студенту. У організованій високоефективній системі викладач може спостерігати 

за індивідуальним прогресом кожного студента. Для змішаного навчання 

характерним є розмаїття дидактичних підходів, що підвищує ефективність 

навчання оскільки індивідуалізує процес сприйняття інформації. 

Цей підхід дає змогу студенту отримувати додаткові знання з галузі 

зв’язків з громадськістю та підвищувати власну професійну компетентність. 

Наявні переваги цього підходу роблять його ефективним та таким, що здатен 

відповідати на освітні виклики 21 ст.  

 

3.3. Розроблення трирівневої моделі підготовки фахівців зі зв’язків з 

громадськістю ( «бакалавр» – «магістр» – «PhD») на основі компетентнісного 

підходу 

У сучасній освіті «головною умовою побудови вдалої моделі підготовки є 

дотримання принципу системності, наступності та неперервності в освіті» [34, с. 3]. Цій 

проблематиці присвячено багато наукових праць [8; 30; 34; 65; 80; 90; 97;]. 

Спираючись на філософську та психолого-педагогічну літературу, можна сказати, 

що впродовж усього розвитку педагогічної науки науковцями активно 

проводились та проводяться пошуки найоптимальнішої моделі забезпечення 

наступності в освіті. 

«Категорія наступності в літературі може розглядатись у багатьох аспектах 

– загальнонауковому, філософському, педагогічному та дидактичному. Але для 

того, щоб зрозуміти цей принцип, потрібно розглянути окремі аспекти 

тлумачення поняття «наступність». Якщо говорити про наступність як соціальний 

процес, то тут є два його компоненти – передача цінностей та їх засвоєння» [97, с 8]. 

Характер цінностей, які мають бути передані учням, також відображає змістовий 

складник наступності. К. Делікатний у своїй науковій роботі говорить про те, що 



138 
 

в процесі наступності має бути неперервний зв’язок між минулим, теперішнім та 

майбутнім у контексті набуття освітнього знання [34]. 

Інший учений С. Годник розглядає феномен наступності як «закон 

функціонування усіх спеціально організованих, керованих процесів і вважає, що 

без наступності неможливий поступальний прогресивний розвиток» [28]. 

Погодимося із цим твердженням і додамо, що вчений у ході аналізу підручників 

та посібників з педагогіки виявив неоднозначність тлумачення поняття 

«наступність» та функцій, які воно повинно виконувати. 

С. Годник з’ясував, що науковість – це правило навчання, яке забезпечує 

реалізацію принципів науковості, доступності та неперервності в освіті. Також 

учений казав, що категорія наступності обов’язково передбачає зв’язок між 

пройденим матеріалом та новими знаннями як елементами цілісної системи. 

Звертає він увагу і на міжпредметний зв’язок у контексті наступності в освіті, 

який полягає у вивченні взаємопов’язаних дисциплін у контексті неперервної 

освіти. Під наступністю мається на увазі й те, що викладачі будуватимуть процес 

навчання так, щоб викладачі, які викладатимуть свої дисципліни в майбутньому, 

також викладали за принципом наступності [28, с. 63]. 

У більшості випадків феномен наступності розглядається у двох аспектах – 

методологічному та загальнодидактичному. Ю. Кутусов вказує на те, що 

наступність як феномен відображає нормативну сутність дидактики, вона при 

цьому регулює взаємозв’язок навчання та учня, і це робить її одним із головних 

принципів дидактики [28, с. 65]. Інший учений А. Каверялг під наступністю в 

навчанні розуміє встановлення зв’язку між частинами процесу навчання так, щоб 

вони ідеально взаємодіяли в системі. Також мається на увазі, що зв’язкок має 

встановлюватися між частинами системи, між формами та методами навчання, а 

також між прийомами опанування матеріалу. Цей зв’язок має бути постійним на 

всіх етапах вивчення матеріалу [81].  

Наступність як науковий та освітній феномен дає можливість зрозуміти 

сутність головних складників навчального процесу, таких як цілі, навчання, зміст, 

методи, форми та засоби навчання. «Саме за допомогою таких понять, як 



139 
 

наступність, системність та неперервність в освіті, модель освітньої підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю може бути вдосконалена й відповідати 

сучасним вимогам ринку праці» [65, с. 4]. 

Науковець В. Сластьонін з приводу наступності зазначає наступне: 

«загалом принцип наступності, системності та неперервності в навчанні 

зумовлений об’єктивно наявними етапами пізнання, взаємозв’язком чуттєвого, 

логічного, раціонального і ірраціонального, свідомого і несвідомого» [210, с. 57]. 

Студент проходячі всі етапи освітнього процесу повинен не тільки інтелектуально 

бути готовим перейти до наступного етапу засвоєння інформації, але повинен бути 

готовим психологічно і свідомо підходити до процесу пізнання. 

Також В. Сластьонін стверджує таке: «принцип наступності стосується 

питання змісту навчання, послідовності його етапів, форм та способів здійснення 

навчального процесу, стратегій і тактик взаємодії суб’єктів у процесі навчання. 

Він дає змогу об’єднати та вибудувати чітку ієрархію окремих навчальних 

ситуацій в єдиний цілісний процес навчання та сприяє поступовому засвоєнню 

законів, закономірностей і відношень між предметами та явищами» [210, с. 59]. 

Принцип наступності допомагає систематизувати процес пізнання, вибудувати 

чітку послідовність отримання знань індивідом та організувати навчальний 

процес, як організований алгоритм послідовних дій. 

При здійсненні принципів наступності та системності педагог має 

вирішувати певні конкретні завдання в заплановані проміжки часу. У свою чергу, 

системність та наступність також дозволяють студентові переходити від простих 

до складних форм пізнання [98, с. 123]. 

Принципи наступності та системності в навчанні дозволяють розв’язати 

суперечності між необхідністю формування системи знань, умінь та навичок за 

дисциплінарним складником та за принципом формування цілісного бачення й 

розуміння картини світи [45]. «Насамперед такий підхід забезпечується 

системною побудовою освітньої програми та навчальних посібників і 

встановленням міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків» [207, с. 69]. 
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Системний підхід в освіті дає можливість більш ефективно структурувати 

навчальний матеріал, створити систему навчальних матеріалів, які б мали 

послідовний зміст і викладались у чіткій ієрархії. Системний підхід до 

структурування має виділяти основні поняття та категорії в навчальному 

матеріалі та поєднувати їх з іншими поняттями й категоріями та розкривати їхній 

генезис [229]. 

В освітній практиці принципи системності, наступності та неперервності 

реалізуються в процесі тематичного планування, коли педагог складає план 

навчального процесу та встановлює послідовність викладу матеріалу. Викладач 

повинен будувати навчальний план так, щоб базові поняття вивчалися раніше 

разом з теорією, а після них, ішли наприклад тренувальні вправи [210]. 

Також слід зазначити основні принципи, яких слід дотримуватись під час 

побудови освітнього процесу на основі системності та послідовності: людина 

тільки тоді отримує певні знання, які вона може використати, коли її мозок має 

чітке уявлення про зовнішній світ; єдиним універсальним засобом формування 

системи наукових знань є організоване навчання; система наукових знань 

створюється в тій послідовності, яка визначається змістовою логікою матеріалу й 

пізнавальними можливостями учнів; процес навчання матиме тим більший ефект, 

чим менше в ньому буде перерв і нелогічних послідовностей; якщо в процесі 

навчання постійно не здійснювати практику і не шліфувати набуті вміння, то вони 

будуть втрачатися; якщо учнів не привчати постійно до логічного мислення, то 

вони постійно будуть відчувати труднощі у своєму мисленні; якщо не 

дотримуватись чіткої системи в організації навчального процесу, то сам процес 

навчання значно уповільнюється [221]. 

У своїй роботі ми пропонуємо здійснювати освітню підготовку фахівців на 

основі компетентнісного підходу до процесу освіти. У сучасних реаліях ВНЗ 

повинні формувати інноваційні освітні програми, котрі б забезпечували не просто 

отримання студентами певної суми знань і умінь, але й їх подальше ефективне 

практичне застосування у професійній діяльності [36]. Саме такий підхід до 

формування освітніх програм дозволить відповісти на виклики, що їх ставить 
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«суспільство знань» і, відповідно, «економіка знань», для яких найбільш 

важливими й ефективними є узагальнені вміння, засновані на отриманих 

ґрунтовних знаннях, комунікації, вирішенні професійних проблем, володінні 

найсучаснішими інформаційними технологіями, здатності постійно оновлювати 

сформовану систему знань [216]. 

Компетентнісний підхід передбачає готовність і прагнення людини 

застосовувати свої знання, уміння та особистісні якості в певній галузі 

професійної діяльності [6]. 

Компетентнісний підхід в освітній діяльності – це важливий напрям 

забезпечення тісного зв’язку між освітою та роботодавцями, а також напрям 

уніфікації, з одного боку, вимог роботодавців до майбутніх фахівців, а з другого – 

засіб розроблення освітніх програм за окремими спеціалізаціями однієї 

спеціальності. Уже зараз провідні компанії, урядові структури, формуючи вимоги 

до персоналу, описуючи вимоги до окремих категорій працівників, широко 

застосовують поняття компетенцій, розробляють та впроваджують так звані 

«профілі (або моделі) компетенцій», певний набір компетенцій, тобто знань, умінь 

і особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності [13]. 

Найважливішими показниками якості засвоєння знань протягом усього 

процесу навчання є сформовані з урахуванням особистісних якостей професійні 

якості фахівця в інформаційно-комунікаційній сфері, у тому числі й у сфері 

зв’язків з громадськістю, які мають полягати в системності та аналітичності 

мислення, креативності, комунікативності, умінні працювати в команді, здатності 

використовувати знання, уміння і практичні навички для аналізу ситуації та 

прогнозування її розвитку, зокрема й у разі складних, непередбачених ситуацій, 

наявності навичок риторики, письмової та усної комунікації, ведення переговорів, 

роботи з друкованими та електронними медіа, соціальними мережами та іншими 

каналами комунікації цифрового суспільства, володінні усім спектром інтернет-

технологій, проведення спеціальних заходів, створення рекламного продукту 

комерційної або соціальної спрямованості. Аналіз усіх цих показників дозволяє 

зробити висновок про глибокий зв’язок і взаємозалежність між ними [307]. 
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Наведемо перелік компетенцій, якими повинен володіти фахівець зі 

зв’язків з громадськістю (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Перелік необхідних компетенцій фахівця галузі зв’язків з громадськістю 

 

Як ми бачимо, на рисунку наведено широкий спектр компетенцій з 

різноманітних галузей знань. Це далеко не весь перелік тих галузей, до яких є 

дотичною сфера зв’язків з громадськістю. Фахівець з PR є багатозадачним, і він 

постійно освоює щось нове з інших галузей знань, оскільки без такого розвитку 

його професійний рівень буде падати. Основна вимога до студента під час 

навчання – це набути вміння вчитися. Наголосимо на тому, що фахівець зі зв’язків 

з громадськістю повинен удосконалюватися постійно [261]. 

Наведемо характеристики концепції освіти фахівців галузі зв’язків з 

громадськістю, які необхідні для того, щоб під час процесу отримання знань 

працювала компетентнісна модель підготовки: процес освіти має бути системним, 

послідовним та неперервним; освіта повинна мати соціально гуманітарний 

характер з точки зору змісту освіти з послідовним збільшенням дисциплін 

фахово-орієнтованого характеру; підготовка фахівців має відбуватись з 

урахуванням особливостей творчого характеру майбутньої професії; 

високотехнологічний характер процесу освіти і професійної підготовки та якісне 

технічне забезпечення навчального процесу на основі сучасних інформаційних 

Зв’язки з громадськістю 

Управління 

Уміння вчитися 

Зв’язки з медіа 

Редагування Виробництво 

в медіа 

Консультування 

Дослідження 
Планування подій 
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технологій. У цьому контексті хочемо зазначити, що досить важливо здійснювати 

PR-просування ВНЗ на освітньому ринку з метою залучення більшої кількості 

студентів до навчального процесу, а відтак і збільшення прибутку університету. 

Цей прибуток можна буде використати для покращення матеріального 

забезпечення навчального процесу. Під час навчання слід застосовувати 

практичні методи навчання, які якнайкраще наближатимуть студента до 

майбутніх реалій професійної діяльності. Належить виконувати умови паритету та 

синхронності отримуваних теоретичних і практичних знань, умінь та навичок. У 

ході здобуття професійної освіти має здійснюватися комплексна професійна 

діагностика як один з елементів підсумкового контролю ступеня засвоєння 

студентами необхідних знань, навичок, умінь та компетенцій [317]. Щодо самого 

створення моделі підготовки, слід сказати що дуже важливо що б вона була 

максимально релевантною і такою що відповідає сучасним вимогам суспільства. 

Що за словами французького соціального інженера, філософа та футуролога 

зазначена, як така, що корисна суспільству. 

З огляду на всі означені вище підходи та принципи побудови навчального 

процесу, нами було розроблено трирівневу модель підготовки фахівців у галузі 

зв’язків з громадськістю. Набір необхідних компетенцій було обрано, спираючись 

на дослідження складників, що формують програму підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю, зарубіжний досвід складання освітніх програм, наукові 

статті та звіти за результатами дослідження з проблем PR-освіти, проведених 

американською комісією з питань освіти в галузі зв’язків з громадськістю [325; 124; 190]. 

Зазначимо основні принципи складання освітніх програм підготовки на основі 

компетнетнісного підходу до підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю. 

У своєму дослідженні ми не брали до уваги освітній рівень підготовки 

«молодший бакалавр», оскільки цей рівень спрямований на виконання лише 

первинних виробничих функцій та з погляду підходів до підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю є незакінченим рівнем освіти. 

Освітня підготовка рівня «бакалавр» передбачає базову соціально-

гуманітарну підготовку студента. Акцент робиться на таких дисциплінах, як 
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основи та теорія зв’язків з громадськістю, журналістика, основи соціології. Також 

велику увагу слід приділяти дисциплінам, пов’язаним з навичками написання 

текстів та промов, психології та основам комунікації. Варто пам’ятати, що на 

освітньому рівні «бакалавр» також має здійснюватися фундаментальна 

широкопрофільна підготовка. Також обов’язковим елементом освітньої програми 

є включення до неї дисциплін соціально-гуманітарного спрямування. До цього 

переліку входять етика, філософія, релігієзнавство, історія України та світу, 

українська мова та література [246]. Досить важливими в контексті підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю є компетенції, пов’язані з мовним аспектом. У 

першому розділі ми зауважили, що зв’язки з громадськістю в наш час виходять на 

міжнародний рівень комунікації, а це означає, що з’являється велика кількість 

міжнародних проектів. З огляду на це, фахівець зі зв’язків з громадськістю має 

знати іноземні мови, щоб провадити свою професійну діяльність на 

міжнародному рівні [284]. Ми вважаємо, що вивчення іноземної мови повинно 

відбуватися на всіх освітніх рівнях, з поступовим удосконаленням мовних 

навичок та підвищенням рівня мови з B 1 до C 1 або C 2. 

Окремо хочемо зазначити важливість вивчення української мови на всіх 

освітніх рівнях. Вивчення мови повинно відбуватись з постійним удосконаленням 

мовних та граматичних навичок. Фахівець має бути грамотним, володіти усіма 

мовними стилями. Знання української мови високого рівня є свідченням 

професійної компетентності фахівця з PR. 

Як і інші професійні сфери, зв’язки з громадськістю потребують практиків 

з високими етичними стандартами та відданих своїй професії. Випускники 

мають бути відповідальними, уміти адаптуватися та бути ініціативними, 

професійно орієнтованими. Вони повинні бути допитливими теоретиками та 

цінувати культурні й гендерні розбіжності [323]. 

Через те, що зв’язки з громадськістю мають міждисциплінарний 

характер, для випускників дуже важливо мати знання з таких дисциплін, як 

журналістика, право, соціологія, психологія та комунікації. 
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Студенти повинні вдосконалювати знання з таких дисциплін: теорія та 

історія комунікації; історія та теорія PR; основи соціології та соціологічних 

досліджень; етика в рекламі та PR; правові засади реклами та PR; основи 

маркетингових досліджень. 

Також студенти рівня «бакалавр» після закінчення навчання повинні мати 

такі компетенції: володіти методами соціологічних досліджень, мати знання з 

рідної мови, літератури та історії своєї країни; бути обізнаними в питаннях 

культури, етики та релігії, знати основи ораторського мистецтва, філософії та 

конфліктології. Окрім цього, фахівці повинні орієнтуватися у сфері правових та 

етичних стандартів своєї галузі та вміти застосовувати необхідні знання на 

практиці [292]. 

Досить важливим у контексті фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» є вміння працювати у графічних редакторах та створювати дизайн 

реклами. Фахівець зі зв’язків з громадськістю за своєю сутністю має бути 

багатофункціональним спеціалістом, кваліфікованим у багатьох галузях знань і 

може застосовувати набір знань, навичок та вмінь на практиці. 

Опишемо детальніше ті компетенції, якими повинен володіти бакалавр зі 

зв’язків з громадськістю. Важливим аспектом у підготовці є те, що зазначені вище 

підходи системності та послідовності передбачають у собі те, що фахівець зі 

зв’язків з громадськістю рівня «бакалавр» буде виконувати переважно рядові 

обов’язки, функціональні завдання, пов’язані зі створенням PR-продукту і 

проведенням досліджень і написанням журналістських та рекламних матеріалів, а 

також промов [246]. 

Наведемо перелік основних професійних компетенцій, якими повинен 

володіти фахівець зі зв’язків з громадськстю. Фахівець має бути обізнаним з 

історії та теорії журналістики. Оскільки фахівець зі зв’язків з громадськістю у 

своїй діяльності досить часто стикається із виконанням функцій журналіста, 

обов’язковою вимогою до нього є знати історичні та, особливо, теоретичні засади 

журналістики, жанрову класифікацію та особливості написання різних видів 

журналістського матеріалу. Сюди також потрібно додати, що фахівець з PR має 
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знати, як функціонує прес-служба, та особливості організації відповідного 

підрозділу. 

Випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» повинен мати 

базові та спеціальні фахові знання з основ психології та психотехнологій у галузі 

зв’язків з громадськістю. Оскільки фахівець зі зв’язків з громадськістю провадить 

свою діяльність у соціумі і діє в межах великих та малих соціальних груп, то він 

повинен володіти психологічними прийомами комунікації та бути обізнаним у 

психології людей та їхніх груп. Ця компетенція має виховуватися викладом 

дисциплін, пов’язаних з основами психології та фахово-орієнтованих – психологія 

в рекламі та PR і психологія масової комунікації. 

Володіти основними технологіями та прийомами формування іміджу та 

створення бренда, уміти застосовувати їх на практиці. Фахівець зі зв’язків з 

громадськістю обов’язково повинен бути обізнаний у тому, як формувати, 

змінювати та підтримувати імідж. Саме за допомогою піарника формується 

масова свідомість споживача, тому у професійниій підготовці фахівця зі зв’язків з 

громадськістю велику уваго потрібно приділяти основам брендингу та іміджології 

як фахово-орієнтованим дисциплінам. 

Володіти основними прийомами з рекламного та PR-просування. Ця 

компетенція є основною для фахівця з PR. Головне завдання фахівця зі зв’язків з 

громадськістю – формування громадської думки з приводу певного об’єкта або 

суб’єкта. Саме тому піарник повинен, насамперед, бути обізнаним у головних 

прийомах створення та розповсюдження рекламного та PR-продукту. Сюди також 

можна віднести вміння створювати PR-кампанію та займатись медіаплануванням 

у рамках її ведення. Компетенції цього спрямування розвиваються на 

дисциплінах, що стосуються теорії та основ зв’язків з громадськістю, 

медіапланування та реклами як суміжної галузі знань.  

Фахівець зі зв’язків з громадськістю повинен знати, як проводити 

соціологічні, маркетингові, медіа та комунікаційні дослідження. Ураховуючи те, 

що спектр досліджень, який застосовується в PR, є дуже широким, фахівець 

повинен бути обізнаним в усіх аспектах проведення таких досліджень, а також 
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знати, як проводиться кожен етап дослідження: підготовчий, власне дослідження 

та оброблення інформації. Цього майбутній фахівець може навчитись на 

дисциплінах, пов’язаних із соціологією, дослідженнями медіа, маркетинговими та 

комунікаційними дослідженнями. 

Фахівець галузі PR також повинен мати навички написання рекламних 

текстів та промов. Ця компетенція не є журналістською, а виділена окремо, 

оскільки технології написання журналістських матеріалів та промов є абсолютно 

різними [232]. Фахівець цієї галузі має бути обізнаним в усіх тонкощах та 

особливостях складання ораторських текстів і матеріалів рекламного характеру. 

Ці знання також є базовими з огляду на характер діяльності фахівців зі зв’язків з 

громадськістю та завдання, які їм потрібно виконувати. 

Фахівець зі зв’язків з громадськістю повинен бути обізнаним у галузі права 

та етики. Знання права та законів є невід’ємною частиною компетентності 

фахівця зі зв’язків з громадськістю. Окрім того, велику увагу потрібно приділяти 

правовим аспектам у рекламі та PR. Щодо етичної підготовки, то в першому 

розділі ми наголошували на необхідності викладу дисциплін етичного 

спрямування, наприклад основ етики та ділової етики [270]. 

Необхідним у контексті підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю є 

знання спектра соціально-гуманітарних галузей знань, які дають можливість 

фахівцеві бути загальнообізнаним. У цьому разі йдеться про виклад таких 

дисциплін, як культурологія, конфліктологія, мистецтвознавство, релігієзнавство, 

етика та екологія, філософія та політологія. 

Дуже важливими в контексті підготовки зі зв’язків з громадськістю є 

знання з основ маркетингу та менеджменту. Ці знання дозволять фахівцю 

володіти всіма інструментами маркетингової галузі, знати місце реклами в 

системі маркетингових комунікацій та вміти аналізувати ситуації маркетингового 

ринку. Щодо менеджменту, то фахівець з PR обов’язково повинен знати основи 

того, як здійснювати керування підрозділом або невеликою кількістю працівників 

[232]. З огляду на це майбутнім фахівцям зі зв’язків з громадськістю слід 

викладати дисципліни з маркетингу та менеджменту. 
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Фахівець зі зв’язків з громадськістю – це, насамперед, фахівець з 

комунікацій, який працює у великих та малих соціальних групах. Тому для нього 

дуже важливо опанувати навичками ораторського мистецтва та вміння 

переконувати [245]. Також у програмі підготовки зі зв’язків з громадськістю 

мають бути дисципліни, пов’язані з ораторським мистецтвом та риторикою. 

Фахівець у галузі PR повинен мати знання з організації бізнесу та 

економічні знання. Ці компетенції не є фахово орієнтованими. Але багато 

науковців зауважують, що в сучасному мінливому середовищі постійно 

відбуваються зміни, й тому знання економіки, економічних законів та принципів 

організації бізнесу є дуже важливим [331]. У більшості західних університетів 

підготовка здійснюється з акцентом на організацію бізнесу в Інтернеті. Ці 

компетенції мають виховуватися за допомогою дисциплін із циклу економіки та 

бізнесу. 

У контексті підготовки зі зв’язків з громадськістю потрібно, щоб 

майбутній фахівець мав знання з фото та відеозйомки, особливостей монтажу та 

вмів користуватися технікою для створення рекламно-інформаційного продукту. 

Тож потрібно, щоб студентам викладалися відповідні дисципліни. 

Набір необхідних компетенцій освітнього рівня «магістр» було визначено, 

спираючись на результати дослідження принципів складання програм підготовки 

фахівців зі зв’язків з громадськістю, а також на наукові звіти з питань освіти зі 

зв’язків з громадськістю проведених американською комісією з питань PR-освіти 

[315; 244; 73]. Перерахуємо основні компетенції, які повинен мати фахівець зі 

зв’язків з громадськістю після закінчення терміну освітньої підготовки.  

Мета навчання на освітньому рівні «магістр» полягає в наданні студентам 

можливості отримати й розвинути навички та знання з менеджменту, здобути 

знання з антикризового та стратегічного управління. Крім того, до сфери 

магістерської підготовки належать галузеві дисципліни, пов’язані з PR (PR у 

політиці, PR у бізнес-сфері або соціальній сфері). Також рівень підготовки 

«магістр» є першим етапом у підготовці до освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії», і, відповідно, на ньому також викладаються дисципліни, пов’язані з 
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науковим складником освіти, такі як особливості наукового сприйняття та 

наукових досліджень, а також основи захисту інтелектуального права та PR-галузі 

науки.  

Отже, програма підготовки рівня «магістр» виховує в майбутнього 

фахівця компетенції, пов’язані з управлінням у галузі зв’язків з громадськістю, 

запобіганням та вирішенням кризових ситуацій та роботою в певній галузі PR-

діяльності. Також студент повинен навчитися обстоювати свою думку за 

допомогою риторичних прийомів та засобів і професійно опанувати кілька 

іноземних мов. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що освітня програма підготовки рівня 

«магістр» не має ґрунтуватися на дисциплінах базової підготовки, на кшталт 

теорії чи історії реклами та PR. Такі дисципліни повинні викладатись на 

освітньому рівні «бакалавр». Змістове наповнення цього освітнього модуля 

полягає в тому, що підготовка має фахово-орієнтований характер, де  

викладаються вузькоспеціалізовані фахові дисципліни. Оскільки рівень 

підготовки «магістр» є підготовчим етапом перед освітньо-науковим рівнем 

підготовки «доктор філософії», програмне наповнення охоплює дисципліни, які 

виховують наукові компетенції початкового рівня. Освітні компетенції рівня 

«магістр» були відібрані нами, спираючись на зарубіжний досвід та аналіз 

освітніх програм передових університетів, які здійснюють підготовку в галузі зв’язків 

з громадськістю [23;  184]. 

Як уже зазначалося, магістерський рівень у галузі зв’язків з громадськістю 

передбачає розвиток навичок управління. Також досить багато дисциплін у 

процесі підготовки спрямовані саме на розвиток управлінських 

компетенцій [283]. Зауважимо, що компетенції, пов’язані з управлінням, певною 

мірою виховуються й на освітньому рівні «бакалавр», але лише у вигляді основ 

менеджменту. У магістерській підготовці увага акцентована на поглибленому 

вивченні основ управління. Це стосується і стратегічного управління в компанії, і 

розвитку навичок протидії кризовим ситуаціям. Ця компетенція виховується за 
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допомогою дисциплін, пов’язаних із стратегічним та антикризовим управлінням, 

менеджментом та управлінням комунікаціями. 

Деякі вчені наголошують на важливості наскрізної підготови з риторики. 

Вони кажуть про те, що це вміння вимагає постійної практики, і така практика має 

бути забезпечена під час освітньої підготовки. Відповідні знання можуть 

надаватися викладанням дисциплін, пов’язаних з ораторським мистецтвом. Якщо 

дисципліни повторюються, то вони можуть змінювати свій акцент з риторики на 

еристику або парадигму підготовки в напрямі практичної площини [314; 319]. 

На кожному освітньому рівні підготовки у студентів має виховуватися 

та вдосконалюватися мовна компетентність та знання іноземних мов. Це є 

необхідною умовою професійного розвитку майбутнього фахівця, ураховуючи 

високу частку міжнародних проектів у діяльності фахівців з PR. 

Студент, який навчається на освітньому рівні магістра, повинен уміти 

орієнтуватись у будь-якій галузі PR. Відповідний фахівець повинен уміти 

виконувати будь-яку роботу, пов’язану з його професійною діяльністю та бути 

готовим до швидкої зміни ситуації [308]. 

Оскільки освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» є підготовчим рівнем 

до третього освітньо-наукового рівня, то у фахівців мають виховуватись 

компетенції загально наукового характеру. Студенти повинні мати знання із основ 

наукових досліджень, знати класифікації методів наукових досліджень. Мають 

викладатися дисципліни, пов’язані з патентознавством, захистом інтелектуальної 

власності та філософія наукових досліджень. 

Оскільки, згідно з новою редакцією закону України про вищу освіту 

України, наша держава переходить на трирівневу модель підготовки, програми 

підготовки зі зв’язків з громадськістю освітнього-наукового рівня «доктор 

філософії» у вітчизняній освіті ще немає. З огляду на проведені дослідження та 

аналіз зарубіжного досвіду в освіті зі зв’язків з громадськістю рівня «доктор 

філософії», зазначимо такі принципи формування навантаження на цьому 

освітньому рівні. 
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Освітньо-науковий рівень «доктор філософії» – це третій вищий рівень 

трирівневої моделі освітньої підготовки. Він відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

теоретичних і практичних знань, умінь та навичок, достатніх для того, щоб 

продукувати нові ідеї, вирішувати комплексні проблеми у власній дослідницькій 

та професійній галузі. Цей освітній рівень також передбачає методологічну та 

педагогічну діяльність і проведення власного наукового дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Говорячи про освітній рівень доктора філософії зі зв’язків з громадськістю, 

слід сказати, що цей рівень є теоретичним, науковим та дослідницьким. Під час 

освітньої підготовки студент-аспірант повинен розвивати теоретичні, наукові та 

дослідницькі навички, які знадобляться йому для того, щоб доповнити комплекс 

наукових знань зі зв’язків з громадськістю. Освітній рівень доктора філософії має 

готувати випускників для викладацьких, наукових і управлінських посад в 

університетах та для проведення прикладних наукових досліджень у галузі 

зв’язків з громадськістю. 

Студенти, які закінчили третій рівень освітньої підготовки, повинні бути 

компетентними і готовими виконувати функції управлінців і майбутніх 

викладачів у ВНЗ та дослідницьких установах. Аспірантам необхідно вміти 

доступно пояснювати зміст курсу та ефективно оцінювати роботу студентів; бути 

обізнаними не тільки в комплексі знань зі зв’язків з громадськістю, а й у взаємодії 

науки PR з іншими суміжними з PR галузями; мати необхідні навички та вміння, 

щоб розвивати та робити внесок у свою галузь знань, проводити наукові 

дослідження.  

Головне завдання програми освітньо-наукового рівня «доктор філософії» – 

готувати викладачів та науковців у галузі зв’язків з громадськістю. Набір 

необхідних компетенцій було обрано нами з огляду на аналіз програм підготовки 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» та рекомендації університетів, що 

здійснюють відповідну підготовку за цим напрямом [154; 152; 186].  
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Аспірант, який навчається на третьому освітньому рівні, повинен мати 

знання з основ наукових досліджень та вміти передати ці знання. Він мусить 

уміти виділяти об’єкт та предмет дослідження; знати, які теоретичні та емпіричні 

методи використовуються в його галузі наукового знання; уміти проводити 

фундаментальні та прикладні дослідження з метою отримання наукового 

результату. 

Аспірант повинен уміти здійснювати критичний аналіз у дослідженні та 

генерувати нові складні ідеї. Під час усього навчання аспірант має працювати над 

власним дослідженням та здійснювати критичний аналіз опрацьованої інформації 

задля того, щоб розвинути власну наукову гіпотезу та підтвердити її на практиці. 

Третій освітній рівень передбачає розвиток не тільки індивідуальних 

компетенцій, але й передавання знань іншим студентам. Аспірант третього 

освітньо-наукового рівня необхідно мати знання з психології та педагогіки, щоб 

ефективно передавати власні знання студентам і розвивати в них необхідні 

професійні компетенції. 

Аспірант, що вчиться на третьому освітньому рівні, повинен працювати 

над власною науковою роботою, тож він повинен володіти професійною та 

науковою термінологією, щоб уміти викладати наукову думку відповідною 

науковою лексикою. 

Наскрізність освітньо-професійної підготовки передбачає постійне 

вдосконалення деяких компетенцій, серед яких є володіння іноземною мовою. 

Зокрема професійною та науковою лексикою. 

На третьому освітньому рівні студент повинен уміти мислити системно та 

логічно, щоб вести наукову та педагогічну діяльність, генерувати та продукувати 

нові наукові ідеї.  

Тож нами було розроблено детальний набір компетенцій разом із 

дисциплінарним складником на основі наступності, системності та неперервності 

в освітній підготовці та спираючись на використання компетентнісного підходу. 

Ці принципи та підходи закладено в нову трирівневу модель підготовки фахівців 

галузі зв’язків з громадськістю (додаток Т, У). 
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Висновки до розділу 3 

Використання менторського підходу має потенційно дуже сильний ефект, 

якщо використовувати цей підхід правильно. Під час взаємодії ментора та менті 

потрібно враховувати індивідуальні особливості як наставника, так і студента. 

Менторській підхід має найбільш сильний ефект, якщо відбувається 

чергування теоретичних занять та практики, де студент може закріпити отримані 

знання та розвинути необхідні компетенції. 

Використовуючи метод ділових ігор, casestudy та метод проектних завдань, 

можна досягти досить значних результатів у процесі підготовки фахівців зі 

зв’язків з громадськістю, оскільки ці методи у сукупності розвивають майже всі 

необхідні компетенції спеціаліста з PR. 

З огляду на те, що українська освіта віднедавна перейшла на нову 

трирівневу модель освіти, необхідно, щоб освітня підготовка в галузі зв’язків з 

громадськістю базувалася на принципах наступності, неперервності та 

системності. Принципи наступності та системності в навчанні дозволяють 

вирішити суперечності між необхідністю формування системи знань, умінь та 

навичок за дисциплінарним складником та за принципом формування цілісного 

бачення й розуміння картини світи. Насамперед такий підхід забезпечується 

системною побудовою освітньої програми та навчальних посібників і 

встановленням міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. 

Системний підхід, у свою чергу, дає можливість більш ефективно 

структурувати навчальний матеріал, створити систему навчальних матеріалів, які 

б мали послідовний зміст і викладались у чіткій ієрархії. Системний підхід до 

структурування повинен виділяти основні поняття та категорії в навчальному 

матеріалі, поєднувати їх з іншими поняттями та категоріями й розкривати їхній 

генезис. 

Нова трирівнева модель підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю 

має будуватись на основі тих компетенцій, що формують ринок праці. Кожен 

освітній рівень повинен відрізнятись тим, що виховує свої унікальні компетенції, 

які практично не повторюються на інших рівнях підготовки. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. У науковому дослідженні визначено основні проблеми функціонування 

інституту PR та системи освіти в цій галузі. Їх розділено на дві групи. Перша 

група – це проблеми загальносвітові, притаманні усім країнам, де здійснюється 

підготовка PR-фахівців. До цієї групи проблем віднесено: а) кризу 

самовизначення, що полягає в постійній дискусії – до якої галузі знань відносити 

PR: до галузі комунікації чи до галузі управління; б) проблему перевищеного 

попиту на освіту в галузі зв’язків з громадськістю – у більшості країн, де 

здійснюється підготовка PR-фахівців, є дисбаланс між кількістю затребуваних 

ринком праці професіоналів галузі і кількістю людей, що навчаються за цим 

фахом; в) брак серед викладацького складу фахівців саме у галузі зв’язків з 

громадськістю та соціальних комунікацій, оскільки, як правило, дисципліни 

викладають фахівці із багатьох суміжних галузей – маркетингу, журналістики, 

історії та багатьох інших; г) проблема етичних стандартів у зв’язках з 

громадськістю. Етична освіта та дотримання правових норм та стандартів є 

одними із головних завдань PR-освіти.  

Друга група – це локальні проблеми, до яких належать і проблеми 

вітчизняної PR-освіти. Серед них виділяємо застарілу та неефективну освітню 

систему. Ті теоретичні та методологічні напрацювання, які застосовуються у 

вітчизняній освіті, багато в чому поступаються західним практикам: а) набір 

компетенцій, яких набувають майбутні фахівці, не повною мірою відповідає 

сучасному стану галузі і вимогам ринку праці; б) спостерігається брак 

матеріально-технічного забезпечення, яке є необхідним елементом PR-освіти як 

одного із складників медіакомунікації; в) недостатній рівень викладання 

іноземних мов, що перешкоджає включенню вітчизняної PR-освіти у 

загальносвітовий контекст та конкурентноздатності майбутніх фахівців на 

міжнародному ринку праці та в роботі з міжнародними клієнтами. 

Удосконалення системи освіти у галузі зв’язків з громадськістю має 

відбуватися з урахуванням названих проблем. 
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2.  Концептуалізація компетентнісного набору PR-фахівця та 

професійних компетенцій, що повинні набуватись на кожному рівні вищої освіти, 

здійснена як підсумок узгодження, з одного боку, вітчизняних та закордонних 

підходів до підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю, визначення основних 

компетенцій, які мають набуватися як результат засвоєння навчального контенту, 

з іншого боку, урахування освітньо-професійних компетенцій, затребуваних 

ринком праці. На освітньому рівні «бакалавр» набувають компетенції, пов’язані із 

операційними функціями та обов’язками у галузі соціальних комунікацій; на 

освітньому рівні «магістр» – компетенції, пов’язані із управлінням у зв’язках з 

громадськістю; на третьому, освітньо-науковому рівні «PhD» – компетенції, 

пов’язані із науковим складником у галузі зв’язків з громадськістю та 

проведенням досліджень у царині соціальних комунікацій.  

Такий підхід, що став підґрунтям для створення найбільш релевантної 

моделі трирівневої підготовки фахівців з PR-галузі, оптимального рівня 

кредитного навантаження та структури і змісту дисциплінарного наповнення, 

впроваджено під час розроблення за участі автора стандартів вищої освіти НТУУ 

«КПІ» спеціальності 061 Журналістика усіх рівнів підготовки.  

3. Було визначено найбільш ефективні інноваційні методи навчання у 

підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю, що ґрунтуються на 

компетентнісному підході. Метод кейсових завдань (case study), за допомогою 

якого майбутній фахівець вчиться: приймати рішення в умовах невизначеності, 

розробляти алгоритм прийняття рішень, здобувати навички дослідження ситуації 

та розробляти план дій задля досягнення результату. Він дає змогу поглибити свої 

теоретичні знання та практичні вміння, вчить відстоювати власну точку зору;  

Метод проектних завдань, що містить в собі велику кількість прийомів, які 

дають можливість студенту вирішити проблему в рамках самостійної діяльності і 

презентувати свій результат. Метод максимально наближує студента до реалій 

професійної діяльності; 

Метод ділових ігор виховує навички та вміння роботи в команді, 

аналітичного мислення, презентації власних результатів діяльності й публічних 
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виступів та вміння швидко та чітко приймати рішення в кризових ситуаціях. Усі 

три методи спрямовані на розвиток найнеобхідніших професійних компетенцій 

фахівця зі зв’язків з громадськістю. 

Ефективність освітнього процесу значно підвищується з використанням 

так званого підходу «змішаного навчання», який передбачає поєднання класичних 

форм навчальної діяльності та онлайн-курсів як допоміжного елементу у 

самостійній роботі студента. 

4. Найбільш релевантна модель трирівневої підготовки фахівців з PR-

галузі повинна бути побудована з використанням менторського та 

компетентнісного підходів. Менторський підхід повинен здійснюватись на основі 

компетентнісної моделі менторства. За допомогою цієї моделі ментор зможе 

допомогти майбутньому фахівцю здобути найнеобхідніші компетенції та досвід 

професійної діяльності у галузі соціальних комунікацій та зв’язків з 

громадськістю. Ментор повинен діяти за алгоритмом «розкажи – покажи – зроби» 

і тим самим передавати практичний досвід зі зв’язків з громадськістю 

майбутньому фахівцю. 

Компетентнісний підхід у підготовці PR-фахівців передбачає готовність і 

прагнення людини застосовувати свої знання, уміння та особистісні якості в 

галузі зв’язків з громадськістю. Компетентнісний підхід до PR-освіти повинен 

здійснюватися таким чином, щоб допомогти набути майбутньому фахівцеві зі 

зв’язків з громадськістю всі необхідні навички та вміння, які затребувані ринком 

праці та PR-індустрією, що їх було встановлено в дослідженні. 

5. Доведено необхідність застосування інтегративного підходу до освіти 

PR-фахівців та забезпечення його ефективності лише за умови здіснення 

підготовки з урахуванням принципів наступності, неперервності та системності. 

Такий підхід до PR-освіти, з одного боку, передбачає послідовне, системне та 

неперервне набуття компетенцій. З іншого боку, набуття компетенцій має бути 

забезпеченим освітніми програмами, що формуються з урахуванням принципів 

наступності, системності та неперервності. При дотриманні принципів 

наступності та системності процес PR-освіти повинен бути організований логічно 
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та структуровано з врахуванням ієрархії набуття професійних компетенцій у 

галузі зв’язків з громадськістю. Системність та наступність дозволять переходити 

від простих до більш складних форм пізнання: студент спочатку повинен 

отримати базові знання у царині соціальних комунікацій і далі він поступово 

переходить до вивчення вузькопрофільного блоку дисциплін із галузі PR.  

Принцип наступності стосується питань змісту навчання, послідовності 

його етапів, форм та способів здійснення навчального процесу, стратегії й 

тактики, яких повинні дотримуватися суб’єкти в процесі навчання. Принцип 

системності в освіті дає можливість ефективніше структурувати навчальний 

матеріал, створити модель підготовки, яка б мала послідовний зміст і викладалася 

в чіткій ієрархії. Принцип неперервності освітньої підготовки передбачає 

побудову процесу навчання таким чином, щоб зберегти цілісну систему 

отримання знань, з чітко вибудованою ієрархією викладу матеріалу та без 

відчутних перерв у процесі підготовки. 

Організація освітнього процесу з урахуванням принципу неперервності 

протягом всього періоду отримання PR-освіти та проходженням всіх етапів 

підготовки сприяє ефективному становленню фахівця зі зв’язків з громадськістю і 

відповідності його кваліфікації сучасним вимогам PR-ринку. Дотримання цих 

принципів, а також використання інтерактивних методів навчання та поетапне 

набуття необхідних компетенцій, унікальних для кожного рівня освіти, дозволить 

максимально ефективно використати інтегративний підхід до PR-освіти. 
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ДОДАТОК А.  

Стандарти та освітні програми вищої освіти НТУУ «КПІ» 
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Додаток В  

Зразок анкети до опитування експертів 

 

Шановний експерте! Вам пропонується взяти участь у дослідженні 

щодо перспектив розвитку системи підгтовки фахівців у галузі реклами і ПР. 

Ваша думка, як фахівця, є дуже важливою і буде використанна суто в 

дослідницьких цілях. 

1. Скажіть, як, загалом, Ви оцінюєте розвиток рекламної та PR індустрії 

(сфери) в Україні? 

2. Як би Ви оцінили якість підготовки  українськими ВНЗ готують 

спеціалістів за напрямками реклами та PR? Обґрунтуйте відповідь. 

3. Якщо порівнювати фахову підготовку з PR у наших та в європейських 

університетах, то які  відмінності Ви вбачаєте?  

4. Чого саме не вистачає вітчизняній освіті у підготовці спеціалістів 

високого рівня за напрямками PR та реклами? 

5. Чи є у вітчизняній рекламній та PR освіті якісь переваги порівняно із 

європейськими ВНЗ? 

6. Якби Ви були роботодавцем, то на які вміння, знання та навички Ви б 

закцентували увагу в першу чергу при відборі фахівців на роботу? 

7. Які основні проблеми, на Вашу думку, з якими на сьогоднішній день 

стикається рекламна та PR- освіта? 

8. Йдучи на такі спеціальності як реклама та PR чи повинен абітурієнт 

володіти якимись спеціальними навичками та вміннями? 

9. Які чинники формують професійну готовність студента–піарника до 

майбутньої роботи? 

10. Які засоби та методи викладання Ви вважаєте найбільш ефективними? 

11. Скажіть будь-ласка, чи можна вважати, що вітчизняні фахівці PR є 

визнаними у світовому професійному співтоваристві? 

12. Які чинники, на Вашу думку, є найбільш дієвими для розвитку 

вітчизняної рекламної та PR галузі? 

13. Чи вважаєте Ви, що в Україні є сформована професійна PR-спільнота? 

14. Як би Ви оцінили морально-етичний вимір діяльності сучасних 

фахівців реклами та ПР? 

15. За який часовий термін можна підготувати хорошого фахівця в галузі 

реклами та ПР? 
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Додаток Д  

Програми підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

Таблиця Д.1 

Програма підготовки університету Escola Superior de Disseny 

Barcelona Escola Superior de Disseny 

Business, Communication and Event Design 

180 credits 

Перший рік 

Предмет 500 год/60кредитів 

Cultural  

100 History of Art 

Introduction to Creative Economy 

Semiotics of Communication 

Introduction to Sociology 

Creative industries  

 

 

 

280 

Introduction to Finance and Budgeting 

Introduction to Communication 

Event Planning & Public Relations 

Introduction to Marketing 

Introduction to Branding 

Visual communication techniques Excel 

Social Medias 

Introduction to Design Management 

Project 60 

Materials and technology 

Introduction to colour 

Personal Growth  

60 Coaching 

Visual Portfolio 

Workshop Week (February) 

Share your talent conferences 

Другий рік 

Предмет 510 год/60 кред 

Cultural  

70 Trend research 

Business design research 

Intellectual property 

Creative industries  

 

 

 

 

300 

Video Techniques 

Service Design and prototyping 

Distribution systems 

Marketing plan 

New Markets opportunities 

Creative personal Branding 

Advertising 

Web Marketing 

Strategic Marketing 

Service Design 

Press Office Management 
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Закінчення таблиці Д.1 

 

Barcelona Escola Superior de Disseny 

Business, Communication and Event Design 

180 credits 

Перший рік 

Предмет 500 год/60кредитів 

Project  

80 Business design project 

Public speaking 

Personal grouth  

60 Coaching 

Portfolio 

Workshop week (February) 

Share your talent conferences  

Третій рік 

Предмет 510 год/60 кред 

Cultural  

40 Neuroscience and branding 

Crowdfunding 

Creative industries  

 

 

180 

Service user experience 

Creative enterpreneurship 

Business Plan 

Sponsorship 

Visual presentation techniques 

Introduction to the Final Project 

Project  

170 Final Project 

Personal Growth  

 

80 
Public speaking 

RRHH: professional interview 

Tutorships 

Share your talent conferences 

 

Таблиця Д.2 

Освітня програма підготовки Bucks New University 

 

Bucks New University 

Advertising Management and Digital Communications 

3 роки 

Перший рік 

Предмети 360/180 Кредитів 

Consumer Psychology 15 

The Graduate Challenge 15 

Marketing Communications 15 

Career Viewpoint 15 

Business Management 30 

Marketing 30 
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Закінчення таблиці Д 2 

 

Другий рік 

Предмети Кредити 

Consumer Insight 15 

The Media Business 15 

Agency Management and Processes 15 

Campaign Planning 15 

Digital Marketing 30 

Measuring Campaign Effectiveness 30 

Третій рік 

Предмети Кредити 

Strategic Agency Management 15 

The Consumer-Brand Relationship 15 

Advertising and Communications Strategy 15 

Market Place 15 

International Marketing Management 30 

Students must complete one of the following three constrained options: 

Dissertation 30 

Consultancy Project 30 

Negotiated Work Based Learning 30 
 

Таблиця Д.3 

Освітня програма підготовки Каліфорнійського університету Пенсільванії 

 

California university of Pensilvania 

Bachelor of Arts in Communication Studies: Public Relations Concentration 

4 роки 

Предмет 133 кредити 

Перший семестр 16 кредитів 

First-Year Seminar 1 

English Composition 3 

Perspectives on Communication 3 

Oral Communication 3 

General Education Courses 6 

Другий семестр 15 кредитів 

English Composition II 3 

Introduction to Mass Communication 3 

General Education Courses 9 

Третій семестр 15 кредитів 

Specialized Writing Elective 3 

Introduction to Public Relations 3 

General Education Courses and/or Minor and/or Elective Courses 9 

Четвертий семестр 15 кредитів 

Public Relations Applications 3 

Intro to Graphic Design 3 
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Закінчення таблиці Д 3 

 

California university of Pensilvania 

Bachelor of Arts in Communication Studies: Public Relations Concentration 

4 роки 

Предмет 133 кредити 

General Education Courses and/or Minor and/or Elective Courses 9 

П’ятий семестр 15 кредитів 

COM 381 Communication Research and/or Specialized Writing Elective 

and/or General Education Courses, Minor OR Elective Courses 

15 

Шостий семестр 15 кредитів 

Persuasion 3 

Communication Law and Policy 3 

Communication Research and/or Specialized Writing Elective and/or 

General Education Courses, Minor OR Elective Courses 

9 

Сьомий семестр 15 кредитів 

PR Cases and Problems 3 

Career Design Strategies and/or Communication Theory and/or  

Communication Research and/or Specialized Writing Elective and/or 

General Education Courses, Minor or Elective Courses 

12 

Восьмий семестр 15 кредитів 

PR Campaign Management 3 

Career Design Strategies and/or Communication Theory and/or 

Communication Research and/or Specialized Writing Elective and/or  

General Education Courses, Minor or Elective Courses 

12 

 

Таблиця Д.4 

Освітня програма підготовки Східного Середземного університету 

 

Eastern Medeterian university 

Public Relations and Advertising 

4 роки 

Предмет 122 кредити 

Перший семестр 

Introduction to Communication Studies 3 

Reading Room : Text and Image   3 

Computing for Communication 3 

Один курс за вибором із пропонованих  

Communication in English 3 

Academic Englis 3 

Eastern Medeterian university 

Public Relations and Advertising 

4 роки 

Предмет 122 кредити 

University Elective - I 3 

Один курс за вибором із пропонованих  

Історія правління Ататюрка та принципи турецьких реформ 2 

Турецька як друга мова 2 
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Закінчення таблиці Д.4 

 

Другий семестр 

Media Literacy 3 

Movie Theater: Film and Drama 3 

Sociology of Communication   3 

Один курс за вибором із пропонованих  

Communication in English 3 

Academic English 3 

Basic Photography 3 

Третій Семестр 

Introduction to Public Relations  3 

Introduction to Advertising   3 

Introduction to Marketing for PRA   3 

Social Psychology for PRA 3 

University Elective 3 

Четвертий семестр 

Integrated Marketing Communication  3 

Approaches to Influence and Persuasion 3 

Communication Research 3 

Theories of Mass Communication 3 

Management Approaches for PRA 3 

П’ятий семестр 

Persuasive Writing for Public Relations and Advertising 3 

Marketing Communication for Social Responsibility 3 

Organizational Paradigms for PRA 3 

Area Elective 3 

University Elecitive - III 3 

Шостий семестр 

Cultural Studies  3 

Public Relations and Society 3 

Advertising and Society   3 

Area Elective - II 3 

Area Elective - III 3 

Eastern Medeterian university. Public Relations and Advertising 

4 роки 

Предмет 122 кредити 

Сьомий семестр 

New Media for Marketing Communication 3 

Campaign Design 3 

Legal and Ethical Issues in Communication 3 

Area Elective - IV 3 

Area Elective 3 

Восьмий семестр 

New Communication Paradigms  3 

Presentation Skills for Public Relations and Advertising 3 

Senior Project   3 

Area Elective - VI 3 

Area Elective - VII 3 
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Таблиця Д.5 

Освітня програма підготовки університету Кардіфф 

Cardiff university 

Journalism, Communications and Politics 

3 роки 

Перший рік 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Introduction to Government 20 

Understanding Journalism Studies 20 

History of Mass Communication & Culture 20 

Introduction to Political Thought 20 

Другий рік Optional modules 

Media and Gender MC2107 20 credits  20 

Media, Power & Society 20 

Reporting Science, The Environment and Health 20 

War, Politics and Propaganda II 20 

Managing Media Communications 20 

British Politics since 1945 20 

Theory and Practice in Comparative Politics 20 

Influencing Public Policy 20 

Global Justice 20 

Cardiff university 

Journalism, Communications and Politics 

3 роки 

Перший рік 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Justice & Politics: Contemporary Political Theory 20 

Conducting Political Research 20 

Theory and Practice in Comparative Politics 20 

Global Journalism 20 

Media, Racism, Conflict 20 

Citizen Media 20 

Doing Media Research: Approaches and Methods 20 

Advertising and the Consumer Society 20 

International Security - Concepts and Issues 20 

International Law in a Changing World 20 

Political Thought from Marx to Nietzsche 20 

Politics and Policies of the European Union 20 

Третій рік Optional modles 

The Making and Shaping of News MC3589 20 credits 20 

Sport and the Media 20 

Journalism, New Media and The Public 20 

The Creative and Cultural Industries 20 

Writing For The Media Today 20 

Dissertation 40 

Spin Unspun: Public Relations and The News Media 20 

Media Law 20 

Mediating Childhood 20 
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Закінчення табл. Д.5 

 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

The Mediation of Political Violence 20 

Communicating Causes 20 

Modern Welsh Politics 20 

Managing a Difficult Democracy 20 

Parliamentary Studies Module 20 

International Relations Dissertation 20 

Personality and Power 20 

Elections in the UK 20 

Global Climate Politics  20 

European Mind in the 20th Century 20 
  

Таблиця Д.6 

Освітня програма підготовки Технологічного університу Австралії 

Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Перший рік 

Перший семестр 

Global Business 12 

Data Analysis 12 

Working in Business 12 

Marketing 12 

Другий семестр 

Accounting 12 

Economics 12 

Management 12 

Introduction To Public Relations 12 

Другий рік 

Перший семестр 

Marketing and Audience Research 12 

Public Relations Techniques 12 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR 

Elective Unit 

 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR 

Elective Unit 

 

Другий семестр 

Public Relations Planning 12 

Issues, Stakeholders and Reputation 12 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR 

Elective Unit 

 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR 

Elective Unit 
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Продовження таблиці Д.6 

 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Третій рік 

Перший семестр 

Global Public Relations Cases 12 

Public Relations Management 12 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR Elective Unit  

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR Elective Unit  

Другий семестр 

Public Relations Campaigns 12 

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR Elective Unit  

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR Elective Unit  

Remaining Business School Core OR Second Area of Study OR Elective Unit  

Queensland University of Technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Bachelor of Business Second Major Options In this list 

Предмет Кредитів/годин 

Напрямок 

Accountancy 12 

Financial Accounting 12 

Management Accounting 12 

Taxation Law 12 

Accounting Systems and 

Technologies 

12 

Company Accounting 12 

Audit and Assurance 12 

Advertising  

Consumer Behaviour  12 

Advertising Theory and Practice 12 

Advertising Copywriting 12 

Media Planning 12 

Advertising Management 12 

Digital Portfolio 12 

Business Regulations  

Taxation Law  12 

Advanced Taxation Law 12 

Contemporary Employment Relations 12 

Performance and Reward 12 

Please choose two of the following units:  

Governance, Fraud and Investigation 12 

Law of Business Entities 12 

Corporations Law 12 

Financial Services Regulation and Law 12 
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Продовження таблиці Д.6 

 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Superannuation Regulation and 

Practice 

12 

Personal Financial Planning 12 

Economics (for Finance students)  

Intermediate Macroeconomics 12 

Intermediate Microeconomics 12 

Please choose four of the following Applied and 

Quantitative Economic units: 

 

Applied Economics Units  

Economics for the Real World  12 

Environmental Economics and Policy 12 

International Economics 12 

Quantitative Economics Units  

Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Applied Behavioural Economics  12 

Game Theory and Applications 12 

Introduction to Applied Econometrics 12 

Introductory Econometrics 12 

Economics (for non-Finance students)  

Economics 2 12 

Intermediate Macroeconomics 12 

Intermediate Microeconomics 12 

Please choose three units from the following Applied and Quantitative 

Economics units: 

 

Applied Economics Units  

Financial Markets  12 

Economics for the Real World 12 

Environmental Economics and Policy 12 

International Economics 12 

Quantitative Economis Units  

Introduction to Applied Econometrics 

Game Theory and Applications 

12 

Applied Behavioural Economics 12 

Introductory Econometrics 12 

Finance (for Economics students)  

Finance 1 12 

EFB312 International Finance 12 

EFB335 Investments 12 

EFB343 Corporate Finance 12 

EFB344 Risk Management and Derivatives 12 

Please choose one of the following units:  

EFB201 Financial Markets 12 
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Продовження таблиці Д.6 

 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

EFB360 Finance Capstone 12 

Students taking EFB201 as part of the Economics Major must 

choose EFB360. Those students NOT taking EFB201 as part of 

the Economics Major must choose EFB201. 

Finance (for non-Economics students)  

Financial Markets  12 

Finance 1 12 

Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Economics 2 12 

Investments 12 

Corporate Finance 12 

All students except International Business Majors must 

complete the following unit: 

 

International Finance 12 

All students studying International Business Major must choose 

one of the following units: 

 

Risk Management and Derivatives 12 

Finance Capstone 12 

Forensics 12 

Forensic Digital Analysis  12 

Governance, Fraud and Investigation 12 

Forensic and Business Intelligence 12 

Business in the Cloud 12 

Please choose two of the following units:  

AYB221 Accounting Systems and 

Technologies  

12 

Data and Web Analytics 12 

Data and Information Integration 12 

Business Analysis 12 

Enterprise Systems Configuration 12 

Social Enterprise 12 

Please note that AYB221 is for Non-Accountancy Majors 

students. 

 

Human Resource Management  

Leading Organisations  12 

Contemporary Employment Relations 12 

Human Resource Issues and Strategy 12 

Recruitment and Selection 12 

Learning and Development in Organisations 12 

Performance and Reward 12 

Integrated Marketing Communication  
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Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Integrated Marketing 

Communication  

12 

Advertising Theory and Practice 12 

Introduction To Public Relations 12 

Direct Marketing 12 

 Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Please choose two of the following units: 12 

Brand Management  12 

Entertainment Marketing 12 

Tourism Marketing 12 

Advertising Copywriting 12 

Digital Portfolio 12 

International Business 12 

AMB204 Purchasing and Procurement  12 

AMB210 Importing and Exporting 12 

AMB303 International Logistics 12 

AMB336 International Marketing 12 

MGB225 Intercultural Communication and 

Negotiation Skills 

12 

MGB340 International Business in the Asia-Pacific 12 

International Logistics  

Students who are NOT undertaking an International Business Major 

must complete AMB210, AMB303, AMB204, AMB304, AMB342 and 

MGB210. 

Students who are undertaking an International Business Major should 

not select AMB210 or AMB303 in this study area. 

 

AMB303 International Logistics 12 

AMB210 Importing and Exporting 12 

AMB204 Purchasing and Procurement 12 

AMB304 Logistics Operations 12 

AMB342 Strategic Procurement 12 

AMB310 Real World Internships and Projects 12 

MGB210 Managing Operations 12 

MGB341 Operational Risk Management 12 

AMB300 Independent Project 1 12 

Management  

Leading Organisations  12 

Managing Operations 12 

Entrepreneurship and Innovation 12 

Intercultural Communication and 

Negotiation Skills 

12 
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Продовження таблиці Д 6 

 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Sustainability in A Changing 

Environment 

12 

Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Strategic Management 12 

Marketing  

Consumer Behaviour  12 

Marketing and Audience Research 12 

Integrated Marketing Communication 12 

Marketing Planning and 

Management 

12 

International Marketing 12 

Services Marketing 12 

Public Relations  

Marketing and Audience Research 12 

Bachelor of Business (Public Relations) 

Quantitative Economics (for Finance students)  

Please choose one of the following units:  

Intermediate Macroeconomics 2 

Intermediate Microeconomics 12 

Quantitative Economics (for non-Finance students)  

Economics 2 12 

Introduction to Applied 

Econometrics 

12 

Introductory Econometrics 12 

Please choose one of the following units:  

Applied Behavioural Economics 12 

Game Theory and Applications 12 

Sales  

Direct Marketing 12 

Brand Management 12 

Innovating Products and Services 12 

Intercultural Communication and 

Negotiation Skills 

12 

Superannuation and Wealth Management  

Superannuation Regulation and 

Practice 

12 

Personal Financial Planning 12 

Please choose two of the following units:  

Law of Business Entities 12 
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Закінчення таблиці Д 6 

 

Queensland university of technology Australia 

Bachelor of Business (Public Relations) 

288 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Taxation Law 12 

Advanced Taxation Law 12 

Accountancy Work Placement 12 

Please note that AYB219 is for non-Accountancy Major 

students. 

 

Tourism and Entertainment Marketing  

Entertainment Marketing  12 

Tourism Marketing 12 

Brand Management 12 

Public Relations Techniques 12 

Public Relations - 8 Unit Major   

Marketing and Audience Research 12 

Introduction To Public Relations 12 

Public Relations Techniques 12 

Public Relations Planning 12 

Issues, Stakeholders and 

Reputation 

12 

Global Public Relations Cases 12 

Public Relations Management 12 

Public Relations Campaigns 12 

Language Options 

Available Language Options: 

 

• French (UQ)  

• German (UQ)   

Indonesian (UQ)  

• Italian (GU)  

Japanese (UQ and GU)  

Korean (UQ)  

Mandarin (QUT)  

Russian (UQ)  

Spanish (UQ and GU)  
 



220 
 

Таблиця Д.7 

Освітня програма підготовки Женевської бізнес школи 

 

EU Bisness School Geneva 

BA - Bachelor of Arts in Communication & Public Relations 

3 роки/151 кредит 

Перший рік/42 кредити 

Предмет Кредити 

Foundations of Business Management 3 

Marketing Management   3 

Writing Communication Skills   3 

Accounting 3 

Microeconomics 3 

Elementary Calculus 2 

IT Software for Business   2 

Environmental Sustainability 2 

Seminars / Industrial Visits 1 

Ethics in Business 3 

Oral Communication Skills 3 

Accounting II 3 

Macroeconomics  3 3 

Business Law 3 

Mathematics of Finance 2 

Applied Management Statistics 2 

Advertising, Media & Branding 2 

Seminars / Industrial Visits 1 

Другий рік 

Предмет Кредити 

Strategic Marketing 3 

Business Finance I 3 

Human Resources Management 2 

Production Management 2 

Entrepreneurship & New Venture Creation 2 

Management Information Systems   2 

E-Business 2 

Fundamentals of Public Relations 2 

Interpersonal Communication 2 

Seminars/Industrial Visits 1 

 Global Economics 3 

Business Finance II 3 

Social Media Marketing 2 

Financial Markets 2 

Consumer Behavior 2 

Sales & Purchasing Management 2 

Public Relations Research 2 

Event & Conference Management 2 

Public Relations Campaigns 2 

Seminar/Industrial Visits/Dissertation Seminar 1 
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Закінчення таблиці Д.7 

 

EU Bisness School Geneva 

BA - Bachelor of Arts in Communication & Public Relations 

3 роки/151 кредит 

Третій рік 

Предмет Кредити 

Global Business 3 

Financial Statement Analysis 3 

Negotiation 2 

Small Business Management 2 

Corporate Finance 2 

Industrial Marketing 2 

International Public Relations   2 

Intercultural Communication   2 

Persuasion & Lobbying   2 

Seminar/Industrial Visits/Dissertation Seminar   1 

Strategic Management 3 

Budgeting & Control 3 

Organizational Communication 2 

Cases in Marketing 2 

Cases in Public Relations 2 

Social, Company & State Protocol 2 

Mass Media Ethics & Legislation 2 

Innovative Electronic Communications   2 

Media Planning   2 

Dissertation Seminar 1 

Graduation requirements 

Предмет Кредити 

Case: Marketing 4 

Final Case: Communication & Public Relations 4 

Dissertation 15 
 

Таблиця Д.8 

Освітня програма підготовки Університету Манчестер Метрополітен 

 

Manchester Metropolitan University 

Public Relations and Marketing 

3 роки/90 кредитів 

Перший рік 30 кредитів 

Предмети 

Digital Media and Marketing Platforms 

Principles of Marketing 

Public Relations Theory and Practice 

The Responsible Marketer 
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Закінчення таблиці Д 8 

 

Manchester Metropolitan University 

Public Relations and Marketing 

3 роки/90 кредитів 

Другий рік 30 кредитів 

Предмети 

Brand Management 

Consumer Behaviour and Culture 

PR Strategy and Campaign Planning 

And one from the following option units: 

Agency Life Internship 

The Big Agency 

Третій рік 30 кредитів. Placement route: A minimum of 36 weeks’ paid experience on a work 

placement between year 2 and 3 of your studies. 

Digital and Social Media Marketing Communications Management 

Media Relations and PR Specialisms 

Research Project 

Strategic Marketing Management 
 

Таблиця Д.9 

Освітня програма підготовки Європейського університету Кіпру 

 

Europian university Chyprus 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки 

129 кредитів 

Розподілення навантаження 

General Education Requirements 42 

Business Core Requirements 42 

Major Requirements 36 

Free Electives   9 

General Education Requirements 42 кредити 

Предмети Кредити 

Economics 6 

Principles of Microeconomics  3 

Principles of Macroeconomics 3 

English and communication 12 

Public Speaking 3 

Instruction in Expository Writing 3 

Communication Elective 3 

General Education Elective 3 

General Education Elective 3 

Humanities & Social Sciences 18 

History 3 

Psychology 3 

Sociology 3 
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Продовження таблиці Д.9 

 

Europian university Chyprus 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки 

129 кредитів 

Розподілення навантаження 

Anthropology, Philosophy,Political Science, History, Psychology or 

Sociology 

9 

Mathematics 3 

Statistic 3 

Business Core Requirements 42 кредити 

Предмети Кредити 

Introduction to Financial Accounting 3 

Introduction to Managerial Accounting 3 

Introduction to Business 3 

Finite Mathematics for Business 3 

Business Research 3 

Business Policy and Strategic Management 3 

Senior Project 3 

Computer Fundamentals and Applications 3 

Essentials of Financial Analysis 3 

Business Law I 3 

Introduction to Marketing 3 

Principles of Management 3 

Organizational Behavior 3 

Major Requirements 36 кредитів 

Предмети Кредити 

Mass Media Writing 3 

Intercultural Communication 3 

Advertising and Sales Promotion 3 

Consumer Behavior 3 

Advertising Media Planning 3 

Marketing Research 3 

Public Relations 3 

Public Relations Management 3 

Public Relations Practice 3 

Public Relations and Advertising Electives 9 кредитів ( потрібно обрати 3 курси на вибір) 

Typography I 3 

Computer Applications for Graphic Design 3 

Graphic Design 3 

Direct Marketing 3 

Marketing 3 

Advertising and Symbolism 3 

Specialized Public Relations 3 
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Europian university Chyprus 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки 

129 кредитів 

Розподілення навантаження 

Public Relations Audit-Project 3 

Internship in Public Relations and Advertising 3 

Free Electives 9 кредитів 
 

. Таблиця Д.10 

Освітня програма підготовки Американського коледжу  

 

The American College of Greece 

Communication 

121 кредит 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Liberal Education 43 

Вид курсів Core Courses: 

WP 1010 Introduction to Academic Writing 3 

WP 1111 Integrated Academic Writing & Ethics 3 

WP 1212 Academic Writing and Research 3 

Mathematics (basic statistics, college algebra, or higher) 3 

SP 2300 Presentation Skills or 

EN 3342 Professional Communication or 

equivalent 

3 

CS 1070 Introduction to Information Systems or 

equivalent computer literacy course  

3 

Any Natural Science with a lab  4 

Вид курсів Liberal Education Electives: 

LE designated course in STEM/Natural Sciences  3 

LE designated courses in Humanities 6 

LE designated course in Fine and Performing Arts 3 

Вид курсів 

Concentration 69 

Required 

CN 2206 Interpersonal Communication  3 

CN 2202 Writing for Mass Communication  3 

CN 2203 Fundamentals of Public Relations 3 

CN 2227 Introduction to Film and Television Studies  3 

CN 2301 Contemporary Mass Communication 3 

CN 2305 Multimedia Lab  3 
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Продовження таблиці Д.10 

 

The American College of Greece 

Communication 

121 кредит 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

CN 2408 Issues in Context  3 

CN 3410 Communication in Advertising 3 

CN 3412 Media Ethics or 

PH 3010 Ethics 

3 

CN 3521 Communication Theories 3 

CN 4632 Communication Research Methods 3 

CN 4940 Communication Seminar 3 

Five additional courses at Level 5 and six at Level 6 from the following 33 

Advertising  

CN 3334 Client Services in Advertising  

CN 3609 Copywriting and Creative Evaluation  

CN 4500 Creative Execution in Advertising  

CN 4513 Brand Building in Advertising  

Film  

CN 3525 Film Analysis  

CN 3622 Television Producing  

CN 4535 Editing Theory and Practice  

CN 4745 Advanced Media Production  

CN 4537 Screenwriting  

CN 4639 Making the Short Documentary  

Journalism  

CN 3311 Fundamentals of Print Journalism  

CN 3416 Radio News Writing  

CN 4707 Television News Writing  

CN 4533 Advanced Print Journalism  

CN 4504 News Culture  

Public Relations  

CN 3428 Public Relations Techniques  

CN 3523 Public Relations and Special Events Planning  

CN 4526 Public Relations in non-Profit Organizations  

CN 4736 International Public Relations  

Inter-Area  

CN 4438 Leadership Communication  

CN 4543 Computer Mediated Communication  

Electives 9 
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Таблиця Д.11 

Освітня програма підготовки . Applachian State University 

Applachian State University  

Комунікації та PR 

4 роки 

Перший семестр 

Предмет Кредитів 

Foundations of Human Communication 3 

Expository Writing 3 

First Year Seminar 3 

Perspective Course 3 

Perspective Course 3 

Другий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Speaking 3 

Quantitative Literacy 4 

Perspective Course 3 

Perspective Course 3 

Perspective Course 3 

Третій семестр 

Предмет Кредитів 

Intro Media Publishing 3 

Professional Development Course 3 

Intro Writing Across Discipline 3 

Perspective Course 3 

Science Inquiry 4 

Четвертий семестр 

Предмет Кредитів 

Intro to Journalism 3 

Professional Ethics in Public Relations 3 

Public Relations Principles 3 

Science Inquiry 4 

Minor Course 3 

П’ятий семестр 

Предмет Кредитів 

Mass Media & Society 3 

Public Relations Writing 3 

Professional Development 3 

Minor Course 3 

Wellness Literacy 1 

Free Elective 3 

Шостий семестр 

Предмет Кредитів 

Media Graphics 3 

Communication Research Methods 3 

Immersion Course 3 

Perspective Course 3 

Minor Course 3 
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Закінчення таблиці Д.11 

 

Applachian State University 

Комунікації та PR 

4 роки 

Перший семестр 

Сьомий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Campaigns 3 

Public Relations Seminar 3 

Minor Course 3 

Minor Course 3 

Wellness Literacy 1 

Free Elective 3 

Восьмий семестр 

Предмет Кредитів 

Professional Development Course  3 

Program of Study Immersion Course 3 

Minor Course 3 

Free Elective 3 
 

Таблиця Д.12 

Освітня програма підготовки Бостонського університету, Коледж комунікацій 

 

Boston University. College of Communication 

Bachelor in communication 

4 роки 

Предмет 128 Кредитів 

Mass Communication Research 4 

Writing for Communication 4 

Theory and Process of Communication 4 

Organizational Structure and Behavior 4 

Professional Presentation 4 

Design and New Media 4 

Persuasion and Public Opinion 4 

Law of Communication 4 

Professional Presentation 4 

Law of Communication 4 

Principles and Practices of Public Relations 4 

Organizational Structure and Behavior 4 

Introduction to Advertising 4 

Design and New Media 4 

Law of Communication 4 

Principles and Practices of Public Relations 4 

Organizational Structure and Behavior 4 

Introduction to Advertising 4 
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Продовження таблиці Д.12 

 

Boston University. College of Communication 

Bachelor in communication 

4 роки 

Предмет 128 Кредитів 

Design and New Media 4 

Persuasion and Public Opinion 4 

Communication Internship - 

Computers in Communication 4 

New Communication Technologies 4 

Design and Interactive Experiences 4 

Design & New Media II 4 

Communication Strategies in Negotiation and Conflict Resolution 4 

Political Campaigning 4 

Writing for Multimedia 4 

Media Effects 4 

Mass Media in Australia 4 

Introduction to Advertising 4 

Fundamentals of Creative Development 4 

Design and New Media 4 

Advertising in the U.K. 4 

Advertising Strategy 4 

New & Traditional Media Strategies 4 

NSAC 2 

Art Direction 4 

Consumer Insight & Account Planning 4 

Strategic Brand Solutions 4 

Advertising Management 4 

Ad Lab 2 

Portfolio Development for Advertising 4 

Advanced Copywriting 4 

Portfolio Development II 4 

Communication Internship - 

Video Production for Marketing Communication 4 

Creating Video Campaigns 4 

Interactive Marketing Communications 4 

International Marketing Communications and Public Relations 4 

Strategic Creative Development 4 

Design & New Media II 4 

Writing for Multimedia 4 

Introduction to Finance 2 

Business, Society, and Ethics 4 

Principles and Practices of Public Relations 4 

Media Relations 4 
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Закінченняення таблиці Д.12 

Освітня програма підготовки Бостонського коледжу комунікацій 

Boston University. College of Communication 

Bachelor in communication 

4 роки 

Предмет 128 Кредитів 

Corporate Communication 4 

Public Relations in Nonprofit Settings 4 

Governmental Public Affairs 4 

Communication Internship - 

PRLab - 

New Media and PR 4 

Managing Corporate Crises and Issues 4 

Public Relations Ethics 4 

  

  
 

Таблиця Д.13 

Освітня програма підготовки Коледжу вільних мистецтв та науки 

 

COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES  

ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 

84 кредити 

Advertising and Public Relations major 48 кредитів 

Предмет Кредити 

Concepts of Communicatio 3 

Communication Theory 3 

 Speech 3 

Advertising and Public Relations Campaigns 3 

Advertising and Public Relations Major Core 15 кредитів 

 Technology in Public Relations and Advertising 3 

 Research Basics for Advertising & Public Relations 3 

Fundamentals of Advertising 3 

Fundamentals of Public Relations 3 

Ad and Public Relations Ethics and La 3 

Ethics in Professional Life 3 

Emphasis Area 21 кредит 

Advertising emphasis 

Creative Writing 3 

Advertising Management and Cases 3 

Advertising Copywriting 3 

Media Planning 3 

Elective  3 

Elective  3 

Internship in Advertising/Public Relations 1-6 

Public relations emphasis 

News Reporting 3 

 Public Relations Management and Cases 3 
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Закінчення таблиці Д.13 

 

COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES  

ADVERTISING AND PUBLIC RELATION 

84 кредити 

Advertising and Public Relations major 48 кредитів 

Предмет Кредити 

Media Relations Writing 3 

Writing Corporate Communications  3 

Elective 3 

Elective 3 

CAP 490 Internship in Advertising/Public Relations 1-6 

Велика частка курсів за вибором  
 

Таблиця Д.14 

Освітня програма підготовки Західного університету Кентукі 

 

Western Kentucky University 

JOURNALISM MAJOR (PUBLIC RELATIONS EMPHASIS) WITH BACHELOR OF ARTS 

DEGREE   

4 роки 

Перший семестр 

Предмет 120 Кредитів 

Understanding Media Content, Ethics and Tech. 3 

Media Content, Collaboration, Community 3 

Intro. to College Writing 3 

Quantitative Reasoning 3 

Fundamentals of Speaking 3 

Другий семестр 

Предмет Кредитів 

Digital Storytelling in the 21st Century 3 

Introduction to Media Writing 3 

American Government 3 

Arts & Humanities 3 

Natural Science 3 

Третій семестр 

Предмет Кредитів 

Fundamentals of Public Relations 3 

Basic Marketing Concepts 3 

World History 3 

Natural Science w/lab 3 

Course in Minor or Foreign Language 3 

Четвертий семестр 

Предмет Кредитів 

Electronic Media Writing 3 

Sophomore Restricted Elective. 3 
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Western Kentucky University 

JOURNALISM MAJOR (PUBLIC RELATIONS EMPHASIS) WITH BACHELOR OF ARTS 

DEGREE   

4 роки 

Перший семестр 

Предмет 120 Кредитів 

Intro. to Literature 3 

Course MATH 3 

Course in Minor 3 

П’ятий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Digital Tactics 3 

International Public Relations 3 

Systems 3 

Writing in the Disciplines 3 

Course in Minor 3 

Шостий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Writing & Production 3 

Research in Ad/PR 3 

Social & Cultural 3 

Course in Minor 3 

Course in Minor 3 

Consider an internship for credit this summer. PR 458 counts as an 

elective in the major. 

Explore Imagewest opportunities. 

 

Сьомий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Strategy/Planning 3 

Press Law & Ethics or Mass Comm. Law & Ethics 3 

Restricted elective in the major 3 

Local to Global 3 

Course in Minor 3 

Восьмий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Mgmnt 3 

Course in Minor 3 

Course in Minor 3 

General Elective 3 

General Elective 3 
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Таблиця Д.15 

Освітня програма підготовки Conestoga Сollege Ontario 

 

Conestoga Сollege Ontario 

Зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Перший семестр  

Introduction to Business with International Applications 4 

Introduction to Computing for Applied Communications 3 

Academic Communications 3 

Public Relations History, Principles and Concepts   3 

Group Dynamics 3 

Другий семестр  

Advertising, Branding and Marketing  3 

Public Relations Research   3 

The Ethics of Advocacy 3 

Specialized Writing for Public Relations I   3 

Presentation Skills for Public Relations   3 

Третій семестр  

Co-op and Career Preparation  1 

Portfolio Development 3 

Media, Culture and Communications Theory 3 

World Cultures 3 

Specialized Writing for Public Relations II 3 

Media Relations 3 

Четвертий семестр  

Studies in English Vocabulary, Diction and Style   3 

Project Management I 3 

Event Planning and Promotion   3 

Specialized Writing for Public Relations III   3 

Public Relations Campaigns 3 

Студенти мають прослухати 42 години міждисциплінарних курсів 

які вони самі обирають. 

 

Co-op Work Term I (Bach Public Relations) 14 

П’ятий семестр  

Finance   

Applied Visual Communication    

Critical and Creative Thinking Skills    

Conestoga college Ontario 

Зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Strategic Communication Management I    

Specialized Writing for Public Relations IV    

Organizational Behaviour for Communication Professionals    

Шостий семестр  

Rhetoric and Persuasion   3 
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Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Government Relations and Public Affairs 3 

Principles of Ethical Reasoning   3 

Public Relations Consulting   3 

Strategic Communication Management II   3 

Студенти мають прослухати 42 години міждисциплінарних 

курсів які вони самі обирають. 

 

Co-op Work Term II (Bachelor Public Relations) 14 

Сьомий семестр  

Media and Communications Law  3 

Implications of Applications of New Media   3 

Project Management II   3 

International Public Relations 3 

Advanced Public Relations Research   3 

Студенти мають прослухати 42 години міждисциплінарних 

курсів які вони самі обирають. 

 

Восьмий семестр  

Employee Communications  2 

Corporate Social Responsibility   2 

Investor Communication and Donor Relations   2 

Issues Management and Crisis Communication   2 

Public Relations Capstone   2 

Co-op Work Term III (Bach Public Relations) 14 
 

Таблиця Д.16 

Освітня програма підготовки Інституту моди, дизайну та мерчендазингу 

 

Fashion Institute of Design and Merchandising 

Соціальні медіа та мистецтво 

4 роки 

Предмет 91 Кредит 

Ethics in Business 3 

Management Theory & Principles 3 

Global Marketing Communications 3 

Business Law 3 

Marketing Management 3 

Studies in Leadership 3 

Principles of Biology 3 

Principles of Biology Lab 2 

Microeconomics 3 

Principles of Chemistry 3 

World Political History 3 

Statistics 3 

Social Psychology 3 

Applied Mathematics 3 

Professional Presentation 3 

Multicultural Perspectives Through the Short Story 3 
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Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Issues in Contemporary Society 3 

Mobile Application Marketing 3 

Search Engine Optimization and Analysis I 3 

Search Engine Optimization and Analysis II 3 

New Media Narrative Writing 3 

PR Writing for Social Media 3 

Internship 3 

Video Online Marketing 3 

Social Media Sales & Consulting 3 

New Media Community Management 3 

Strategies in Business Management 3 

Digital Campaign Strategy 3 

Creative Business Management 3 

Internship 3 
 

Таблиця Д.17 

Освітня програма підготовки Університету Монт Роял 

 

Mount Royal University 

Комунікації та PR 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Introduction to Public Relations 3 

Interpersonal Communication 3 

Applied Writing I for Public Relations 3 

Introduction to Communication Studies 3 

Media History and Contemporary Issues 3 

Applied Visual Communication for Public Relations 3 

Financial Public Relations 3 

Applied Writing II for Public Relations 3 

Media, Culture and Communication Theory 3 

Media Relations 3 

Communication and Organizational Culture 3 

Public Relations Management 3 

Computer Mediated Communication 3 

Research Methods for Public Relations 3 

Government Public Relations 3 

Strategic Social Media for Public Relations 3 

Roles and Practices in Contemporary Communication 3 

Strategic Communication Planning 3 

Intercultural and International Public Relations 3 

Issues and Ethics in Public Relations 3 

Issue Management, Risk and Crisis Communication 3 

Introduction to Marketing 3 
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Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Chose one  

Investor Relations 3 

Fund Development and Corporate Philanthropy 3 

Chose one  

Project and Content Management 3 

Special Topics in Public Relations 3 

Mount Royal University 

Комунікації та PR 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

These non-credit program elements:  

Public Relations Workplace Issues and Preparation Seminar  

Public Relations Work Experience I *(non-credit required)  

Public Relations Work Experience II *(non-credit required)  

 

Таблиця Д.18 

Освітня програма підготовки Університету Вісконсіну 

 

University of Visconsin 

JOURNALISM MAJOR (PUBLIC RELATIONS EMPHASIS)  

WITH BACHELOR OF ARTS DEGREE   

4 роки 

Перший семестр 

Предмет 120 Кредитів 

Composition/WBIS 3 

PBIS (Math) 3 

(HU) Humanities-Foreign Language 4 

Physical Education 2 

Humanities-Choice 3 

Другий семестр 

Предмет Кредитів 

Introduction to Mass Communication (Core Course) 3 

Natural Science 4 

Humanities-Foreign Language 4 

Communication 3 

Третій семестр 

Предмет Кредитів 

Writing for the Media (Core Course) 3 

Natural Science 4 

Humanities-Foreign Language 3 

U.S. History Since 1877 (SS) (Major Core Course) 3 

Introduction to African American Studies (ES) (HU) (Recommended 

Major Elective Course) 

3 
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University of visconsin 

JOURNALISM MAJOR (PUBLIC RELATIONS EMPHASIS) WITH BACHELOR OF ARTS 

DEGREE   

4 роки 

Четвертий семестр 

Предмет Кредитів 

Principles of Public Relations (Recommended Distribution Course) 3 

Editing (Core Course) 3 

American Government (SS) (Major Core Course) 3 

(HU) Humanities-Foreign Language 4 

Humanities - Literature  3 

П’ятий семестр 

Предмет Кредитів 

Public Relations Techniques (Recommended Emphasis Course) 3 

Case Studies in Public Relations (Recommended Emphasis Course) 3 

Principles of Macroeconomics (SS) (Recommended Major Elective 

Course) 

3 

(HU) Humanities- Philosophy/Religious Studies 3 

Web Site Development (Major Core Course) 3 

Шостий семестр 

Предмет Кредитів 

Online Publishing (Recommended Elective Course) 3 

Principles of Advertising (Recommended Distribution Course) 3 

Advanced Composition (Upper Level) 3 

Social Science-Choice 3 

Humanities-Fine Arts 3 

Сьомий семестр 

Предмет Кредитів 

Media Ethics (Recommended Distribution Course) 3 

Research in Strategic Communication (Recommended Elective 

Course) 

3 

Cultural Anthropology (NW) (SS) (Recommended Major Elective 

Course) 

3 

Upper Level Elective 3 

Upper Level Elective 3 

University of visconsin 

JOURNALISM MAJOR (PUBLIC RELATIONS EMPHASIS) WITH BACHELOR OF ARTS 

DEGREE   

4 роки 

Восьмий семестр 

Предмет Кредитів 

Law of Mass Communication (Core Course) 3 

Public Relations Campaigns (Recommended Emphasis Course) 3 

Upper Level Elective 3 

Upper Level Elective 3 

Elective 3 
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Таблиця Д.19 

Освітня програма підготовки Університету Тампи  

 

The University of Tampa 

Комунікації  

4 роки 

Перший семестр 

Предмет 125-127 Кредитів 

Mass Media and Society 4 

Visual Literacy 4 

Digital Citizenship 4 

Finite Mathematics for Liberal Arts 4 

College Algebra and  First-Year Seminar I  4 

Pathways to Honors 1 1 

Writing and Inquiry 1 

Humanities / Fine Arts or Social Science 4 

Другий семестр 

Предмет Кредитів 

Mass Media and Society 4 

Visual Literacy 4 

Digital Citizenship 4 

First-Year Seminar II 1 

Pathways to Honors 2 1 

Writing and Research 4 

Social Science 4 

Natural Science 3-4 

The University of Tampa 

Комунікації  

4 роки 

Третій семестр 

Предмет Кредитів 

Mass Media and Society 4 

Visual Literacy 4 

Digital Citizenship 4 

Core Elective in Writing 4 

Natural Science 3-4 

Humanities/Fine Arts 4 

Четвертий семестр 

Предмет Кредитів 

Core Elective in Production  4 

Core Elective in Media, Culture and Society 4 

Humanities/Fine Arts  4 

Social Science  4 

П’ятий семестр 

Предмет Кредитів 

Core Elective in Writing 4 

Core Elective in Media, Culture and Society 4 

Concentration Course 4 

Social Science 4 
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Шостий семестр 

Предмет 125-127 Кредитів 

Concentration Course 4 

Elective 4 

COM or General elective 4 

Humanities Fine Arts (Bacc Exp) 4 

Сьомий семестр 

Предмет Кредитів 

Concentration Course  4 

Elective 4 

COM or General elective 4 

COM or General elective 4 

Восьмий семестр 

Предмет Кредитів 

Concentration Course   4 

COM or General elective 4 

COM or General elective 4 

Portfolio Reivew 1 

 

Таблиця Д.20 

Освітня програма підготовки Humber Сollege 

 

Humber Сollege  

4 роки/120 

Семестр 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Communications: 

Theories and Models 

Integrated Marketing 

Communications 
Communications Law Internal Communications 

Social and Digital 

Media 
Presentation Skills 

Media Relations 

 

Public Relations Research 

Methods 

 

Introduction to Public 

Relations: The 

Professional and the 

Practice 

Writing Lab 2: 

Writing for Media 

Relations 

Public Relations 

Ethics 

Strategic 

Communications 

Planning 

Writing Lab 4: Writing for 

Print and Media 

 

Writing Lab 1: 

Introduction to Public 

Relations Writing 

Quantitative Research 

Methods 

Writing Lab 3: 

Writing for Web 2.0 

 

Innovative Thinking 

 

Select 1 from the 

following courses 
 

 

Select 1 from the 

following courses 

 

Select 1 from the following 

courses 

DEGE 

Degree Breadth 

Elective 

 

DEGE 

Degree Breadth 

Elective 

DEGE 

Degree Breadth Elective 
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Семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Consulting Skills Public Affairs 
Change Management 

and Communications 

Cross-Cultural 

Communication 

Event Management 
Fundraising and 

Philanthropy 

International Public 

Relations 

Emerging Issues in Public 

Relations 

 

Public Relations 

Management 

Public Relations in the 

Non-Profit Sector 
Investor Relations 

Senior Level Thesis 

Project: Directed Study 

Writing Lab 5 Issues and Crisis 
Communicating CSR 

and Sustainability 

Building Communities 

Through New Media 

Advanced Public 

Relations Writing 
Management 

Select 1 from the 

following courses 

Select 1 from the following 

courses 

Select 1 from the 

following courses 
Career Development 

DEGE 

Degree Breadth 

Elective 

DEGE 

Degree Breadth Elective 

DEGE 

Degree Breadth 

Elective 

Select 1 from the 

following courses 
  

 

DEGE 

Degree Breadth 

Elective 

  

 

Таблиця Д.21 

 

МГУ Ломоносова факультет філософії 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки/240 кредитів 

Дисциплині гуманітарного, 

социально-економичного 

суспільно научного профиля 

Професійні дисципліни  Спеціальні курси 

Іноземна мова Теорія комунікації Комунікаційний менеджмент в 

мультікультурнойсреде 

Історія Теорія і практика зв'язків 

з громадськістю 

Управління у вигляді вербальних і 

паравербального комунікації 

Право Історія реклами та 

зв'язків з громадськістю 

Бренд-менеджмент 

Економіка Маркетинг Комунікаційний менеджмент в 

кризовій ситуації 

Російська мова і культура 

мовлення 

Медіаекономіка Новинний менеджмент 

Філософія Менеджмент Лобізм 
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МГУ Ломоносова факультет філософії 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки/240 кредитів 

Дисциплині гуманітарного, 

социально-економичного 

суспільно научного 

профиля 

Професійні дисципліни  Спеціальні курси 

Інформатика Сучасні теорії управління  Практики комунікаційних 

проектів 

Сучасне природознавство Стилістика і літературне 

редагування 

Стратегічний консалтинг у 

зв'язках з громадськістю 

Історія світової літератури Комунікаційний менеджмент Політична реклама 

Історія світового мистецтва Загальна психологія Фото-презентація 

Основи статистики та 

бухгалтерський облік 

Маркетингові дослідження в 

рекламі та зв'язках із 

громадськістю 

Основи проектування 

інформаційних кампаній 

Світова економіка та 

зовнішньоекономічна 

діяльність 

Загальна соціологія Креатівний менеджмент 

Релігіознавство Основні принципи професійної 

діяльності 

Правові аспекти зв'язків з 

громадськістю 

Політологія Логіка Комунікаційний менеджмент і 

нові інформаційні технології 

Іноземна мова в сфері 

професійної комунікації 

Теорія і практика аргументації Сучасні методи інтеграції 

маркетингових комунікацій 

Друга іноземна мова Риторика Методологія політичного 

планування 

 Теорія і практика реклами Репутаціоннийменеджмент 

 Психологія масової комунікації Tехнологііорганізаціі ділових 

заходів 

 Медіапланування Рекламна компанія 

 Соціологія масової комунікації  

 Мультімедійниетехнологіі в 

комунікаціях 

 

 Основи журналістики  

 Система засобів масової 

інформації 

 

 Структура відділу по зв'язках з 

громадськістю і реклами 
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Таблиця Д.22 

Освітня програма підготовки університету МГІМО 

 

МГІМО 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

Тривалість 

Предмет 

Антикризисный менеджмент 

Бренд-менеджмент 

Брендинг 

Интегрированные политические коммуникации 

Корпоративная культура 

 

Таблиця Д.23 

Освітня програма підготовки університету ТГНУ 

 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Реклама та звёязки з громадськыстю 

4 роки 

Предмет 

організація кампаній у сфері комунікацій; 

менеджмент в рекламі та зв'язках із громадськістю; 

консалтинг в рекламі та зв'язках із громадськістю; 

телекомунікаційні технології в рекламі та зв'язках з громадськістю; 

організація роботи відділів реклами та зв'язків з громадськістю; 

бренд-менеджмент; 

сучасна прес-служба; 

основи теорії комунікації; 

соціологія масових комунікацій; 

психологія масових комунікацій; 

маркетингові дослідження та ситуаційний аналіз; 

теорія і практика масової інформації; 

ділова іноземна мова (англійська, німецька). 

 

Таблиця Д.24 

Освітня програма підготовки Вищої школи економіки 

 

Национальный исследовательский университет Высшая школа економики 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Адміністративно-правове регулювання комунікаційної діяльності 

Алгебра 

Brand Management 

Вступ до спеціальності 

Історія 

Історія Комунікацій 

Комунікаційний консалтинг 

Кризовий PR 

Маркетингові дослідження та ситуаційний аналіз 
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Закінчення таблиці Д.24 

 

Национальный исследовательский университет Высшая школа економики 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Медіапланування 

Медіарілейшнз 

Міжкультурні комунікації 

Ораторське мистецтво 

Організаційні основи діяльності відділів реклами та зв’язків з громадськістю 

Основи маркетингу 

Основи менеджменту 

Основи теорії комунікацій 

Fundamentals of communication theory (англійською) 

Політологія 

Правове регулювання реклами та зв’язків з громадськістю 

Психологія 

Психологія масових комунікацій 

Регіональні бізнес комунікації та промислова політика 

Event Management (англійською мовою) 

Соціологія 

Соціологія масових комунікацій 

Статистика 

Теорія та практика інформаційно-аналітичної роботи 

Управління інтегрованими комунікаціями 
 

Таблиця Д.25 

Освітня програма підготовки університету МГУТиУ  

 

МГУТиУ 

Реклама та зв’язки з громадськістю в комерційній сфері 

4 роки 

Предмет 

Стилістика та літературне редагування 

Історія та актуальні проблеми вітчизняної журналістики 

Історія та актуальні проблеми зарубіжної журналістики 

Історія російської літератури 

Історія зарубіжної літератури 

Основи держави і права Російської Федерації 

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики 

Регіонознавство (культура та історія країн світу) 

Релігіознавство 

Россія в глобальному інформаційному просторі 

Конфліктологія 
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Продовження таблиці Д.25 

 

МГУТиУ 

Реклама та зв’язки з громадськістю в комерційній сфері 

4 роки 

Предмет 

Політологія 

Варіативна частина програми професійного циклу 

Основи валеології 

Мастер-клас «Робота з текстами в рекламі та зв'язках із громадськістю» 

Іностранний мова професійного спілкування 

Брендінг 

Пресс-служба 

Технологіі реклами та зв'язків з громадськістю 

Реклама і зв'язки з громадськістю в політиці 

Технологіі управління громадською думкою 

Основи медіапланування 

Мастер-клас «Реклама і зв'язки з громадськістю в бізнесі» 

Основи репутаційного менеджменту 

зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях 

Немедійние комунікації 

Мастер-клас «Проектування в рекламі та зв'язках із громадськістю» 

Реклама і зв'язки з громадськістю в некомерційних організаціях 

Мастер-клас «Політичне консультування» 

Брендінг території 

Мастер-клас «Реклама і СО у діяльності державних структур» 

Коммунікація в постіндустріальному суспільстві 

Державне та громадське регулювання рекламно-інформаційної діяльності техніки і технології 

масових, ділових і персональних комунікацій; 

технологіі пропаганди конкурентних властивостей товарів, послуг, комерційних компаній, 

некомерційних і громадських організацій, 

◦державних установ і органів, їх позиціонування в ринковому середовищі; 

Суспільна думка. 

МГУТиУ 

Реклама та зв’язки з громадськістю в комерційній сфері 

4 роки 

Предмет 

Варіативна частина в загальнонауковому циклі 

Психологія управлінської діяльності 

Менеджмент в інноваційній сфері 

Психологічний тренінг формування комунікативних умінь і навичок 

Псіхологічний тренінг впливу й протистояння впливу 

Психологічний тренінг формування лідерських якостей 

Псіхологічний тренінги особистісного росту і розвитку 

Коммунікаціонний менеджмент 

Репутаціонний менеджмент 

Бренд –менеджмент 

Связі з громадськістю в кризових ситуаціях 

Іностранний мова професійного спілкування (поглиблений курс) 
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Закінчення таблиці Д.25 

 

Основи корпоративної культури 

Політконсалтінг 

Технологіі управління громадською думкою 

Взаімоотношенія з державними структурами та технології лобіювання 

Брендінг території 

Пресс-служба в сучасному комунікаційному процесі 

Ведення ділової документації 

Реклама і зв'язки з громадськістю в Інтернеті 
 

Таблиця Д.26 

Освітня програма підготовки Запорізького національного університету 

 

Запорізький національний університет 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Реклама та PR у політичній сфері 

Реклама та PR у соціокультурній сфері 

Реклама та PR у комерційній сфері 

Галузева реклама та PR (економічна, політична, соціальна, міжнародна) 

Брендинг 

Іміджологія  

Копірайтинг 

Дизайн 

PR-жанри 

PR-технології 

Спічрайтинг 

Креатив у рекламі та PR 
 

Таблиця Д.27 

Освітня програма підготовки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

4 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Історія України 3 

Історія української культури 2 

Філософія 3 

Іноземна мова 5 

Фізичне виховання 12 

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

Екологія 2 

Соціологія масової комунікації 2 

Основи наукових досліджень 2 
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Продовження таблиці Д. 27 

 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Історія Слобідської України 2 

Соціологія 8 

Політологія 4 

Економіка 3 

Журналістика 2 

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

Соціологія рекламної діяльності 3 

Соціологія діяльності зв'язків з громадськістю 3 

Новини в конвергентних медіа 2 

Девіация в інтернет-комунікаціях 2 

Політичні комунікації та політичний PR 2 

Медіапланування 2 

Основи медичних знань 4 

Цикл загально-професійних та професійно-орієнтованих дисциплін 

Методологія та організація соціологічного дослідження 4 

Методи аналізу соціологічної інформації 4 

Якісні методи в соціології 2 

Управлінський консалтинг 3 

Дисципліни вільного вибору студента 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Правознавство  

Соціальна психологія  

Психологія реклами та зв'язків з громадськістю  

Конфліктологія  

Соціальна антропологія  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

4 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Дисципліни вільного вибору студента 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Загальна психологія  

Медіапсихологія  

Критична соціологія  

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

Інформатика та інтернет-технології 3 

Комп’ютерна графіка 2 

Основи web-дизайну та html-програмування 2 

Культура довіри в PR технологіях  

Реклама та зв'язки з громадськістю у соціальних медіа  

Основи маркетингу  

Інтегровані комунікації  
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Закінчення таблиці Д.27 

 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Реклама та зв'язки з громадськістю у діяльності органів 

державного управління 

 

Основи соціальної інформатики 3 

Економічна соціологія 2 

Теорія ймовірностей 2 

Теорії раціонального вибору  

Етносоціологія  

Соціальна аналітика та соціокультурна експертиза 4 

Соціальна статистика 2 

Соціальне прогнозування 4 

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки 

Методи збору соціологічної інформації 4 

Методи соціологічних досліджень інтернет-комунікації 2 

Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації (OCA, 

SPSS) 

4 

Методи багатовимірного аналізу. 4 

Методика соціальної аналітики 4 

 Аналіз якісних даних в маркетингу 2 

Спеціалізація «Технології реклами» 

Організація та оцінка ефективності рекламної кампанії 4 

Реклама в Інтернеті 2 

Організація роботи рекламної агенції 3 

Креатив у рекламі 2 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

4 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Спеціалізація «Технології реклами» 

Організація та оцінка ефективності кампанії зв'язків з 

громадськістю 

4 

Зв’язки згромадськістю в концепції WEB 2.0 2 

Організація роботи агенції зв’язків з громадськістю 3 

Креатив у зв'язках з громадськістю 2 
 

Таблиця Д.28 

Освітня програма підготовки КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 

Нормативна частина 

Філософія 

Історія української культури 
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Продовження таблиці Д.28 

 

Іноземна мова 

Історія України 

Політологія 

Фізичне виховання 

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Дисципліни вільного вибору студента  

Історія науки і техніки /Фізичний образ світу / Релігієзнавство 

Суд та правоохоронні органи / Соціологічні показники суспільного розвитку 

Історія української політичної думки / Порівняльні дослідження європейських суспільств / 

Основи психодіагностики 

Історія релігій / Україна в світовій політиці / Основи біоетики і біобезпеки 

Бізнес планування / Основи підприємницької діяльності / Маркетинг 

Психологічні основи Public Relations / Правознавство / Психологічні технології роботи з 

персоналом в організації 

Правові аспекти природокористування / Актуальні проблеми міжнародних відносин / Права 

людини 

Менеджмент / Риторика / Соціальна антропологія 

Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Нормативна частина 

Екологія 

Соціологія масової комунікації: 

Основи соціології 

Медіаметрія 

Основи наукових досліджень 

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Комунікаційна логіка 

Основи психофізіології людини 

Етика та естетика 

Основи журналістики 

Соціальна психологія 

Види реклами за тематикою: 

Політична реклама 

Реклама ЗМІ 

Соціальна реклама 

Реклама на екологічну тематику 

Діловодство в рекламній та PR-діяльності 

Видавнича справа та редагування 

Брендова журналістика 

Дисципліни вільного вибору студента 

Політична реклама / Соціальна реклама 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
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Нормативна частина 

Українська мова у професійному спілкуванні 

Практична стилістика 

Теорія масової комунікації 

Теорія масової інформації 

Комунікаційні технології 

Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю 

Вступ до спеціальності 

Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі і PR 

Етика в рекламній та PR-діяльності 

Теорія PR 

Теорія реклами 

Дизайн у рекламі та PR 

Брендинг 

Практика рекламної діяльності 

Практика PR-діяльності 

Організація роботи прес-служби 

Копірайтинг та спічрайтинг 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Іміджологія 

Кваліфікаційна робота 

Бакалаврський мінімум (курсова робота) 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Нормативна частина 

Історія реклами 

Історія PR 

Безпека життєдіяльності 

Зарубіжна реклама і PR 

Навчальна практика 

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Іноземна мова [додатковий курс] 

Медіапланування 

Рекламний менеджмент 

Постановка голосу 

Літературний стиль 

Державний іспит з реклами та зв’язків з громадськістю 

Дисципліни вільного вибору студента 

Ознайомча практика 

Переддипломна (навчально-виробнича) практика 

Спеціалізація 

Реклама: 

Організація рекламної кампанії 
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Закінчення таблиці Д.28 

 

Реклама у мас-медіа та Інтернеті 

Організація роботи рекламної агенції 

Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота) 

Організація PR-кампанії 

Політичний PR 

Організація роботи PR-агенції 

Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота) 

Маніпуляціні технології в рекламі / Маніпуляційні технології в PR 

Медіаметрія рекламної діяльності / Медіаметрія зв’язків з громадськістю 

Інформаційні війни / Кризові комунікації 

Факультативні дисципліни 

Іноземна мова (для студентів, що досягли рівня В1) 
 

Таблиця Д.29 

Освітня програма підготовки ЛНУ імені Тараса Шевченка 

 

ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Настановчий курс 

Рекламно-агенційна практика (навчальна) 

Практика рекламної діяльності 

Практика ПР-діяльності 

Теорія рекламної та ПР-діяльності 

Технічні засоби виробництва у галузі медіа-реклами 

Сучасна українська літературна мова 

Іноземна мова (за проф.спрямуванням) 

Масова комунікація та інформація 

Укр. мова (за проф. спрям.) 2РіЗ 

Фізичне виховання 

Соціологія реклама 

Копірайтинг 

Дизайн у рекламі 

Сучасні технології в рекламі та ПР-діяльності 

Галузеві зв’язки з громадськістю 

Рекламна та ПР-кампанія 

Психологія та психотехнології реклами 

Іміджелогія 

Фізичне виховання 

Нові інформаційні технології 

Переддипломна практика (виробнича) 

Дисципліни 7 (Теорія політики) 
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Таблиця Д.30  

Освітня програма підготовки Інституту реклами 

 

Інститут реклами 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

міжнародна реклама; 

маркетинг реклами; 

рекламний креатив; 

масові комунікації та медіапланування; 

галузевий маркетинг; 

брендинг; 

копірайтинг 

теорія і практика паблікрилейшнз; 

паблік рилейшнз та зв’язки з громадськістю; 

основи журналістики; 

PR технології в маркетингу; 

ораторське мистецтво; 

виставковий маркетинг; 

медіапланування. 

Інститут реклами 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

організація роботи агентства; 

теле-радіо та зовнішня реклама; 

комерційна реклама; 

менеджмент реклами та зв’язки з громадськістю; 

прийоми журналістики в рекламі. 
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Додаток Е  

Таблиця Е.1. Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

 

 

 

У
н

ів
ер

си
те

ти
 

B
ar

ce
lo

n
 E

sc
o

la
 S

u
p

er
io

r 
d

e 
D

is
se

n
y

  
 

B
u

ck
s 

u
n

iv
er

si
ty

 

C
al

if
o

rn
ia

 u
n

iv
er

si
ty

 o
f 

P
en

si
lv

an
ia

  

E
as

te
rn

 M
ed

et
er

ia
n

 u
n

iv
er

si
ty

 

C
ar

d
if

f 
u

n
iv

er
si

ty
 

Q
u

ee
n

sl
an

d
 u

n
iv

er
si

ty
 

E
U

 B
u

si
n

es
s 

S
ch

o
o

l 
G

en
ev

a
 

M
an

ch
es

te
r 

M
et

ro
p

o
li

ta
n

 u
n

iv
er

si
ty

 

E
u

ro
p

ia
n

 u
n

iv
er

si
ty

 C
y

p
ru

s 

T
h

e 
A

m
er

ic
an

 c
o

ll
ef

e 
o

f 
G

re
ec

e
 

A
p

p
la

ch
ia

n
 s

ta
te

 u
n

iv
er

si
ty

 

B
o

st
o

n
 u

n
iv

er
si

ty
 

C
o

ll
eg

e 
o

f 
li

b
er

al
 a

rt
s 

an
d
 s

ie
n

ce
s 

W
es

te
n

 K
en

tu
ck

y
 u

n
iv

er
si

ty
 

C
o

n
te

st
o

g
a 

co
ll

ag
e 

O
n

ta
ri

o
 

F
as

h
io

n
 i

n
st

it
u

te
 o

f 
d

es
ig

n
 a

n
d
 

M
er

ch
en

d
is

in
g

  
  

U
n

iv
er

si
ty

 o
f 

V
is

co
n

si
n

 

T
h

e 
u

n
iv

er
si

ty
 o

f 
T

am
p

a 

H
u

m
b

er
 C

o
ll

eg
e 

M
o

u
n

t 
R

o
y

al
 u

n
iv

er
si

ty
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Л
о

к
ал

із
а
ц

ія
 

у
н

ів
ер

-

си
те

ті
в
 

Західні університети 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

о
св

іт
н

ь
о

ї 
п

р
о

гр
ам

и
 

та
 р

о
к
ів

 н
ав

ч
а
н

н
я
 

1
8

0
 /

 3
 

1
8

0
 /

 4
 

1
3

3
 /

 4
 

1
2

2
 /

 4
 

1
2

0
 /

 3
 

2
8

8
 /

 4
 

1
5

1
 /

 3
 

9
0

 /
 3

 

1
2

9
 /

 4
 

1
2

1
 /

 4
 

1
2

0
 /

 4
 

1
2

8
 /

 4
 

8
4

 /
 3

 

1
2

0
 /

 4
 

1
2

0
/4

 

9
1

 /
 4

 

1
2

0
 /

 4
 

1
2

7
 /

 4
 

1
2

0
 /

 4
 

1
2

0
 /

 3
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 

о
св

іт
н

ь
о

ї 

п
р

о
гр

ам
и

  

1
8

0
 

1
8

0
 

1
3

3
 

1
2

2
 

1
2

0
 

2
8

8
 

1
5

1
 

9
0
 

1
2

9
 

1
2

1
 

1
2

0
 

1
2

8
 

8
4
 

1
2

0
 

1
2

0
 

9
1
 

1
2

0
 

1
2

7
 

1
2

0
 

1
2

0
 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
ї 

п
р

о
гр

ам
и

 з
а 

р
ег

іо
н

ам
и

 

133 

Р
о

к
ів

 

н
ав

ч
ан

н
я
 

3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

С
ер

ед
н

я
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
к
ів

 

н
ав

ч
ан

н
я
 з

а 

р
ег

іо
н

ам
и

 

3.7 



252 
 

Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 
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Ін
ст

и
ту

т 
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и
 

Х
Н

Е
У

 

Н
Т

У
У
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К

П
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М
Г

У
 м

м
ен

и
 В

.Г
. 

Л
о

м
о

н
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а
 

М
Г

И
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О
 

Т
Г

Н
У

 

Н
ац

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

и
й

 

у
н

и
в
ер

си
те

т 
  

 

М
Г

У
Т

и
У

 

Ч
ел

я
б

ен
с
к
и

й
 г

о
су

д
ар

ст
в
е
н

н
ы

й
 

у
н

и
в
ер

си
те

т 

Р
У

Д
Н

 

И
н

ст
и

ту
т 

н
ау

ч
н

о
-п

ед
а
го

ги
ч

ес
к
о

го
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

С
П

П
У

 

М
о

ск
о

в
ск

и
й

 г
у

м
ан

и
та

р
н

ы
й

 

у
н

и
в
ер

си
те

т 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Л
о

к
ал

із
а
ц

ія
 

у
н

ів
ер

си
те

ті
в
 

Україна Росія 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

о
св

іт
н

ь
о

ї 
п

р
о

гр
ам

и
 

та
 р

о
к
ів

 н
ав

ч
а
н

н
я
 

2
4

0
 /

 4
 

2
4

5
 /

 4
 

4
 

4
 

4
 

2
7

6
 /

 4
 

2
4

0
 /

 4
 

2
4

0
 /

 4
 

2
4

5
 /

 4
 

2
5

5
 /

 4
 

2
5

0
 /

 4
 

2
5

0
 /

 4
 

2
3

0
 /

 4
 

2
4

5
 /

 4
 

2
5

5
 /

 4
 

2
3

0
 /

 4
 

2
5

0
 /

 4
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 

о
св

іт
н

ь
о

ї 

п
р

о
гр

ам
и

  

2
4

0
 

2
4

5
 

      

2
7

6
 

2
4

0
 

2
4

0
 

2
4

5
 

2
5

5
 

2
5

0
 

2
5

0
 

2
3

0
 

2
4

5
 

2
5

5
 

2
3

0
 

2
5

0
 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
ї 

п
р

о
гр

ам
и

 з
а 

р
ег

іо
н

ам
и

 

250 245 

Р
о

к
ів

 

н
ав

ч
ан

н
я
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

С
ер

ед
н

я
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
к
ів

 

н
ав

ч
ан

н
я
 з

а 

р
ег

іо
н

ам
и

 

4 4 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 

н
а 

р
ік

 

60 61       69 60 60 61 64 63 63 58 61 64 58 63 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

к
р

ед
и

ті
в
 н

а 
р

ік
 з

а 

р
ег

іо
н

ам
и

 

63 61 

P
R

 у
 

п
о

л
іт

и
ч

н
ій

 

сф
ер

і 

           15          3         

А
н

ти
-

к
р

и
зо

в
и

й
 P

R
 

            2             4       

P
R

 у
 

сф
ер

і 

б
із

н
ес

у
 

                                  

Ім
ід

ж
о

-

л
о

гі
я
 

          6 5           3         

Б
р

ен
-

д
и

н
г 

          5 2                     

К
о

п
ір

а-

й
ти

н
г 

          5 4           11 5       

Ін
ф

о
р

-

м
ац

ій
-н

і 

в
ій

н
и

 

            2                     

P
R

 у
 с

о
ц

іо
-

к
у

л
ь
ту

р
н

ій
 

сф
ер

і 

          5                       

С
п

іч
-

р
ай

ти
н

г 

          5 3           4 3       
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ів
ен

т-

м
ар

к
ет

и
н

г 

           1.5                    

М
ед

іа
-

п
л
а
н

у
-

в
ан

н
я
 

            2           4 5       

Е
ти

к
а 

в
 

р
ек

л
ам

і 
та

 

P
R

 

            3                     

П
р

и
к
л
ад

н
і 

со
ц

іа
л
ь
н

і 

к
о

м
у

н
ік

ац
ії

 

                                  

Ін
те

гр
о

в
ан

і 

м
ар

к
ет

и
н

го
в
і 

к
о

м
у

н
ік

ац
ії

 

            2           3 3       

П
р

ав
о

в
і 

за
са

д
и

 

р
ек

л
ам

и
 

та
 P

R
 

          4 2.5             3       

С
тр

ат
ег

іч
н

е 

п
л
а
н

у
в
ан

н
я
 

            3                     

П
си

х
о

л
о

гі
я
 в

 

р
ек

л
ам

і 

            3           11 4       

Р
ек

л
ам

а 
у

 

в
и

ст
а
в
к
о

в
ій

 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

П
р

ак
ти

к
а 

р
ек

л
ам

и
 

та
 P

R
 

           5                    

П
о

л
іт

к
о

н
-

са
л
ти

н
г 

            3                     

Д
и

за
й

н
 в

 

р
ек

л
ам

і 

            4                     

В
еб

-

д
и

за
й

н
  

          5 6                     

М
ер

еж
ев

и
й

 

б
із

н
ес

 

                                  

С
тр

ат
е-

гі
ч

н
и

й
 P

R
 

                                  

К
р

еа
ти

в
н

і 

те
х

н
о

л
о

гі
ї 

в
 р

ек
л
ам

і 

та
 P

R
 

                        3         

Т
ео

р
ія

 

ж
у

р
н

а-

л
іс

ти
к
и

 

                                  

Т
ео

р
ія

 

р
ек

л
ам

и
 

та
 P

R
 

                                  

О
сн

о
в
и

 

к
о

м
у

н
ік

а-

ц
ій

н
и

х
 

те
х

н
о

л
о

гі
й

 

            5                     
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Р
ек

л
ам

а 
в
 

си
ст

ем
і 

м
ар

к
ет

и
н

го
в
и

х
 

к
о

м
у

н
ік

ац
ій

 

           2                    

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

в
а 

          9 6           9 10       

О
сн

о
в
и

 

ж
у

р
н

а-

л
іс

ти
к
и

 

            5                     

О
сн

о
в
и

 

м
ар

к
е-

ти
н

гу
 

          5 5           3 3       

О
сн

о
в
и

 

о
р

ат
о

р
-

сь
к
о

го
 

м
и

ст
ец

тв
а
 

          5 3                     

П
о

л
іт

о
-

л
о

гі
я
 

            2             3       

О
сн

о
в
и

 

ек
о

н
о

-

м
ік

и
 

                        7 3       

О
сн

о
в
и

 

м
ен

ед
ж

-

м
ен

ту
 

                          3       

С
о

ц
іо

-

л
о

гі
я
 

          5 3           4 3       

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

п
ер

со
н

ал
о

м
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Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

д
іл

о
в
и

м
и

 

в
ід

н
о

си
н

ам
и

 

                                

К
у

л
ь
ту

-

р
о

л
о

гі
я
 

            2           2         

Е
к
о

-

л
о

гі
я
 

            2                     

О
сн

о
в
и

 

р
о

б
о

ти
 

п
р
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сл
у

ж
б

и
 

            4               3     

Д
іл

о
в
а 

ет
и

к
а 

                                  

О
сн

о
в
и

 

п
р

ав
а
 

            2                     

З
аг

ал
ь
н

а 

п
си

х
о

-

л
о

гі
я
 

          4 2           3         

К
о

н
ф

-

л
ік

то
л
о

гі
я
 

            1.5           3         

Р
и

то
-

р
и

к
а
 

            2             3       

В
се

св
іт

н
я
 

іс
то

р
ія

 

            3             3       

З
ар

у
б

іж
н

а 

л
іт

ер
ат

у
р

а
 

            3                     
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 Продовження таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Іс
то

р
ія

 

м
и

ст
ец

тв
 

           2                    

П
ат
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то

-

зн
ав

ст
в
о

 

                                  

Іс
то

р
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р
ек

л
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и
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R
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Іс
то

р
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У
к
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3                                 

У
к
р

аї
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к
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о

в
а 

          5 5                     

У
к
р

аї
н

-
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к
а 

л
іт
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ту
р
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Р
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іг
іє

-
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            2                     

Т
ео

р
ія

 

м
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о
в
о

ї 

к
о

м
у

н
і-

к
ац

ії
 

          5 5           3 3       

О
сн

о
в
и

 

к
о

м
у

н
і-

к
ац

ій
н

и
х

 

д
о

сл
ід

ж
ен
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          5 3           3         

О
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о
в
и

 

р
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л
ам

и
 

та
 P

R
 

            5                     
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Закінчення таблиці Е.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

О
сн

о
в
и

 

ф
іл

о
со

ф
ії

 

         5 3          3 3       

О
сн

о
в
и

 

м
ар

к
ет

и
н

-

го
в
и

х
 

д
о

сл
ід

ж
ен

ь
 

            3                     

О
сн

о
в
и

 

ст
р

ат
ег

іч
н

и
х

 

к
о

м
у

н
ік

ац
ій

 

            3                     

П
р

ак
ти

к
а
 

          9 4.5           8 9       

М
ен

то
р

сь
к
а 

д
о

п
о

м
о

га
 

                                  

 

З
аг

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

сп
іл

ь
н

и
х

 

п
р

ед
м

ет
ів

 

23 24 23 14 17 18 43 24 5 8 17 12 20 18 13 23 9 

 

С
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ед
н

я
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іл
ь
к
іс

ть
 

сп
іл

ь
н

и
х

 п
р

ед
м

ет
ів

 

за
 р

ег
іо

н
о

м
 

23 15 

 

М
іс

ц
е 

за
 

р
ей

ти
н
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м

 

п
о

в
то

р
ю

в
а
н

о
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і 

п
р
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м

ет
ів

 

4 3 4 9 8 7 1 3 22 20 8 16 6 7 15 4 19 
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Додаток Ж  

Вихідні дані дисциплінарного наповнення освітніх програм підготовки рівня 

«бакалавр» 

Таблиця Ж.1 

Вихідні дані дисциплінарного наповнення освітніх програм підготовки рівня «бакалавр» 

 

Показники 
Середня кількість у 

цілому 

1 2 

Кількість кредитів освітньої програми  
180 

Середня кількість кредитів навчальної програми за регіонами 

Років навчання 
3.84 

Середня кількість років навчання за регіонами 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
  

Кількість кредитів на рік 
47 

Середня кількість кредитів на рік за регіонами 

PRу політичній сфері 6.8 

Антикризовий PR 4.2 

PR у сфері бізнесу 4.7 

Іміджологія 4.0 

Брендинг 3.9 

Копірайтинг 5.5 

Інформаційні війни 11.3 

PR у соціо-культурній сфері 5.3 

Спічрайтинг 4.2 

Івент-маркетинг 5.0 

Медіапланування 4.4 

Етика в рекламі та PR 3.2 

Прикладні соціальні комунікації 4.8 

Інтегровані маркетингові комунікації 6.9 

Правові засади реклами та PR 4.8 

Стратегічне планування 6.8 

Психологія в рекламі 9.0 

Реклама у виставковій діяльності 6.5 

Практика реклами та PR 5.7 

Політконсалтинг 3.0 

Дизайн в рекламі 5.0 

Веб-дизайн  3.9 

Мережевий бізнес 6.5 

Стратегічний PR 7.1 

Креативні технології в рекламі та PR 6.3 

Теорія журналістики 20.0 

 Теорія реклами та PR 6.8 

 Основи комунікаційних технологій 3.7 
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Закінчення табл. Ж.1  

 
1 2 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
 

Реклама в системі маркетингових комунікацій 4.7 

Іноземна мова 6.7 

Основи журналістики 3.8 

Основи маркетингу 6.3 

Основи ораторського мистецтва 3.4 

Політологія 5.7 

Основи економіки 5.4 

Основи менеджменту 5.4 

Соціологія 3.3 

Управління персоналом 7.5 

Управління діловими відносинами 3.0 

Культурологія 2.3 

Екологія 2.3 

Основи роботи прес служби 6.8 

Ділова етика 3.0 

Основи права 2.7 

Загальна психологія 6.0 

Конфліктологія 2.3 

Риторика 2.7 

Всесвітня історія 5.1 

Зарубіжна література 2.5 

Історія мистецтв 2.2 

Патентознавство   

Історія реклами та PR 3.5 

Історія України 3.0 

Українська мова 5.0 

Українська література 2.0 

Релігієзнавство 2.0 

Теорія масової комунікації 4.0 

Основи комунікаційних досліджень 4.4 

Основи реклами та PR 5.2 

Основи філософії 3.4 

Основи маркетингових досліджень 3.2 

Основи стратегічних комунікацій 3.2 

Практика 25.4 

Менторська допомога 15.7 

Загальна кількість спільних предметів 15 

Середня кількість спільних предметів за регіоном 17 

Місце за рейтингом повторюваності предметів - 
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Додаток З  

Класифікація напрямів програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

Таблиця З.1 

Класифікація напрямків підготовки у галузі зв’язків з громадськістю (бакалаври) 

 

 

  

Бакалавр 

Класифікація напрямів програм підготовки  

Реклама та 

PR 

Комунікації Маркетинг Дизайн та 

мистецтво 

Журна-

лістика 

Бізнес та 

управління 

Реклама та 

зв’язки з 

громадсь-

кістю 

(Московсь-

кий 

гуманітарний 

університет)  

Комунікації 

та PR (Mount 

Royal 

University) 

Маркетинг 

та реклама 
(Humber 

College) 

Соціальні 

медіа та 

мистецтво 
(Fashion 

Iinstitute of 

Design and 

Merchendising) 

Журналіс

тика та 

мистецт-

во 
(Westen 

Kentucky 

University) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю в 

галузі 

державного та 

муніципального 

управління 
(Челябинский 

государственный 

университет) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськіст

ю (СППУ) 

Комунікації  
(The 

University of 

Tampa) 

Зв’язки з 

громадські

стю та 

маркетинг 
(Manchester 

Metropolitan 

university) 

Мистецтво, 

комунікації та 

PR ( EU 

Business School 

Geneva) 

Журналіс

тика, 

комуніка

ції та 

політика 
(Cardiff 

University) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю в 

комерційній 

сфері (МГУТиУ) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадсь-

кістю 
(Институт 

научно-

педагогичес-

кого 

образования) 

Журналіс-

тика та 

мистецтво в 

сфері 

комунікацій 
( University of 

Visconsin) 

   Бізнес та зв’язки 

з громадськістю 

(Queensland 

University) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськіст

ю (РУДН) 

Комунікації 
( Boston 

University) 

   Рекламний 

менеджмент та 

digital-

комунікації 
(Bucks University) 
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Продовження таблиці З.1 

Класифікація напрямків підготовки у галузі зв’язків з громадськістю (бакалаври) 

 

Бакалавр 

Спеціалізація освітньої програми  

Реклама та PR Комунікації Маркетинг Дизайн та 

мистецтво 

Журналіс-

тика 

Бізнес та 

управління 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 
(НТУУ «КПІ») 

Комунікації та 

PR ( Applachian 

State University) 

   Бізнес, 

комунікації та 

івент-дизайн 
(Barcelonа 

Escola Superior 

de Disseny ) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю ( 

ХНЕУ) 

 Комунікації 
(The American 

Collefe of 

Greece) 

    

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 
(Інститут 

реклами) 

Мистецтво та 

комунікації з 

акцентом на PR 
( California 

University of 

Pensilvania) 

    

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 
(ЛНУ імені 

Тараса 

Шевченка) 

     

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 
(КНУ ім. 

Шевченка) 

     

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 
(Харківський 

університет ім. 

Каразіна) 

     

Реклама і 

зв’язки з 

громадськістю 
(Запоріжський 

національний 

університет) 
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Закінчення таблиці З.1 

Класифікація напрямків підготовки у галузі зв’язків з громадськістю (бакалаври) 

 

 

Реклама та зв’язки 

з громадськістю 
(Вища школа 

економіки )  

     

Реклама та зв’язки 

з громадськістю 
(ТГНУ) 

     

Реклама та зв’язки 

з громадськістю 
(МГИМО) 

     

Реклам та зв’язки з 

громадськістю 
(МГУ імені  

М. Ломоносова) 

     

Зв’язки з 

громадськістю 
(Contestoga Сollage 

Ontario) 

     

Реклама та зв’язки 

з громадськістю 
(College of Liberal 

Arts and Siences) 

     

Реклама та зв’язки 

з громадськістю 
(Europian University, 

Cyprus) 

     

PR та реклама 
(Eastern Medeterian 

University) 
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Додаток И  

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

Таблиця И.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовк освітнього рівня «бакалавр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування 

за 

популярністю 

(1-

найкращий) 

Ранжування 

відносне (з 37 

університетів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
  

Фахово-орієнтовані дисципліни 

PR у політичній сфері 3 12 7.5 6.8 13 7 0.35 

Антикризовий PR 2 12 7 4.2 16 4 0.43 

PR у сфері бізнесу 3 12 7.5 4.7 12 8 0.32 

Іміджологія 1 6 3.5 4.0 12 8 0.32 

Брендинг 2 5 3.5 3.9 15 5 0.41 

Копірайтинг 2 20 11 5.5 28 1 0.76 

Інформаційні війни 2 20 11 11.3 3 15 0.08 

PR у соціокультурній сфері 3 12 7.5 5.3 10 10 0.27 

Спічрайтинг 3 12 7.5 4.2 16 4 0.43 

Івент-маркетинг 1.5 12 6.75 5.0 5 12 0.14 

Медіапланування 2 12 7 4.4 17 3 0.46 

Етика в рекламі та PR 2 4 3 3.2 10 10 0.27 

Прикладні соціальні комунікації 1 12 6.5 4.8 5 13 0.14 
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Продовження таблиці И.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування 

за 

популярністю 

(1-

найкращий) 

Ранжування 

відносне (з 37 

університетів) 

 

Інтегровані маркетингові 

комунікації 
2 30 16 6.9 14 6 0.38 

Правові засади реклами та PR 2.5 20 11.25 4.8 12 8 0.32 

 

Стратегічне планування 3 20 11.5 6.8 11 9 0.30 

Психологія в рекламі 3 20 11.5 9.0 11 9 0.30 

Реклама у виставковій діяльності 1 12 6.5 6.5 3 14 0.08 

Практика реклами та PR 3 12 7.5 5.7 19 2 0.51 

Політконсалтинг 3 3 3 3.0 4 14 0.11 

Дизайн в рекламі 3 12 7.5 5.0 9 11 0.24 

Веб-дизайн 2 5 3.5 3.9 9 11 0.24 

Мережевий бізнес 3 15 9 6.5 4 14 0.11 

Стратегічний PR 2 20 11 7.1 11 9 0.30 

Креатив в рекламі та PR 3 10 6.5 6.3 7 12 0.19 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

Теорія журналістики 1 20 10.5 20.0 4 14 0.11 

Теорія реклами та PR 3 20 11.5 6.8 12 5 0.32 
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Продовження таблиці И 1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

Кількість кредитів освітньої 

програми 
Мінімальна Максимальна Середня 

Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

(1-найкращий) 

Ранжування 

відносне (з 37 

університетів) 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

 

Основи комунікаційних 

технологій 
3 5 4 3.7 8 9 0.22 

Реклама в системі 

маркетингових комунікацій 
3 15 9 4.7 9 8 0.24 

Іноземна мова 3 10 6.5 6.7 15 3 0.41 

Основи журналістики 3 5 4 3.8 11 6 0.30 

Основи маркетингу 2 30 16 6.3 25 1 0.68 

Основи ораторського 

мистецтва 
2 5 3.5 3.4 10 7 0.27 

Політологія 2 12 7 5.7 6 12 0.16 

Основи економіки 2 12 7 5.4 8 9 0.22 

Основи менеджменту 2 15 8.5 5.4 14 4 0.38 

Соціологія 1.5 5 3.25 3.3 16 2 0.43 

Управління персоналом 3 12 7.5 7.5 2 16 0.05 

Управління діловими 

відносинами 
3 3 3 3.0 1 17 0.03 

Культурологія 2 3 2.5 2.3 3 15 0.08 

Екологія 2 3 2.5 2.3 6 12 0.16 
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Продовження таблиці И.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

Основи роботи прес служби 3 15 9 6.8 7 11 0.19 

Ділова етика 1 12 6.5 3.0 6 12 0.16 

Основи права 2 3 2.5 2.7 9 8 0.24 

Загальна психологія 2 15 8.5 6.0 16 2 0.43 

Конфліктологія 1.5 3 2.25 2.3 5 13 0.14 

Риторика 2 3 2.5 2.7 6 12 0.16 

Всесвітня історія 2 20 11 5.1 11 6 0.30 

Зарубіжна література 1 3 2 2.5 4 14 0.11 

Історія мистецтв 1.5 3 2.25 2.2 4 14 0.11 

Патентознавство - - -   0 0 0.00 

Історія реклами та PR 3 5 4 3.5 9 8 0.24 

Історія України 3 3 3 3.0 3 14 0.08 

Українська мова 5 5 5 5.0 7 10 0.19 

Українська література 2 2 2 2.0 1 16 0.03 

Релігієзнавство 2 2 2 2.0 4 13 0.11 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування 

за 

популярністю 

(1-

найкращий) 

Ранжування 

відносне (з 37 

університетів) 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 
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Закінчення таблиці И.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «бакалавр» 

 

Кількість кредитів освітньої 

програми 
Мінімальна Максимальна Середня 

Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

(1-найкращий) 

Ранжування 

відносне (з 37 

університетів) 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

 

Теорія масової комунікації 3 12 7.5 4.0 14 4 0.38 

Основи комунікаційних 

досліджень 
3 12 7.5 4.4 14 4 0.38 

Основи реклами та PR 3 12 7.5 5.2 12 5 0.32 

Основи філософії 3 5 4 3.4 12 5 0.32 

Основи маркетингових 

досліджень 
3 4 3.5 3.2 10 7 0.27 

Основи стратегічних 

комунікацій 
3 4 3.5 3.2 7 10 0.19 

Практика 4.5 36 тижнів     37     

Практика 4.5 54 29.25 25.4 37     

Менторська допомога 12 20 16 15.7 3     

Загальна кількість кредитів 

навчальної програми 

84 кредити 

за 3 роки 

276 кредитів 

за 4 роки 
    - -   

Загальна кількість кредитів 

навчальної програми 
84 276 180   - -   

Загальна тривалість навчальної 

програми, років 
3 4 3.5   - -   
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Додаток К  

Програми підготовки освітнього рівня «магістр» 

Таблиця К.1 

Освітня програма підготовки ЛНУ імені Тараса Шевченка 

 

ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Реклама і зв’язки з громадськістю у медіа галузі 

2 роки 

Предмет 

Науково-дослідна практика 

Видавничий бізнес 

Конфліктологія 

Психологія вищої школи 

Педагогіка вищої школи 

Настановчий курс 

Методика наукових досліджень та методологія досліджень соціальних комунікацій 

Книгознавство та бібліотекознавство 

Теорія та історія соціальних комунікацій 

Видавничий бізнес 

Настановчий курс 

BTL-реклама 

Риторика 

Теорія та історія видавничої справи та редагування 

Семантика та семіотика реклами 

Міжкультурна комунікація в рекламі 

Науково-педагогічна практика 

 

Таблиця К.2 

Освітня програма підготовки КНУ ім. Шевченка Інститут Журналістики 

 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 

Нормативна частина 

Наукове спілкування іноземною мовою 

Педагогіка вищої школи 

Управління персоналом 

Нормативна частина  

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Конфлікти у сфері зв’язків з громадськістю 

Соціологія громадської думки 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
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Продовження таблиці К.2 

 

Нормативна частина 

Соціальні комунікації: 

Теорія та історія соціальних комунікацій 

Документознавство та книгознавство 

Теорія та історія журналістики 

Теорія та історія видавничої справи та редагування 

Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика  

Методологія досліджень соціальних комунікацій 

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Комунікаційна логіка 

Основи психофізіології людини 

Етика та естетика 

Основи журналістики 

Соціальна психологія 

Види реклами за тематикою: 

Політична реклама 

Реклама ЗМІ 

Соціальна реклама 

Реклама на екологічну тематику 

Діловодство в рекламній та PR-діяльності 

Видавнича справа та редагування 

Брендова журналістика 

Дисципліни вільного вибору студента 

Зв’язки з громадськістю у світі: 

Зв’язки з громадськістю в Європі 

Зв’язки з громадськістю у США 

Зв’язки з громадськістю у Росії 

Зв’язки з громадськістю за сферами застосування:  

Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії 

ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування 

Розвиток професійного середовища:  

Креатив у PR 

Інтегровані маркетингові комунікації 

Тренди в сфері зв’язків із громадськістю:  

Інтегральна імагологія 

Корпоративні медіа як особливий інструмент соціальних комунікацій 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

Нормативна частина 

КНУ ім. Шевченка, Інститут Журналістики 

Реклама і зв’язки з громадськістю 

4 роки 

Предмет 

Нормативна частина 

3.1. Нормативна частина 

Методика викладання фахових дисциплін 

Методика та організація наукових досліджень 

Охорона праці в галузі 
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Закінчення таблиці К.2 

 

Цивільний захист 

Магістерська робота 

Вибіркова частина 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Практикум з медіаметрії 

Практикум з нових технологій у сфері зв’язків з громадськістю 

Асистентська практика 

Дослідницька практика 

Наукова спеціалізація з теорії зв’язків з громадськістю 

Наукова спеціалізація з історії зв’язків з громадськістю 

Майстер-клас: 

Майстер-клас з політичного PR 

Майстер-клас з державного PR 

Майстер-клас з фінансового PR 

 

Таблиця К.3 

Освітня програма підготовки Києво-Могилянська академія 

 

Києво-Могилянська академія  

Зв’язки з громадськістю 

2 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

1-ий навчальний рік 

Осінній семестр 

Англійська мова  6 

Планування та організація кампаній в сфері зв`язків з громадськістю  3.5 

Політичний PR  3.5 

Теорія та історія соціальних комунікацій  7 

Весняний семестр 

Аналіз державної політики в сфері зв`язків із громадськістю  4 

Англійська мова  6 

Комунікації в інтернет-середовищі  2.5 

Менеджмент створення подій та йх інформаційної підтримки  4 

Методологія дослідження соціальних комунікацій  4.5 

Києво-Могилянська академія  

Зв’язки з громадськістю 

2 роки 

Предмет Кількість кредитів або 

годин 

Прикладні соціально-комунікаційні технології  7 
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Закінчення таблиця К.3 

 

Додатковий період весняного семестру 

Методологія та організація наукових досліджень  3 

Організація роботи агенства та служби зв`язків із громадськістю 

організацій  

3 

Правові та етичні стандарти ПР-діяльності  3 

Практика виробнича 3 

2-ий навчальний рік 

Осінній семестр 

Практика виробнича  

Весняний семестр 

Корпоративна соціальна відповідальність 3.5 

Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв`язків 

із громадськістю  

4 

 

Таблиця К.4 

Освітня програма підготовки University of Strilying 

 

University of Strilying 

Магістр зі стратегічного PR 

2 роки/120 кредитів 

Перший семестр 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Public Relations and Communication Management Theory 7,5 

Public Affairs and Advocacy 7.5 

Media relations 7.5 

Research Design and Philosophy of Science  

Другий семестр 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Strategic Brand Communication 7.5 

Qualitative Methods 7.5 

Research and evaluations for practice: Planning and Controlling 7.5 

Crisis Communication 7.5 

University of strilying 

Магістр зі стратегічного PR 

2 роки/120 кредитів 

Третій семестр 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Quantitative Methods 7.5 

Strategic Communication Theory 7.5 

Internship / Optional Courses 7.5 

Четвертий семестр 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Dissertation 30 
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Таблиця К.5 

Освітня програма підготовки Bucks University 

 

Bucks University 

Магістр маркетингових комунікацій 

1 рік / 180 кредитів 

Предмет 

International Marketing 

Markets and Strategy 

Effective Marketing Communications 

Marketing Research & Analysis 

Consumer Behaviour & Culture 

Media Communications 

Managing the Marketing Communications Process 

Digital Marketing Communications 

Supply Chain Forecasting & Planning 

Brand Strategy 

Consultancy Project 

Dissertation 

 

Таблиця К.6 

Освітня програма підготовки Університету Де Монтфорт 

 

De Montfort University 
Магістратура Рекламний та PR менеджмент 

1,5 року/165 кредитів 
Перший семестр 

Предмет Кредитів 
Enhancing Business, Management & Personal Skills 0 
Marketing Theory and Practice or Project Management (Залежить від наявності 
досвіду) 

Обидва по 15 
кредитів 

New Media Perspectives 15 
Managing Advertising & Communications 15 
Marketing Research in Practice 15 

De Montfort university 
Магістратура Рекламний та PR менеджмент 

1,5 року/165 кредитів 
Другий семестр 

Предмет Кредитів 
Research Methods for Marketers 15 
Brand PR 15 
plus two electives from  
Consumer Culture Behaviour 
The Social and Sustainable Face of Marketing 
Direct & Digital Marketing 
Strategic e-Marketing 
Creative Brand Strategy 

 
Всі по 15 
кредитів 

Третій семестр 
Предмет Кредитів 

Marketing Communications Project 60 
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Таблиця К.7 

Освітня програма підготовки Американського коледжу Греції 
 

The American College of Greece 

Магістратура з стратегічних комунікацій та PR 

1 рік/30 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Required Communication Courses:  

Media and Communication Theory 

Advanced Media Writing and Techniques 

Applied Communication Research Methods 

 

Required Public Relations Courses:  

Public Relations Strategy 

Crisis Communication Management 

Public Relations and the new Media 

 

Elective Courses (3 from the list):  

Political Communication   

Communication for the Tourism Industry  

Strategic Corporate Communication  

Communication for the Entertainment Industry  

Intercultural Communication and International PR  

The American College of Greece 

Магістратура з стратегічних комунікацій та PR 

1 рік/30 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або годин 

  

Effective Communication Skills  

Multimedia Applications for Communication Campaigns  

Capstone   

Capstone Project in Communication  

 

Таблиця К.8 

Освітня програма підготовки Європейскої відкритої бізнес школи 

 

European Open Business School 

Комунікаційний менеджмент та зв’язки з громадськістю 

1.5 року/ 60 кредитів 

Предмет 

Модуль 1. Наука по связям с общественностью 

Модуль 2: Управление, менеджмент и социальная основа по связям с 

общественностью. 

Модуль 3. Наука по связям с общественностью и убеждения промышленности. 

Модуль 4. Наука PR в условиях кризиса. 

Модуль 5. Сбалансированная система показателей применяется для делового 

общения. 

Модуль 6. Связь Политика, лоббирование и Лоббисты. 

Модуль 7. Бизнес протокол. 

Модуль 8 Протокол испанский. 

Модуль 9. Продажи и функция маркетинга. 

Модуль 10. Сегментация и типология. 
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Продовження таблиці К.8 

 

11. Модуль продукции. 

12. Модуль распространения. 

Модуль 13. Sales Force. 

Модуль 14. Повышение функционирование Sales Force. 

15. Media Module. 

Модуль 16 управления рекламы эффективности. Определение воздействия 

рекламы. 

Модуль 17. Модуль Финал проекта. 

 

Таблиця К.9 

Освітня програма підготовки Університету Лапландії 

 

Univtrsity of Lapland 

 

MINOR OR BRIDGING STUDIES 25 ECTS  

 

Students with previous media 

education studies: 
 

a minor subject (25 ECTS) from any 

subject in which minor studies are 

offered at the University of Lapland 

 

Students with no previous media education studies:  
 

Bridging Studies 25 ECTS 

 MEDU2207 Introduction to Global Media Education 5 

ECTS 

 MEDU2205 Pedagogical Models in Educational Use of 

ICT`s 5 ECTS 

 MEDU2203 Critical Media Analysis 5 ECTS 

 MEDU2208 Theoretical Approaches to Media Use and 

Psychosocial Well-being 5 ECTS 

 MEDU2209 Media Educator in Working Life 5 ECTS 

 

MEDIA EDUCATION MAJOR 95 ECTS  

 MEDU3101 Research of Media Education 5 ECTS 

 MEDU3105 Internet Use and Psychosocial Well-Being 5 ECTS 

 MEDU3106 Approaches to Media Cultures 5 ECTS 

ELECTIVE COURSES 10 ECTS  
These courses can be selected from the course offering from the whole University of Lapland to 

support advanced Media Education studies. University of Lapland is also a member of many 

networks offering courses for the students of University of Lapland. It is advisable to agree about 

the suitability of a course with the Media Education teacher tutor before enrolment to the course. 

Course examples: 

 MEDU3107 Experiencing Media 5 ECTS 

 MEDU3104  Media Education Literature 5 ECTS  

o MEDU3104A Media in Teaching and Learning 

o MEDU3104B Media in Society 

o MEDU3104C Media and Psychosocial Well-Being 

 KKAS3117 Internationalisation Studies 5-10 ECTS  

 YMEN1804 Scientific Information Retrieval 2 ECTS  

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=19871229&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15561826&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15381308&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=19871231&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=19871232&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12380865&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15380648&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15380769&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15381063&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=15380788&OnkoIlmKelp=1&takaisin=ilmsuor.jsp&haettuOrg=-1&sortJarj=1&Kieli=1&NimiTunniste=MEDU3104&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=0&haettuOpas=-1&haettuOppAin=&haettuLk=-1&haettuOpetKiel=-1&haeOpetTap=haeopetustapahtumat&haeVainIlmKelp=0&haeMyosAlemOrg=1&eHOPSopinkohtlaj=&eHOPSpaluusivu=&eHOPSilmsuor=1
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=15380828&OnkoIlmKelp=1&takaisin=ilmsuor.jsp&haettuOrg=-1&sortJarj=1&Kieli=1&NimiTunniste=MEDU3104&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=0&haettuOpas=-1&haettuOppAin=&haettuLk=-1&haettuOpetKiel=-1&haeOpetTap=haeopetustapahtumat&haeVainIlmKelp=0&haeMyosAlemOrg=1&eHOPSopinkohtlaj=&eHOPSpaluusivu=&eHOPSilmsuor=1
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=15380928&OnkoIlmKelp=1&takaisin=ilmsuor.jsp&haettuOrg=-1&sortJarj=1&Kieli=1&NimiTunniste=MEDU3104&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=0&haettuOpas=-1&haettuOppAin=&haettuLk=-1&haettuOpetKiel=-1&haeOpetTap=haeopetustapahtumat&haeVainIlmKelp=0&haeMyosAlemOrg=1&eHOPSopinkohtlaj=&eHOPSpaluusivu=&eHOPSilmsuor=1
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=9696368&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=4521&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
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Продовженняґ таблиці К.9 

 

  

PRACTICAL TRAINING 10 ECTS 

A three-month period that includes working in a placement of student’s choice and reflective 

online tutoring. Previous work experience can be considered sufficient (evaluated on individual 

basis). 

 MEDU3700 Practical Training 8 ECTS 

 MEDU3800 Reflecting on Practical Training 2 ECTS 

   

University of Lapland 

 MASTER'S THESIS 40 ECTS 

 MEDU3011 Research Seminar I 5 ECTS 

 MEDU3012 Research Seminar II 5 ECTS 

 MEDU3013 Thesis 30 ECTS 

 MEDU3014 Maturity Test 

 

METHODOLOGY 20 ECTS 

 KENG0005 Academic Writing 5 ECTS 

 YMEN1367 Qualitative Research Methods 5 ECTS 

 YMEN1368 Quantitative Research Methods 5 ECTS 

 KMEN1310 Research Methods for the Online World 5 ECTS 

  

 

Таблиця К.10 

Освітня програма підготовки Queensland University 

 

Queensland University 

Бізнес та зв’язки з громадськістю 

2 роки/192 кредити 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Public Relations Foundation Units  

Corporate Media Strategy and Tactics 12 

Public Relations Management 12 

Please choose two units from thefollowing: 24 

Integrated Marketing Communication  12 

Marketing and Survey Research 12 

Marketing Management 12 

Discipline Units  

Issues and Crisis Management  12 

Public Relations Campaigns 12 

Corporate and Investor Relations 12 

Community Consultation and Engagement 12 

Readings in Integrated Marketing Communication 12 

Project 24 

Digital Strategy 12 

https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12380903&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12380904&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15391025&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=15391027&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12380908&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12380909&OnkoIlmKelp=1&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12582615&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12135929&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=12136025&OnkoIlmKelp=0&ooo_SortJarj=1&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=1744&Org=11913835&haettuOpas=1744&haeOpintJaks=haeopintojaksot
https://weboodi.ulapland.fi/lay/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=6&OpinKohd=19878078&OnkoIlmKelp=0&takaisin=ilmsuor.jsp&OnkoIlmKelp=1&takaisin=ilmsuor.jsp&haettuOrg=-1&sortJarj=1&haettuOpas=-1&haettuOppAin=-1&haettuLk=-1&haettuOpetKiel=-1&Kieli=6&NimiTunniste=Research+Methods+for+the+Online+World&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=0&haeOpintJaks=haeopintojaksot&haeVainIlmKelp=0&haeMyosAlemOrg=1&eHOPSopinkohtlaj=&eHOPSpaluusivu=&eHOPSilmsuor=1
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Закінчення таблиці К.10 

 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Complementary Units  

Please choose four units (48cp) from the following: 48 

Business postgraduate AMPR options units  

Business postgraduate options units  

 

Таблиця К.11 

Освітня програма підготовки Бухарестського університету.  

Комунікації, Мас медіа та Суспільство 

 

University of Bucharest  

Communication Mass-Media and Society 

2 роки/120 кредитів 

Предмет 

Elocution Pragmatics and Theory 

Informational Mass-media Discourse 

Televisual Communication 

Cultural Industries and Audiovisual Economy 

Applied Semiotics and Advertisment 

Rethorics and Argumentation and Persuation Theory 

Media and the New Technologies of Information and Communication 

Communication Research Methods 

Organisational Comunication and Public Relations 

Audiences, Publics and Media Reception 

Ethnography of Reception 

Project and Internship 

Political Communication and Political Marketing 

Dissertation Workshop 

 

Таблиця К.12 

Освітня програма підготовки Бухарестського університету. Комунікації, PR та реклама 

 

University of Bucharest  

Communication Campaigns in Public Relations and Advertising 

2 роки/120 кредитів 

Предмет 

The Law of Public Communication 

Leadership and Human Ressources 

Media relations 

Media planing 

Techniques of Persuasion 

Organisational Communication 

On-line advertising 

Creative writing 

Public Relations Campaigns 

Advertising Campaigns 
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Продовження таблиці К.12 

 

Crisis Communication 

Branding 

Political Communication 

Strategic planing in Advertising 

Internship Advertising 

Intership P.R. 

 

Таблиця К.13 

Освітня програма підготтвки Бізнес Школи ESERP 

 

ESERP Business School 
Назва програми 

1.5 року/ 60 кредитів 
Предмет 

Модуль 01 : Значение коммуникации. Целевые аудитории компании. 
Модуль 02:  Методы коммуникации. 

Модуль 03 : Внутренние связи с общественностью. Внутренняя связь как элемент 
мотивации в компании. 

Модуль 04 : Применение новых технологий. Социальные сети и новое 
информационное общество. Социальные медиа. Кулхантинг и прочие тенденции. 

Потребитель, как коммуникационный канал. Использование информационных платформ. 
Модуль 05 : Корпоративная социальная ответственность 

Модуль 06 : Финансовые коммуникации 
Модуль 07 : Внешние связи с общественностью. Планирование кампании по связям 

с общественностью. Цели кампании. Целевая аудитория. Календарь и планирование, 
бюджет и оценка результатов. Отношения со СМИ. Заметка, досье и пресс-конференция. 

Информационные агентства. 
Модуль 08 : Важность маркетинговых коммуникаций. Рекламный менеджмент. 

Персональная коммуникация. Реклама и пропаганда. Спонсорство и меценатство. 
Продвижение. Выставки, мероприятия, ярмарки, мультимедийные презентации,  дни 

открытых дверей, визиты и встречи. 
Модуль 09 : Управление информацией в кризисных ситуациях. Планирование 

управления потенциальных конфликтов. 
Модуль 10: Стратегический коммуникационный план. Этапы стратегического 

плана. Контроль и мониторинг. План действий. 
Модуль 11 : Официальный протокол (RD 2099/1983 ). Официальные акты общего 

характера. Как планировать и осуществлять официальное мероприятие. Протокол и 
церемонии. Председательство. Устное и письменное обращение. Службы безопасности . 

Государственные символы. Этикет. Речь, вербальное и невербальное общение. 
Модуль 12 : Общественно-деловой протокол. Правила протокола в компании. 

Первое впечатление. Коды и стандарты в компании. Письменное общение . 
Модуль 13 : Как планировать и осуществлять деловое мероприятие. Мероприятия и 

имидж и репутация компании 
Модуль 14 : Межличностные отношения. Человеческая мотивация. Коучинг. 

Повышение квалификации. Лидерство. 
Модуль 15 : Лоббирование. Основные лоббистские группы в Европейском Союзе. 

Модуль 16 : Правовые аспекты коммуникации. 
Модуль 17 : Обычаи и традиции в мире. Австралия, Канада, Германия, Франция , 

Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты , Латинская Америка, Африка , 
арабские страны , Израиль, Азия, Китай, Япония и Индия. 

Финальный проект по теме «Бизнес» или «Коммуникации, связи с 
общественностью и протокол». 
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Таблиця К.14 

Освітня програма підготовки Денверського університету 

 

Denver University 

Медіа та публічна комунікація 

2 роки/48 кредитів 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Core course requirements 16 

Capstone choose one  4-8 

Internship OR 

Thesis  

4 

4-8 

Electives  8-12 

Strategic Communication or Media and Globalization courses  16 

 
Таблиця К.15 

Освітня програма підготовки Бостонського університету 

 

Boston University 

Зв’язки з громадськістю 

1,5 року 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Core Requirements  28 кредитів 

Financial & Strategic Management for Communication Professionals 4 

Contemporary Public Relations 4 

Communication Theory 4 

Communication Research 4 

Media Relations 4 

Choose one from the following: 4 

Writing for International Students 4 

Writing for Media Professionals 4 

Choose one from the following: 4 

Corporate Public Affairs 4 

Public Relations in Nonprofit Settings 4 

Public Relations Elective Credits 12 кредитів 

Soc Act & Pr 4 

Investor Relations 4 

Community Relations 4 

Managing Corporate Crises and Issues 4 

Public Relations Ethics 4 

Organizational Communication 4 

Political Campaigning 4 

Communication Research 4 

Advanced Communication Research 4 

International Public Relations 4 

Marketing Communications 4 

Глобальні маркетингові комунікації 0 

New Media & Public Relations 4 
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Закінчення таблиці К.15 

 

Boston University 

Зв’язки з громадськістю 

1,5 року 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Advanced Writing for Media 

Professionals 

4 

Graduate Internship - 

General Electives 8 

 

Таблиця К.16 

Освітня підготовка Університету Монтани 

 

Montana State University 

Назва програми 

1 рік/30 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Research Methods 3 

Issues in Organizational Communication 3 

Issues in Public Relations 3 

Media Criticism 3 

Case Studies in Public Relations 3 

Public Relations Ethics 3 

The Law of Public Communication 3 

Communication Theory 3 

Elective 3 

Comprehensive Exam 3 

 

Таблиця К.17 

Освітня програма підготовки Університету Депол 

 

Depaul University 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

1.5 року/48 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Core Courses 16 кредитів 

ADVERTISING FOUNDATIONS 

PUBLIC RELATIONS FOUNDATIONS 

COMMUNICATION ETHICS AND LAW 

RESEARCH METHODS FOR THE COMMUNICATION PROFESSIONAL 

Elective Courses Choose eight courses from the following* 32 кредити : 

CRITICAL PERSPECTIVES ON PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING 

CONSUMER INSIGHTS FOR LATINO MARKETS 

LATINO INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

CONTEMPORARY ISSUES IN PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING 

PUBLIC RELATIONS WRITING 

PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING MANAGEMEN 
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Закінчення таблиці К.17 

 

Depaul University 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

1.5 року/48 кредитів 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Elective Courses Choose eight courses from the following* 32 кредити : 

PUBLIC RELATIONS IN HEALTH CARE 

STUDY ABROAD 

INTEGRATED COMMUNICATION CAMPAIGNS 

CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT 

ADVERTISING AND COPYWRITING 

CREATIVE PROCESSES 

STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC RELATIONS 

ADVERTISING COMMUNICATION STRATEGY 

CONSUMER PROMOTION 

MEDIA RELATIONS 

MEDIA PLANNING 

CORPORATE COMMUNICATION 

INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS 

ACCOUNT PLANNING 

PUBLIC RELATION & ADVERTISING WORKSHOP 

INDEPENDENT STUDY 

SPECIAL TOPICS IN PUBLIC RELATIONS & ADVERTISING 

INTERNSHIP 

RESEARCH THESIS 

 

 

Таблиця К.18 

Освітня програма підготовки Хьюстонського університету 

 

University of Houston 

Зв’язки з громадськістю та комунікації 

2 роки 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Comprehensive Exams 1.5 

Quantitative Research Methods 3 

Communication Theory 3 

Qualitative Research Methods 3 
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Продовження таблиці К.18 

 

University of Houston 

Зв’язки з громадськістю та комунікації 

2 роки 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Legal, Regulatory, and Ethical Issues 3 

Seminar in Persuasion 3 

Propaganda 3 

Mass Communication Theory and Research 3 

Issues in International Mass Communication 3 

History of Mass Communication 3 

Television and the Family 3 

Media Effects 3 

Seminar in Organizational Communication 3 

Media Corporations and Media Content 3 

Organizational Communication Symbolism 3 

Human Relationships and Communication in Organizations 3 

Intercultural Communication and Organizations 3 

Interpersonal Communication 3 

Interpersonal Conflict 3 

Relational Communication 3 

Family Communication 3 

Health Communication Theory & Research 3 

Communication in Healthcare Contexts 3 

E-health & Telemedicine 3 

Health Literacy 3 

Multicultural Health Communication 3 

Communication & Catastrophic Conditions 3 

Communication & Crisis Across the Lifespan 3 

Health Campaigns 3 

Social Media Impact and Implications 3 

Critical Theory in Media and Culture 3 

Case Studies in Media and Culture 3 

Twentieth Century Popular Culture 3 

Media, Globalization, and Social Change 3 

Public Relations Management 3 

Public Relations Theory 3 

University of Houston 

Зв’язки з громадськістю та комунікації 

2 роки 

Seminar in Crisis Communication 3 

Selected Topics 3 

Comprehensive Examination 3 

Masters Thesis 3 

Thesis 3 

Selected Topics - Comm 3 

Master's Thesis 3 
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Таблиця К.19 

Освітня програма підготовки Університету Джорджа Вашингтона 
 

George Washington University 

Стратегічний PR 

1 рік 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Required Core Courses   21 кредитів загалом 

Public Relations Principles & Practices  

Advanced Writing for Communications 

Professionals 

 

Research Methods for Public Relations & 

Public Affairs 

 

Media Relations in the New Media World  

The Business & Budgeting of Public Relations  

Ethical Standards in Public Relations & Public 

Affairs  

 

Public Relations & Public Affairs Capstone 

Research Project 

 

Elective Courses потрібно вибрати 4 курси  

Sustainability Communications  

Strategic Marketing & Marketing 

Communications 

 

Special Topics in Public Relations  

Consumer Behavior  

Multicultural Marketing  

Public Opinion, Political Socialization and 

Public Relations 

 

Grassroots  

Issues Management  

Lobbying  

George Washington university 

Стратегічний PR 

1 рік 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Speechcraft  

Crisis Management (Загалом 12 кредитів) 

Audience Research  

Political Consulting  

 

Таблиця К.20 

Освітня програма підготовки Hofstra University 
 

Hofstra University 

2 роки/144 кредити 

Перший семестр 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Practice of Public Relations  

Survey of Public Relations Issues  

Understanding Audiences  
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Продовження таблиці К.20 
 

PR 261 – Survey of Public Relations Issues   

PR 262 – Understanding Audiences  

Elective (choose from list of available courses)  

Другий семестр 

Предмет Кредити 

Strategic Writing for Public Relations  

Communication Technology  

Elective (choose from list of available courses)  

Третій семестр 

Предмет Кредити 

Business Essentials and Corporate Public Relations  

International and Intercultural Public Relations  

Hofstra university 

Назва програми 

2 роки/144 кредити 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Elective (Reputation Management; Internship; other)  

Четвертий семестр 

Предмет Кредити 

Public Relations Capstone I  

Electives (choose 2: PR and Advocacy for Nonprofits; Internship; or other)  

 

Таблиця К.21 

Освітня програма підготовки La Salle University 

 

La Salle University 

Професійна та бізес комунікація 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

APPLIED COMMUNICATION THEORY  3 

PROFESSIONAL COMMUNICATION 1.5 

EFFECTIVE PRESENTATIONS 3 

ETHICS 3 

STRATEGIES FOR PROFESSIONAL  

WRITING 

3 

APPLIED COMMUNICATION RESEARCH METHODS 3 

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL 

LIFE 

3 

LEADERSHIP AND INTERPERSONAL  

COMMUNICATION 

3 

APPROACHES TO ORGANIZATIONAL  

COMMUNICATION 

3 

APPROACHES TO PUBLIC RELATIONS 3 

COMMUNICATION CONFLICT MANAGEMENT 3 

GROUP AND TEAM COMMUNICATION 3 

PERSUASION 3 
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Закінчення таблиці К.21 

 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

PUBLIC RELATIONS  

CAMPAIGNS 

3 

STRATEGIC COMMUNICATION  

CAPSTONE 

3 

COMMUNICATION TRAINING AND DEVELOPMENT 3 

PUBLIC RELATIONS WRITING AND MEDIA RELATIONS 3 

PRACTICUM PROPOSAL 1.5 

PRACTICUM I 3 

Practicum II 3 

La Salle University 

Професійна та бізес комунікація 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

TOPICS IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT 3 

Professional Media Development (Summer)  

Social Media 3 

SPECIAL TOPICS IN SOCIAL AND NEW MEDIA  

GRADUATE INTERNSHIP I 1.5 

GRADUATE INTERNSHIP II 1.5 

 

Таблиця К.22 

Освітня програма підготовки Університету штату Мічіган 

 

Michigan State University 

Зв’язки з громадськістю в мистецтві 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Internship 3 

Public Relations Theories 3 

Introduction to Quantitative Research Methods 3 

Marketing Management 3 

Master's Thesis Research 4-8 

Напрямок А  

Consumer Behavior Theories 3 

Seminar in Social Marketing 3 

Media Innovations 3 

Strategic Brand Communication 3 

Media Strategy 3 

Advertising and Society 3 

Independent Study 1-6 

Special Topics 3-9 

Internship 1-3 
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Закінчення таблиці К.22 

 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Напрямок Б  

Consumer Behavior Theories 3 

Seminar in Social Marketing 3 

Strategic Brand Communica 3 

Media Strategy 3 

Advertising and Society 3 

Independent Study 1-6 

Michigan State university 

Зв’язки з громадськістю в мистецтві 

Тривалість 

Special Topics 3-9 

Public Relations Management 1-3 

  

Таблиця К.22 

Освітня програма підготовки Університету Вебстер 

Webster university 

Зв’язки з громадськістю 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів 

або годин 

Core Courses 27 кредитів 

Media Communications 3 

Media and Culture 3 

Public Relations 3 

Writing for Public Relations 3 

Speech Writing 3 

Media Organization and Regulations 3 

International Communications 3 

Strategic Communication Applications 3 

Media Research 3 

Seminar in Media Communications 3 

Elective Courses 

A minimum of 9 credit hours must be completed from the following: 

9 кредитів 

Advertising Decision-Making 3 

Strategic Communications 3 

Writing for Media Communications: Scriptwriting 3 

Writing for Media Communications: Journalism 3 

Media Production Management 3 

Professional Seminars 1-3 

Topics in Media Communications 3-6 

Introduction to Interactive Communications 3 

Special Topics in Interactive Media 3 

Organizational Communications 3 

Writing for Public Relations (if not used as a core course) 3 

Speech Writing ( if not used as a core course) 3 
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Закінчення  таблиці К.23 

 

Webster University 

Зв’язки з громадськістю 

Тривалість 

Предмет Кількість кредитів або годин 

Communication Strategies for Investors and 

Financial Stakeholders 

3 

Communication Strategies for Public Affairs 

and Government Relations 

3 

Communication Strategies for Nonprofit 

Organizations 

3 

Crisis Management Communications 3 

Topics in Public Relations 3-6 

Multinational Public Relations 3 

 

 

Таблиця К.24 

Освітня програма підготовки МГУ імені Ломоносова 

 

МГУ Ломоносова, факультет філософії 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки/240 кредитів 

Дисциплині гуманітарного, 

социально-економичного 

суспільно научного профиля 

Професійні дисципліни  Спеціальні курси 

Іноземна мова Теорія комунікації Бренд-менеджмент 

Історія Теорія і практика зв'язків з 

громадськістю 

Управління у вигляді 

вербальних і 

паравербального 

комунікації 

Право Історія реклами та зв'язків з 

громадськістю 

Комунікаційний 

менеджмент в кризовій 

ситуації 

Економіка Маркетинг Новинний менеджмент 

Російська мова і культура 

мовлення 

Медіаекономіка Комунікаційний 

менеджмент в 

мультікультурнойсреде 

Філософія Менеджмент Лобізм 

Інформатика Сучасні теорії управління Практики комунікаційних 

проектів 

Сучасне природознавство Комунікаційний менеджмент Стратегічний консалтинг у 

зв'язках з громадськістю 

Історія світової літератури Структура відділу по зв'язках 

з громадськістю і реклами 

Політична реклама 
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Закінчення таблиці К.24 

 

 МГУ Ломоносова, факультет філософії 

Реклама та зв’язки з громадськістю 

4 роки/240 кредитів 

Дисциплині гуманітарного, 

социально-економичного 

суспільно научного профиля 

Професійні дисципліни  Спеціальні курси 

Історія світового мистецтва Система засобів масової 

інформації 

Фото-презентація 

Основи статистики та 

бухгалтерський облік 

Основи журналістики Основи проектування 

інформаційних кампаній 

 

Світова економіка та 

зовнішньоекономічна 

діяльність 

Мультімедійниетехнологіі 

в комунікаціях 

Креатівний менеджмент 

Релігіознавство Соціологія масової 

комунікації 

Правові аспекти зв'язків з 

громадськістю 

Політологія Медіапланування Комунікаційний менеджмент і 

нові інформаційні технології 

Іноземна мова в сфері 

професійної комунікації 

Психологія масової 

комунікації 

Сучасні методи інтеграції 

маркетингових комунікацій 

Друга іноземна мова Теорія і практика реклами Методологія політичного 

планування 

 Стилістика і літературне 

редагування 

Репутаціоннийменеджмент 

 Риторика Tехнологііорганізаціі ділових 

заходів 

 Теорія і практика 

аргументації 

Рекламна компанія 

 Логіка Нові медіа 

 Основні принципи 

професійної діяльності 

 

 Загальна соціологія  

 Маркетингові 

дослідження в рекламі та 

зв'язках із громадськістю 

 

 Загальна психологія  

 

Таблиця К.25 

Освітня програма підготовки Національного дослідницького університету 

«Вища школа економіки» 

Национальный исследовательский университет Высшая школа економики 

Стратегічні комунікації 

2 роки 

Предмет 

Negotiation Skills (англійська мова) 

Взаємодія бізнесу і держави 

Внутрішні комунікації 
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Закінчення таблиці К.25 

 

Інтегровані комунікації 

Комунікації в сфері НКО 

Інтернет маркетинг 

Communication at the Globalized World (англійською мовою) 

Міжкультурні комунікації 

Interpersonal Communication (англійською мовою) 

Онлайн методи  в дослідженнях комунікацій 

Основи теорії вірогідность та математичної статистики 

Особливості розвитку медіа в регіонах Росії 

Планування та реалізація компаній в галузі реклами та зв’язків з громадськістю 

Правові аспекти в рекламі та PR 

Регіональні медіаринки 

Репутаційний менеджмент 

Rhetoric and ideology: theoretical foundations (англійська мова) 

Збір та аналіз кількісних даних в рекламі та PR 

Стратегічний менеджмент 

Теорія та методологія сучасної комунікації 

Управління агентством реклами та зв’язків з громадськістю та службою реклами і 

зв’язків з громадськістю в організації 

Управління інноваціями та форсайт дослідження в медіа 

Управління медіа активами 

Управління медіа проектами 

Управління персоналом в медіа  

 

Таблиця К.26 

Освітня підготовка Тюменського державного нафтогазового університету 
 

ТГНУ 

Реклама и связи с общественностью 

Тривалість 

Предмет 

планування та реалізація кампаній в рекламі та зв'язках з громадськістю; 

управління рекламним агентством і відділом зв'язків з громадськістю організації; 

технології управління громадською думкою; 

управління суспільними відносинами і корпоративною культурою; 

медіапланування і медіааналіз; 

зв'язки з громадськістю в бізнесі і політичній сфері; 

технології реклами в ЗМІ і в Інтернеті; 

ТГНУ 

Реклама и связи с общественностью 

Тривалість 

дизайн і копірайтінг в рекламі; 

іміджологія; 

творчі технології в рекламі; 

зв'язки з громадськістю в кризових ситуаціях; 

державне регулювання рекламної діяльності та саморегулювання; 

прес-служба в сучасному комунікаційному процесі; 
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Таблиця К.27 

Освітня програма підготовки Російського державного гуманітарного університету 

 

Росийский государственный гуманитарный университет 

Управление брендом в рекламе и связях с общественностью 

2 роки 

Предмет 

Науково-дослідницький модуль 

наукові дослідження в професійній сфері: у рекламі та зв'язках із громадськістю 

методологічні проблеми сучасної науки 

НДР 

загальнопрофесійного модуль 

Економіка діяльності комунікаційних агентств 

Стратегічне планування в маркетингу 

Поведінка споживачів 

Комунікаційний менеджмент 

Маркетингові дослідження в комунікаційної діяльності 

Управління персоналом в комунікаційних компаніях 

Управленческій модуль 

Основи Медіалогії 

Розробка комунікаційної стратегії (англійською мовою) 

Планування і реалізація комунікаційних кампаній в різних сферах діяльності 

Медіапланування 

Управління комунікаційним агентством 

Управління бізнес-проектами в комунікаційній діяльності 

Аналіз ефективності комунікаційних кампаній 

Бренд - модуль 

Бренд-менеджмент 

Управління антикризовими комунікаціями 

Управління фірмовим стилем 

Виставково-конгресовий діяльність 

Інноваційні технології управління брендом 

Модуль за напрямками 

Технології комунікацій в різних сферах діяльності 

Сучасні проблеми розвитку маркетингових комунікацій 

Росийский государственный гуманитарный университет 

Управление брендом в рекламе и связях с общественностью 

2 роки 

Модуль за напрямками 

Управління інтернет-комунікаціями 

Зв'язки з громадськістю в інтернет 

Управління брендом в інтернет 

Управління інструментами директ маркетингу 

Копірайтинг 

Переговорний процес і управління конфліктами 

Ділові контакти і проведення переговорів в комунікаційній сфері 

Іноземна мова 
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Таблиця К.28 

Освітня програма підготовки Санкт-Петербургського державного економічного 

університету 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Реклама и связи с общественностью в бизнесе 

2 роки 

Предмет 

Історія світової літератури 

Основи теорії комунікації 

Інтегровані комунікації (теорія і практика реклами та зв’язків з громадськістю) 

Логіка і теорія аргументації 

Теорія і практика масової інформації 

Міжособистісні та ділові комунікації 

Соціологія масових комунікацій 

Психологія масових комунікацій 

Організація роботи відділів реклами та зв'язків з громадськістю 

Брендінг 

Социолингвистика / Психолінгвистика 

Розробка рекламного продукту / Креативні технології в рекламі та зв’язках з 

громадськыстю 

Копірайтинг / Спічрайтінг 

Медіапланування / Медіааналіз 

 

Таблиця К.29 

Освітня програма підготовки Санкт Петербургського державного економічного університету 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Реклама и связи с общественностью в бизнесе 

2 роки 

Предмет 

Реклама і PR в мережі Internet 

Організація і проведення рекламних і PR-кампаній 

• Маркетингові дослідження та ситуаційний аналіз 

•Бізнес планування 

• Іміджмейкинг 

Корпоративна реклама і зв’язки з громадськістю 

Реклама і звёязки з громадськыстю в бізнесі 

 

Таблиця К.30 

Московський державний університет технологій управління імені К. Г. Разумовского 

МГУТиУ 

Реклама та зв’язки з громадськістю в комерційній сфері 

4 роки 

Предмет 

Стилістика та літературне редагування 

Історія та актуальні проблеми вітчизняної журналістики 

Історія та актуальні проблеми зарубіжної журналістики 

Історія російської літератури 

Історія зарубіжної літератури 

Основи держави і права Російської Федерації 
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Продовження таблиці К.30 

 

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики 

Регіонознавство (культура та історія країн світу) 

Релігіознавство 

Россія в глобальному інформаційному просторі 

Конфліктологія 

Політологія 

Варіативна частина програми професійного циклу 

Основи валеології 

Мастер-клас «Робота з текстами в рекламі та зв'язках із громадськістю» 

Іностранний мова професійного спілкування 

Брендінг 

Пресс-служба 

Технологіі реклами та зв'язків з громадськістю 

Реклама і зв'язки з громадськістю в політиці 

Технологіі управління громадською думкою 

Основи медіапланування 

Мастер-клас «Реклама і зв'язки з громадськістю в бізнесі» 

Основи репутаційного менеджменту 

зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях 

Немедійние комунікації 

МГУТиУ 

Реклама та зв’язки з громадськістю в комерційній сфері 

4 роки 

Предмет 

Варіативна частина програми професійного циклу 

Мастер-клас «Проектування в рекламі та зв'язках із громадськістю» 

Реклама і зв'язки з громадськістю в некомерційних організаціях 

Мастер-клас «Політичне консультування» 

Брендінг території 

Мастер-клас «Реклама і СО у діяльності державних структур» 

Коммунікація в постіндустріальному суспільстві 

Державне та громадське регулювання рекламно-інформаційної діяльності техніки і 

технології масових, ділових і персональних комунікацій; 

технологіі пропаганди конкурентних властивостей товарів, послуг, комерційних 

компаній, некомерційних і громадських організацій, 

◦державних установ і органів, їх позиціонування в ринковому середовищі; 

Суспільна думка. 

Варіативна частина в загальнонауковому циклі 

Психологія управлінської діяльності 

Менеджмент в інноваційній сфері 

Психологічний тренінг формування комунікативних умінь і навичок 

Псіхологічний тренінг впливу й протистояння впливу 

Психологічний тренінг формування лідерських якостей 

Псіхологічний тренінги особистісного росту і розвитку 

Варіативна частина в загальному професійному циклі 

Коммунікаціонний менеджмент 

Репутаціонний менеджмент 

Бренд –менеджмент 
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Закінчення таблиці К.30 

 

Связі з громадськістю в кризових ситуаціях 

Іностранний мова професійного спілкування (поглиблений курс) 

Основи корпоративної культури 

Політконсалтінг 

Технологіі управління громадською думкою 

Взаімоотношенія з державними структурами та технології лобіювання 

Брендінг території 

Пресс-служба в сучасному комунікаційному процесі 

Ведення ділової документації 

◦Реклама і зв'язки з громадськістю в Інтернеті 
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 Додаток Л 

Таблиця Л.1.  

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Л
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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і 
д

и
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и
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К
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к
р

ед
и

ті
в
 

н
а 

р
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Р
ек

л
ам

а 
в
 

си
ст

ем
і 

м
ар

к
ет

и
н

го
в
и

х
 

к
о

м
у

н
ік

ац
ій

 

                             

Ін
о

зе
м

н
а 

м
о

в
а 

              4 55     2.5       

О
сн

о
в
и

 

ж
у

р
н

а-

л
іс

ти
к
и

 

                              

О
сн

о
в
и

 

м
ар

к
е-

ти
н

гу
 

                4         3 5 

О
сн

о
в
и

 

о
р

ат
о

р
-

сь
к
о

го
 

м
и

ст
ец

тв
а
 

                              

П
о

л
іт

о
-

л
о

гі
я
 

                              

О
сн

о
в
и

 

ек
о

н
о

-

м
ік

и
 

                              

О
сн

о
в
и

 

м
ен

ед
ж

-

м
ен

ту
 

              4 4       2.5 3 5 

С
о

ц
іо

-

л
о

гі
я
 

                              

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 

п
ер

со
н

ал
о

м
 

                        2     

 

 

 

 

 

 

 



315 
 

Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Продовження таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Закінчення таблиці Л.1 

Порівняльна таблиця програм підготовки освітнього рівня «магістр» 
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Додаток М 

Вихідні дані дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня 

«магістр» 

Таблиця. Н.1 

Вихідні дані дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

  Середня 

кількість у 

цілому  

1 2 

Кількість кредитів освітньої програми  
98 

Середня кількість кредитів навчальної програми за регіонами 

Років навчання 
2 

Середня кількість років навчання за регіонами 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
  

Кількість кредитів на рік 
56 

Середня кількість кредитів на рік за регіонами 

PRу політичній сфері 5.0 

Антикризовий PR 3.9 

PR у сфері бізнесу 3.5 

Іміджологія 4.0 

Брендинг 5.3 

Копірайтинг 3.3 

Інформаційні війни   

PR у соціо-культурній сфері 4.0 

Спічрайтинг 3.3 

Івент-маркетинг 4.0 

Медіапланування 4.5 

Етика в рекламі та PR 3.0 

Прикладні соціальні комунікації 4.0 

Інтегровані маркетингові комунікації   

Правові засади реклами та PR 4.5 

Стратегічне планування 5.8 

Психологія в рекламі 3.0 

Реклама у виставковій діяльності 4.0 

Практика реклами та PR   

Політконсалтинг 3.0 

Дизайн в рекламі   

Веб-дизайн    

Мережевий бізнес   

Стратегічний PR 3.4 

Креативні технології в рекламі та PR 5.5 
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Закінчення табл. М.1  

 

1 2 

 Теорія журналістики 2.0 

 Теорія реклами та PR 4.0 

 Основи комунікаційних технологій 3.2 

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
 

Реклама в системі маркетингових комунікацій 4.5 

Іноземна мова 20.5 

Основи журналістики   

Основи маркетингу 5.7 

Основи ораторського мистецтва   

Політологія   

Основи економіки   

Основи менеджменту 4.9 

Соціологія   

Управління персоналом 2.0 

Управління діловими відносинами   

Культурологія   

Екологія 3.5 

Основи роботи прес служби 5.1 

Ділова етика 3.0 

Основи права   

Загальна психологія   

Конфліктологія 3.0 

Риторика   

Всесвітня історія   

Зарубіжна література   

Історія мистецтв   

Патентознавство   

Історія реклами та PR 3.0 

Історія України   

Українська мова   

Українська література   

Релігієзнавство   

Теорія масової комунікації 3.5 

Основи комунікаційних досліджень 4.0 

Основи реклами та PR 5.0 

Основи філософії 4.0 

Основи маркетингових досліджень 5.6 

Основи стратегічних комунікацій 4.5 

Практика 14.5 

Менторська допомога   

Загальна кількість спільних предметів 8 

Середня кількість спільних предметів за регіоном  

Місце за рейтингом повторюваності предметів   
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Додаток Н 

Класифікація напрямків підготовки освітнього рівня «магістр» 

Таблиця Н.1 

Класифікація напрямків підготовки у галузі зв’язків з громадськістю освітнього рівня 

«магістр» 

Магістр 

Класифікація напрямів підготовки:  

Реклама та PR Комунікації Маркетинг Бізнес та управління 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 
(НТУУ “КПІ”) 

Медіа комунікації 
(ХНЕУ) 

Реклама й маркетинг 
(ХНЕУ) 

Реклама та зв’язки 

з громадськістю в 

бізнесі (СПГЭУ) 

Зв’язки з 

громадськістю 
(Києво-Могилянська 

академія) 

Реклама та 

комунікації в 

міжнародній 

сфері (СППУ) 

Зв’язки з 

громадськістю в 

маркетингу (University 

of Lapland) 

Управління 

брендом в рекламі 

та зв’язках з 

громадськістю 
(РГГУ) 

Зв’язки з 

громадськістю КНУ 

ім. Шевченка  

Стратегічні 

комунікації (НИУ 

Высшая школа 

экономики) 

Маркетингові 

комунікації (Bucks 

University) 

Професійна та 

бізнес комунікація 
(La Salle University) 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю в 

медіа галузі (ЛНУ 

імені Тараса 

Шевченка) 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 
(МГУ имени 

М. Ломоносова) 

 Бізнес та реклама 
(ESERP Business 

School) 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю в 

державній сфері 
(СППУ) 

Комунікації та 

PR (Hofstra 

University) 

 Рекламний та PR 

менеджмент (De 

Montfort University) 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 
(РУДН) 

Зв’язки з 

громадськістю та 

комунікації 
(University of 

Houston) 

 Бізнес та зв’язки з 

громадськістю 
(Queensland 

University) 

Реклама та зв’язки з 

громадськістю в 

комерційній сфері 
(МГУТиУ) 

Комунікації та 

PR (Montana State 

University) 

 

  

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 
(ТГНУ) 

Медіа та публічні 

комунікації 
(Denver University) 
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Закінчення таблиці Н.1 

 

Магістр 

Напрямок підготовки з акцентом на:  

Реклама та PR Комунікації Маркетинг Бізнес та управління 

Зв’язки з 

громадськістю 
(Webster University) 

Комунікаційні 

компанії в 

рекламі та PR. 

(University of 

Bucharest) 

  

Зв’язки з 

громадськістю в 

местецтві (Michigan 

State University) 

Комунікації, мас-

медіа та 

суспільство 
(University of 

Bucharest) 

  

Стратегічний PR 
(George Washington 

university) 

Комунікаційний 

менеджмент та 

зв’язки з 

громадськістю 
(Europian Open 

Business School) 

 

  

Реклама та зв’язки з 

громадськістю 
(Depaul University) 

Стратегічні 

комунікації та PR 
(The American 

College of Grece) 

  

Зв’язки з 

громадськістю 
(Boston University) 

   

Стратегічний PR 
(University of Stryling) 

   

Реклама та зв’язки з 

громадськістю  

(СГАУ) 

   



322 
 

Додаток П. 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня магістр 

 

Таблиця П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

Фахово-орієнтовані дисципліни   

Н
ав

ч
ал

ь
н

і 
д

и
сц

и
п

л
ін

и
  

PR у політичній сфері 3 7 5 5.0 9 5 0.26 

Антикризовий PR 3 7.5 5.25 3.9 14 2 0.40 

PR у сфері бізнесу 3 6 4.5 3.5 6 6 0.17 

Іміджологія 4 4 4 4.0 4 8 0.11 

Брендинг 4 15 9.5 5.3 10 4 0.29 

Копірайтинг 2 8 5 3.3 11 3 0.31 

Інформаційні війни 1 1 1   2 10 0.06 

PR у соціокультурній сфері 4 4 4 4.0 1 11 0.03 

Спічрайтинг 3 6 4.5 3.3 4 8 0.11 

Івент-маркетинг 6 6 6 4.0 2 10 0.06 

Медіапланування 2 4 3 4.5 10 4 0.29 

Етика в рекламі та PR 2 4 3 3.0 5 7 0.14 
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Продовження таблиці П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

 

Прикладні соціальні комунікації 4 4 4 4.0 3 9 0.09 

Інтегровані маркетингові 

комунікації 
1 1 1   4 8 0.11 

Правові засади реклами та PR 6 6 6 4.5 10 4 0.29 

 

Стратегічне планування 3 15 9 5.8 15 1 0.43 

Психологія в рекламі 2 5 3.5 3.0 6 6 0.17 

Реклама у виставковій 

діяльності 
4 4 4 4.0 2 10 0.06 

Практика реклами та PR 1 1 1   3 9 0.09 

Політконсалтинг 3 3 3 3.0 1 11 0.03 

Дизайн в рекламі 1 1 1   1 11 0.03 

Веб-дизайн - - -   0 - 0.00 

Мережевий бізнес - - -   0 - 0.00 

Стратегічний PR 1.5 7 4.25 3.4 6 6 0.17 

Креативні технології в рекламі 

та PR 
3 15 9 5.5 6 6 0.17 
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Продовження таблиці П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

 

Соціально-гуманітарні дисципліни   

Теорія журналістики 2 2 2 2.0 2 9 0.06 

Теорія реклами та PR 2 6 4 4.0 7 6 0.20 

 

Основи комунікаційних 

технологій 
3 4 3.5 3.2 7 6 0.20 

Реклама в системі 

маркетингових комунікацій 
3 7.5 5.25 4.5 3 8 0.09 

Іноземна мова 2.5 5.5 4 20.5 5 7 0.14 

Основи журналістики 1 1 1   3 8 0.09 

Основи маркетингу 3 15 9 5.7 13 3 0.37 

Основи ораторського мистецтва - - -   0 0 0.00 

Політологія - - -   0 0 0.00 

Основи економіки 1 1 1   1 10 0.03 

Основи менеджменту 2.5 15 8.75 4.9 19 1 0.54 

Соціологія 1 1 1   2 9 0.06 
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Продовження таблиці П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки   

 

Управління персоналом 2 2 2 2.0 5 7 0.14 

Управління діловими 

відносинами 
1 1 1   1 10 0.03 

Культурологія 1 1 1   1 10 0.03 

 
Екологія 3 4 3.5 3.5 3 8 0.09 

Основи роботи прес служби 3 7.5 5.25 5.1 5 7 0.14 

 

Ділова етика 3 3 3 3.0 3 8 0.09 

Основи права 1 1 1   1 10 0.03 

Загальна психологія 1 1 1   2 9 0.06 

Конфліктологія 3 3 3 3.0 3 8 0.09 

Риторика 1 1 1   2 9 0.06 

Всесвітня історія 1 1 1   1 10 0.03 

Зарубіжна література 1 1 1   1 10 0.03 

Історія мистецтв 1 1 1   2 9 0.06 

Патентознавство 1 1 1   1 10 0.03 

Історія реклами та PR 3 3 3 3.0 3 8 0.09 

Історія України - - -   0 0 0.00 
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Продовження таблиці П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки   

 

Українська мова - - -   0 0 0.00 

Українська література - - -   0 0 0.00 

Релігієзнавство 1 1 1   2 10 0.06 

Теорія масової комунікації 3 4 3.5 3.5 3 9 0.09 

Основи комунікаційних 

досліджень 
3 8 5.5 4.0 10 4 0.29 

Основи реклами та PR 3 6 4.5 5.0 3 9 0.09 

 

Основи філософії 4 4 4 4.0 3 9 0.09 

Основи маркетингових 

досліджень 
3 15 9 5.6 10 4 0.29 

Основи стратегічних 

комунікацій 
3 6 4.5 4.5 8 5 0.23 

Практика 3 60 31.5 14.5       

Менторська допомога - - -         

Загальна кількість кредитів 

навчальної програми 

30 кредитів 

1 рік 

192 кредити 

2 роки 
    - -   
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Закінчення таблиці П.1 

Статистистичний аналіз дисциплінарного наповнення програм підготовки освітнього рівня «магістр» 

 

Кількість кредитів освітньої програми Мінімальна Максимальна Середня 
Середньо-

зважена 

Кількість 

університетів, 

де 

викладається 

предмет 

Ранжування за 

популярністю 

Ранжування 

відносне (з 35 

університетів) 

Загальна кількість кредитів 

навчальної програми 
30 192 111         

Загальна тривалість навчальної 

програми, років 
1 2 1.5         
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Додаток Р. 

Анкета онлайн-опитування 

 

Рис. Р.1. Анкета онлайн-опитування 1. 
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Рис. Р.2. Анкета онлайн-опитування 2. 
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Рис. Р.3. Анкета онлайн-опитування 3. 
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Рис. Р.4. Анкета онлайн-опитування 4. 
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Рис. Р.5. Анкета онлайн-опитування 5. 
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Рис. Р.6. Анкета онлайн-опитування 6. 
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Рис. Р.7. Анкета онлайн-опитування 7. 
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Рис. Р.8. Анкета онлайн-опитування 8. 
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Рис. Р.9. Анкета онлайн-опитування 9. 
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Додаток. С. 

Результати опитування експертів щодо фахово-орієнтованих предметів 

Таблиця С.1 .  

Результати опитування експертів щодо фахово-орієнтованих предметів 

 

Місце Предмет Інтегральна оцінка 

Кількість голосів, 

відданих за місце, що 

посів предмет 

1 PR у політичній сфері 2266 34 

2 Копірайтинг 2105 31 

3 Антикризовий PR 2097 25 

4 PR у сфері бізнесу 2085 25 

5 Брендинг 2062 29 

6 
PR у соціо-культурній 

сфері 
1926 32 

7 Івент-маркетинг 1890 36 

8 Інформаційні війни 1856 24 

9 Медіапланування 1778 26 

10 Спічрайтинг 1754 28 

11 Іміджологія 1720 22 

12 Стратегічний PR 1672 25 

13 
Інтегровані маркетингові 

комунікації 
1589 27 

14 Стратегічне планування 1458 23 

15 
Прикладні соціальні 

комунікації 
1270 21 

16 Етика в рекламі та PR 1242 21 

17 
Правові засади реклами та 

PR 
1189 28 

18 Політконсалтинг 1065 32 

19 
Креативні технології в 

рекламі 
1006 31 

20 Практика реклами та PR 970 35 

21 Психологія в рекламі 912 36 
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Закінчення таблиці С.1. 

 

Місце Предмет Інтегральна оцінка 

Кількість голосів, 

відданих за місце, що 

посів предмет 

22 Мережевий бізнес  865 38 

23 Дизайн в рекламі 763 41 

24 
Реклама у виставковій 

діяльності 
720 39 

25 Веб-дизайн 664 36 

 

Таблиця С.2.  

Результати опитування експертів щодо соціально-гуманітарних предметів 

 

Місце  Предмет Інтегральна оцінка 

Кількість голосів, 

відданих за місце, що 

посів предмет 

1 Основи реклами та PR 3595 43 

2 Основи маркетингу 3314 36 

3 
Основи комунікаційних 

технологій 
3302 33 

4 Основи менеджменту 3256 41 

5 
Основи маркетингових 

досліджень 
3184 31 

6 Іноземна мова 3045 34 

7 Основи журналістики 3027 32 

8 
Основи комунікаційних 

досліджень 
2860 35 

9 
Основи ораторського 

мистецтва 
2743 29 

10 Теорія реклами та PR 2617 31 

11 Основи економіки 2549 28 

12 
Реклама в системі 

маркетингових комунікацій 
2505 26 

13 Основи масової комунікації 2469 29 
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Закінчення таблиці С.2 

 

Місце  Предмет Інтегральна оцінка 

Кількість голосів, 

відданих за місце, що 

посів предмет 

14 Теорія журналістики 2354 25 

15 
Управління діловими 

відносинами 
2301 32 

16 Управління персоналом  2275 31 

17 Основи роботи прес служби 2268 25 

18 Політологія 2204 24 

19 Ділова етика 2195 27 

20 Основи права 2176 28 

21 Загальна психологія  2103 28 

22 Риторика 2078 19 

23 Конфліктологія  2045 25 

24 Історія реклами та PR 1987 27 

25 Соціологія  1941 36 

26 Екологія 1887 38 

27 Всесвітня історія 1842 32 

28 Зарубіжна література 1780 35 

29 Історія мистецтв 1589 42 

30 Патентознавство 1130 31 

31 Історія України 1094 38 

32 Українська мова  1059 44 

33 
Основи стратегічних 

комунікацій 
935 31 

34 Культурологія 793 36 

35 Основи філософії 752 34 

36 Українська література 674 37 

37 Релігієзнавство 456 41 
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Таблиця С.3. 

Результати опитування експертів щодо способу набуття практичних знань 

 

Спосіб набуття практичних знань  Обрали варіант відповіді. Кількість відповідей 

Метод проектних завдань 75 % 75 

Ділові ігри 74 % 74 

Пояснювально-ілюстративний 

метод 

31 % 31 

Репродуктивний метод 21 % 21 

Метод Case study 84 % 84 

Частково-пошуковий метод 23% 23 
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Додаток Т. 

Професійні компетенції для фахівців галузі зв’язків з громадськістю 

Додаток Т.1 

Компетенції спеціальні професійні освітнього рівня «бакалавр» 

1. Володіти основними знаннями з історії та теорії журналістики, вміти застосовувати їх 

на практиці; 

2. Володіти знаннями з історії реклами та зв’язків з громадськістю; знати не менше однієї 

іноземної мови, знати свою культуру; 

3. Володіти знаннями з основ психології та психотехнологій в галузі реклами та зв’язків з 

громадськістю; 

4. Володіти основними технологіями та прийомами формування іміджу та створення 

бренду, вміти застосовувати їх на практиці; 

5. Володіти основними прийомами з рекламного та PR-просування та застосовувати ці дії 

на практиці; 

6. Вміти чітко та грамотно складати план дій рекламного та PR-просування, вміти 

відображати це на графіку з урахуванням всіх особливостей та вміти складати медіаплан. 

7. Володіти теоретичними та практичними знаннями з основ соціології, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

8. Володіти оснівними прийомами та навиками написання текстів будь якого характеру; 

9. Знати необхідні прийоми та інструменти написання ефективних промов. 

10. Володіти знаннями з основ та історії соціально-гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про свій предмет. При необхідності 

застосовувати дані знання на практиці; 

11. Володіти основними знаннями з історії та теорії права вміти застосовувати їх на 

практиці; 

12. Знати основні правила ділової етики та етичні стандарти рекламної та PR діяльності, 

вміти застосовувати їх на практиці; 

13. Володіти знаннями з основ та теорії маркетингу і менеджменту, вміти застосовувати 

знання на практиці; 

14. Володіти основними знаннями та прийомами ораторського мистецтва, вміти 

застосовувати ці знання на практиці; 

15. Володіти знаннями з основ композиції, дизайну та комп'ютерного дизайну  в рекламі, 

вміти застосовувати їх на практиці; 
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16. Володіти знаннями та навичками з української мови та літератури, вміти застосовувати 

їх на практиці; 

17. Володіти знаннями з історії України та світу, вміти застосовувати ці знання за фахом; 

18. Мати необхідні знання, вміння та навички щоб протидіяти інформаційній агресії та 

володіти прийомами ведення інформаційної війни. Вважаємо що ця компетенція є дуже 

актуальною, оскільки в наш час Україна перебуває в стані неоголошеної, гібридної війни з 

РФ, яка в свою чергу досить потужно використовує інформаційний ресурс на свою 

користь. 

19. Знати основні прийоми та особливості проведення комунікаційних та маркетингових 

досліджень та застосовувати ці знання на практиці; 

20. Вміти аналізувати будь які соціально-економічні, політичні та суспільні процеси в 

державі та використовувати ці знання в практичній сфері. 

21. Знати рідну мову та володіти як мінімум двома іноземними мовами. Оскільки для 

нашої країни характерна двомовність і знання української та російської мови, вважаємо 

що для професійного розвитку компетентного фахівця потрібно знати ще як мінімум одну 

іноземну мову. 

22. Знати іноземну мову, володіти лексикою свого професійного спрямування. 

23. Володіти основними правилами організації та ведення бізнесу в мережі інтернет. 

24. Знати основні прийоми та особливості організації заходів направлених на підвищення 

рівня обізнаності та популярності об’єкта/суб’єкта серед громадян 

25. Знати теорію економіки та основні економічні закони, вміти адекватно оцінювати 

ситуацію на економічному ринку. 

26. Знати теорію та основи психології, вміти застосовувати знання на практиці. 

27. Знати історію зарубіжних країн та їхню літературу. 

28. Знати основи рекламної та PR-діяльності, володіти теоретичними основами за фахом, 

вміти застосовувати ці знання на практиці. 

29. Мати уявлення про те, яке місце займає реклама в системі маркетингових комунікацій 

та орієнтуватись в системі комунікаційних технологій. 

30. Знати теорію та історію комунікацій та комунікаційних технологій. 

31. Мати необхідні знання, навички та вміння для організації роботи прес служби та для 

формування та надання коректної інформації суспільству. 

32. Мати необхідні навички, знання та вміння у галузі інтернет-журналістики, 

застосовувати знання на практиці. 

33. Знати особливості проведення PR-кампаній через нові медіа, вміти застосовувати 

отримані знання на практиці. 
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Додаток Т.2 

Компетенції спеціальні професійні освітнього рівня «магістр» 

1. Володіти основними прийомами і методами організації діяльності в сфері звязків з 

громадськістю; 

2. Знання загальних і часткових теорій, наукових шкіл та напрямів досліджень у галузі 

звязків з громадськістю; 

3. Здатність бачити і розуміти стан та перспективи розвитку піар/медійних ринків; 

4. Володіти маркетинговими методами дослідження ринку, дослідження продукту, 

дослідження ефективності застосування інструментів паблік рилешинс; 

5. Здійснювати критичний аналіз піар/інформаційного матеріалу; 

6. Організовувати просування і популяризацію сайтів, піар проектів в інтернеті; 

7. Організувати та контролювати розміщення піар матеріалів на рекламних носіях; 

8. Організовувати, розподіляти і контролювати роботу персоналу; 

9. Організовувати і контролювати ведення документації, фахових звітів, баз даних/архівів 

відповідно до правил їх складання та вимог до змісту; 

10. Контролювати виконання договорів про співробітництво, укладених згідно з чинним 

законодавством; 

11. Здійснювати контроль за дотриманням графіків підготовки та проходження 

піар/інформаційних матеріалів, ведення баз обліку та графіків оновлення сайту; 

12. Володіти методами удосконалення співробітництва та прийомами координації дій 

усередині колективу піар відділу/агенства, прес-служби; 

13. Вміти виконувати управлінські функції з формування громадської думки; 

14. Вміти проводити стратегічні, тактичні та оперативні дії по формуванню та проведенню 

рекламної та pr компанії; 

15. Вміти прогнозувати ситуацію на маркетинговому ринку та діяти на випередження; 

16. Вміти оперативно та професійно протидіяти у разі інформаційної атаки; 

17. Здійснювати антикризві PR-заходи під час кризових ситуацій; 

18. Мати знання з основ риторики та мистецтва ведення дебатів та суперечок, 

використовувати основні прийоми мистецтва суперечки. 

19. Вміти здійснювати політичне консультування та дії з формування іміджу політичного 

кандидата. 

20. Бути обізнаними в особливостях, специфіці та орієнтувантись в будь якій галузі PR-

діяльності. 

21. Знати специфіку всіх видів соціальних комунікацій, в міти застосовувати прикладні 

інструменти комунікації в соціумі. 
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22. Знати особливості всіх каналів комунікації в маркетингу та вміти обирати найбільш 

доцільний варіант. 

23. Володіти прийомами та засобами створення та розробки рекламного та PR продукту, 

вміти генерувати та використовувати креативні технології та ідеї в своїй діяльності. 

24. Вміти здійснювати управління в сфері ділових відносин, знати особливості ділової 

комунікації та етичних норм ділового спілкування. 

25. Знати як мінімум дві іноземні мови, володіти професійною термінологією та вміти 

спілкуватись та відстоювати свою думку на професійному рівні. 

26. Володіти навичками управління в галузі інноваційної діяльності та Старт ап проектів. 

Оскільки магістерський рівень підготовки включає в себе і наукову складову підготовки, 

вважаємо за доцільне перерахувати загально-наукові компетенції що здобуваються на 

освітньому рівні магістр. 

 

Компетенції загально-наукові освітнього рівня магістр. 

1. Володіти основними теоретичними та практичними знаннями з основ наукових 

досліджень та вміти застосовувати ці знання в науковій практиці; 

2. Знати правила та нормативно-правову базу в сфері захисту патенту та інтелектуальної 

власності, вміти застосовувати ці знання; 

3. Мати знання з основ філософської та наукової думки, вміти використовувати ці знання 

в науковій практиці; 

4. Знати основні психологічні та педагогічні методи та прийоми в педагогіці вищої школи, 

вміти застосовувати ці методи. 

5. Враховувати при здійсненні професійної діяльності: правові засади; основні економічні 

закони; діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення 

ефективної та безпечної ді-яль-ності; визначати цілі і завдання власної діяльності та 

забезпечувати їх ефективне та безпечне виконання. В умовах виробничої або побутової 

діяльності на основі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів 

діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу. 

6. Використовувати інформаційні технології для обробки професійно орієнтованих 

джерел. 

7. Розуміння методики викладання фахових дисциплін та вміння її практичного 

застосування. Розуміння методології, методики та організації наукової діяльності. 
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Додаток Т.3 

Компетенції загальнонаукові освітньо-наукового рівня «доктор філософії» 

Основні наукові компетенції 

1. Знати та розуміння основні методи дослідження, що застосовуються у галузі знань 

фахівця зі зв’язків з громадськістю; 

2. Здатність розуміти, проектувати, застосовувати на практиці та здійснювати ґрунтовне 

дослідження процедури створення наукового контенту; 

3. Здатність зробити внесок в розширення  наукових знань шляхом проведення 

оригінального дослідження; 

4. Здатність здійснювати критичний та оцінювальний аналіз та синтезувати нові складні 

ідеї 

5. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою та суспільством науковою мовою, що 

використовується в міжнародній науковій спільноті; 

6. Здатність формулювати свої думки науковою мовою та відображати це в текстах; 

7. Здатність сприяти науковому, технологічному, суспільному, творчому та культурному 

прогресу в середині інтелектуальної спільноті в освітньому та професійному контекстах; 

8. Володіти основними психологічними прийомами педагогічного виховання у вищій 

школі; 

9. Знати та вміти застосовувати основні методи та підходи до викладання у вищій школі; 

10. Володіти як мінімум однією іноземною мовою, та знати наукову термінологію, вміти 

спілкуватись та висловлювати свою думку. 

 

Загальні види компетенції освітнь-наукового рівня «доктор філософії» 

1. Здатність регулювати ситуації з малою кількістю заданої інформації; 

2. Знаходити ключові питання, на які необхідно відповісти для вирішення складних 

проблем; 

3. Проектувати, створювати, розвивати та брати відповідальність за інноваційні проекти у 

своїй сфері знань 

4. Працювати як в команді, так і самостійно в міжнародному та міждисциплінарному 

контексті; 

5. Поєднувати знання, регулювати складнощі та формулювати судження, засновані на 

обмеженій кількості інформації 

6. Інтелектуально критикувати та підтримувати різноманітні рішення; 

Фахово-орієнтовані наукові компетенції 
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1. Знати основні наукові методи дослідження в PR-діяльності та вміти використовувати їх 

у науковому секторі; 

2. Володіти науковою термінологією зв’язків з громадськістю та застосовувати її в 

наукових дослідженнях; 

3. Вміти мислити аналітично, та застосовувати аналітичні та статистичні методи в 

дослідженнях. 
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Додаток У. 

Перелік дисциплін трирівневої моделі підготовки фахівців галузі 

зв’язків з громадськість 
Таблиця У.1. 

Дисципліни освітнього рівня «бакалавр». 

 

Дисципліна Компетенція 

Фахово-орієнтовані дисципліни 

Психологія в рекламі та PR Володіти знаннями з основ психології та 

психотехнологій в галузі реклами та зв’язків з 

громадськістю; 

Правові засади реклами та PR Володіти основними знаннями з історії та теорії 

права вміти застосовувати їх на практиці; 

Етика в рекламі та PR Знати основні правила ділової етики та етичні 

стандарти рекламної та PR діяльності, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Брендинг Володіти основними технологіями та прийомами 

формування іміджу та створення бренду, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Практика реклами та PR Володіти основними прийомами з рекламного та 

PR-просування та застосовувати ці дії на 

практиці; 

Копірайтинг Володіти оснвноми прийомами та навиками 

написання текстів будь якого характеру; 

Спічрайтинг Володіти оснвноми прийомами та навиками 

написання текстів будь якого характеру; 

Знати необхідні прийоми та інструменти 

написання ефективних промов. 

Дизайн в рекламі Володіти знаннями з основ композиції, дизайну та 

компюторного дизайну  в рекламі, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Іміджологія Володіти основними технологіями та прийомами 

формування іміджу та створення бренду, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Медіапланування Вміти чітко та грамотно складати план дій 

рекламного та PR-просування, вміти відображати 

це на графіку з урахуванням всіх особливостей та 

вміти складати медіаплан. 

Веб-дизайн Володіти знаннями з основ композиції, дизайну та 

компюторного дизайну  в рекламі, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Мережевий бізнес Володіти основними правилами організації та 

ведення бізнесу в мережі інтернет. 

Інформаційні війни Мати необхідні знання, вміння та навички щоб 

протидіяти інформаційній агресії та володіти 

прийомами ведення інформаційної війни. 

Івент-маркетинг Знати основні прийоми та особливості організації 

заходів направлених на підвищення рівня 

обізнаності та популярності об’єкта/суб’єкта 

серед громадян 
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Продовження таблиці У.1 

Дисципліни освітнього рівня «бакалавр». 

 

Дисципліна Компетенція 

Фахово-орієнтовані дисципліни 

PR та нові медіа Знати особливості проведення PR-кампаній через 

нові медіа, вміти застосовувати отримані знання 

на практиці. 

Дисципліни соціально-гуманітарного спраямування 

Дисципліна Компетенція 

Соціологія Володіти теоретичними та практичними знаннями 

з основ соціології, вміти застосовувати їх на 

практиці; 

Основи журналістики Володіти основними знаннями з історії та теорії 

журналістики, вміти застосовувати їх на практиці; 

Теорія журналістики Володіти основними знаннями з історії та теорії 

журналістики, вміти застосовувати їх на практиці; 

Основи економіки Знати теорію економіки та основні економічні 

закони, вміти адекватно оцінювати ситуацію на 

економічному ринку. 

Іноземна мова Знати рідну мову та володіти як мінімум двома 

іноземними мовами. 

Знати іноземну мову, володіти лексикою свого 

професійного спрямування. 

Основи ораторського мистецтва Володіти основними знаннями та прийомами 

ораторського мистецтва, вміти застосовувати ці 

знання на практиці; 

Загальна психологія Знати теорію та основи психології, вміти 

застосовувати знання на практиці. 

Конфліктологія Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Основи маркетингу Володіти знаннями з основ та теорії маркетингу і 

менеджменту, вміти застосовувати знання на 

практиці; 

Основи менеджменту Володіти знаннями з основ та теорії маркетингу і 

менеджменту, вміти застосовувати знання на 

практиці; 

Українська мова Володіти знаннями та навичками з української 

мови та літератури, вміти застосовувати їх на 

практиці; 

 

Українська література Володіти знаннями та навичками з української 

мови та літератури, вміти застосовувати їх на 

практиці; 
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Продовження таблиці У.1 

Дисципліни освітнього рівня «бакалавр». 

 

Дисципліни соціально-гуманітарного спраямування 

Дисципліна Компетенція 

Історія мистецтво Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

 

Основи філософії Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Політологія Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Історія України Володіти знаннями з історії України та світу, 

вміти застосовувати ці знання за фахом; 

Всесвітня історія Володіти знаннями з історії України та світу, 

вміти застосовувати ці знання за фахом; 

Основи маркетингових досліджень Знати основні прийоми та особливості проведення 

комунікаційних та маркетингових досліджень та 

застосовувати ці знання на практиці; 

Зарубіжна література Знати історію зарубіжних країн та їхню 

літературу. 

Релігієзнавство Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Основи права Володіти основними знаннями з історії та теорії 

права вміти застосовувати їх на практиці; 
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Продовження таблиці У.1 

Дисципліни освітнього рівня «бакалавр». 

 

Дисципліни соціально-гуманітарного спраямування 

Дисципліна Компетенція 

Ділова етика Знати основні правила ділової етики та етичні 

стандарти рекламної та PR діяльності, вміти 

застосовувати їх на практиці; 

Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Основи реклами та PR Знати основи рекламної та PR-діяльності, 

володіти теоретичними основами за фахом, вміти 

застосовувати ці знання на практиці. 

Історія реклами та PR Володіти знаннями з історії реклами та зв’язків з 

громадськістю; знати не менше однієї іноземної 

мови, знати свою культуру; 

Теорія реклами та PR Знати основи рекламної та PR-діяльності, 

володіти теоретичними основами за фахом, вміти 

застосовувати ці знання на практиці. 

Теорія масової комунікації Знати теорію та історію комунікацій та 

комунікаційних технологій. 

Мати уявлення про те, яке місце займає реклама в 

системі маркетингових комунікацій та 

орієнтуватись в системі комунікаційних 

технологій. 

Культурологія Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення про 

свій предмет. При необхідності застосовувати 

дані знання на практиці; 

Реклама в системі маркетингових 

комунікацій 

Мати уявлення про те, яке місце займає реклама в 

системі маркетингових комунікацій та 

орієнтуватись в системі комунікаційних 

технологій. 

Основи комунікаційних досліджень Знати основні прийоми та особливості проведення 

комунікаційних та маркетингових досліджень та 

застосовувати ці знання на практиці; 

Основи комунікаційних технологій Мати уявлення про те, яке місце займає реклама в 

системі маркетингових комунікацій та 

орієнтуватись в системі комунікаційних 

технологій. 
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Закінчення таблиці У.1 

Дисципліни освітнього рівня «бакалавр». 

 

Дисципліни соціально-гуманітарного спраямування 

Дисципліна Компетенція 

Екологія Володіти знаннями з основ та історії соціально-

гуманітарних дисциплін: культурології, 

конфліктології, мистецтвознавства, 

релігієзнавства, етики та екології, філософії та 

політології. Бути обізнаним та мати уявлення 

про свій предмет. При необхідності 

застосовувати дані знання на практиці; 

Основи роботи прес служби Мати необхідні знання, навички та вміння для 

організації роботи прес служби та для 

формування та надання коректної інформації 

суспільству. 

Основи та практика інтернет журналістики Мати необхідні навички, знання та вміння у 

галузі інтернет-журналістики, застосовувати 

знання на практиці. 

 

 

Таблиця У.2 

Дисципліни освітнього рівня «магістр». 

 

Фахово-орієнтовані дисципліни 

Дисципліна Компетенція 

Антикризовий PR Здійснювати антикризві PR-заходи під час 

кризових ситуацій; 

Вміти оперативно та професійно протидіяти у 

разі інформаційної атаки; 

Політконсалтинг Вміти здійснювати політичне консультування та 

дії з формування іміджу політичного кандидата; 

PR у сфері бізнесу Бути обізнаними в особливостях, специфіці та 

орієнтувантись в будь якій галузі PR-діяльності. 

PR у соціо-культурній сфері Бути обізнаними в особливостях, специфіці та 

орієнтувантись в будь якій галузі PR-діяльності. 

PR у політичній сфері Бути обізнаними в особливостях, специфіці та 

орієнтувантись в будь якій галузі PR-діяльності. 

PR у сфері інновацій Бути обізнаними в особливостях, специфіці та 

орієнтувантись в будь якій галузі PR-діяльності. 

Прикладні соціальні комунікації Знати специфіку всіх видів соціальних 

комунікацій, в міти застосовувати прикладні 

інструменти комунікації в соціумі. 
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Продовження таблиці У.2 

Дисципліни освітнього рівня «магістр». 

 

Фахово-орієнтовані дисципліни 

Дисципліна Компетенція 

Стратегічний PR Володіти основними прийомами і методами 

організації діяльності в сфері звязків з 

громадськістю; 

Здатність бачити і розуміти стан та перспективи 

розвитку піар/медійних ринків; 

Здійснювати критичний аналіз 

піар/інформаційного матеріалу; 

Вміти виконувати управлінські функції з 

формування громадської думки; 

Вміти проводити стратегічні, тактичні та 

оперативні дії по формуванню та проведенню 

рекламної та pr компанії; 

Володіти методами удосконалення 

співробітництва та прийомами координації дій 

усередині колективу піар відділу/агенства, прес-

служби; 

Організовувати просування і популяризацію 

сайтів, піар проектів в інтернеті; 

Організувати та контролювати розміщення піар 

матеріалів на рекламних носіях; 

Здійснювати контроль за дотриманням графіків 

підготовки та проходження піар/інформаційних 

матеріалів, ведення баз обліку та графіків 

оновлення сайту; 

Інтегровані маркетингові комунікації Знати особливості всіх каналів комунікації в 

маркетингу та вміти обирати найбільш 

доцільний варіант. 

Стратегічне планування Володіти основними прийомами і методами 

організації діяльності в сфері звязків з 

громадськістю; 

Здатність бачити і розуміти стан та перспективи 

розвитку піар/медійних ринків; 

Володіти маркетинговими методами 

дослідження ринку, дослідження продукту, 

дослідження ефективності застосування PR-

інструментів; 

Вміти прогнозувати ситуацію на 

маркетинговому ринку та діяти на 

випередження; 

Реклама у виставковій діяльності Бути обізнаними в особливостях, специфіці та 

орієнтувантись в будь якій галузі PR-діяльності. 

Креативні технології в рекламі та PR Володіти прийомами та засобами створення та 

розробки рекламного та PR продукту, вміти 

генерувати та використовувати креативні 

технології та ідеї в своїй діяльності. 
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Продовження таблиці У.2 

Дисципліни освітнього рівня «магістр». 

  

Фахово-орієнтовані дисципліни 

Дисципліна Компетенція 

Управління інноваційним бізнесом та 

старт ап проектами 

Володіти навичками управління в галузі 

інноваційної діяльності. 

Дисципліни соціально-гуманітарного спрямування 

Дисципліна Компетенція 

Управління персоналом Організовувати, розподіляти і контролювати 

роботу персоналу; 

Організовувати і контролювати ведення 

документації, фахових звітів, баз 

даних/архівів відповідно до правил їх 

складання та вимог до змісту; 

Контролювати виконання договорів про 

співробітництво, укладених згідно з чинним 

законодавством; 

Володіти методами удосконалення 

співробітництва та прийомами координації 

дій усередині колективу піар 

відділу/агенства, прес-служби; 

Іноземна мова професійного спрямування Знати як мінімум дві іноземні мови, володіти 

професійною термінологією та вміти 

спілкуватись та відстоювати свою думку на 

професійному рівні. 

Риторика Мати знання з основ риторики та мистецтва 

ведення дебатів та суперечок, 

використовувати основні прийоми мистецтва 

суперечки; 

Управління діловими відносинами Вміти здійснювати управління в сфері 

ділових відносин, знати особливості ділової 

комунікації та етичних норм ділового 

спілкування. 

Основи стратегічних комунікацій Здатність бачити і розуміти стан та 

перспективи розвитку піар/медійних ринків; 

Вміти прогнозувати ситуацію на 

маркетинговому ринку та діяти на 

випередження; 
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Продовження таблиці У 2 

Дисципліни освітнього рівня «магістр». 

 

Дисципліни наукового спрямування 

Дисципліна Компетенція 

Основи наукових досліджень Розуміння методики викладання фахових 

дисциплін та вміння її практичного 

застосування. Розуміння методології, 

методики та організації наукової діяльності. 

Володіти основними теоретичними та 

практичними знаннями з основ наукових 

досліджень та вміти застосовувати ці знання 

в науковій практиці; 

Знання загальних і часткових теорій, 

наукових шкіл та напрямів досліджень у 

галузі звязків з громадськістю; 

Патентознавство Знати правила та нормативно-правову базу в 

сфері захисту патенту та інтелектуальної 

власності, вміти застосовувати ці знання; 

Інтелектуальна власність Знати правила та нормативно-правову базу в 

сфері захисту патенту та інтелектуальної 

власності, вміти застосовувати ці знання; 

Філософські проблеми наукового пізнання Мати знання з основ філософської та 

наукової думки, вміти використовувати ці 

знання в науковій практиці; 

Педагогіка вищої школи Знати основні психологічні та педагогічні 

методи та прийоми в педагогіці вищої школи, 

вміти застосовувати ці методи. 

 

Таблиця У.3 

Дисципліни освітньо-наукового рівня «доктор філософії». 

 

Дисципліна Компетенція 

Стилістика написання наукових 

текстів 

Здатність спілкуватися з науковою спільнотою та 

суспільством науковою мовою, що 

використовується в міжнародній науковій 

спільноті; 

Здатність формулювати свої думки науковою 

мовою та відображати це в текстах; 

Наукові аспекти PR-діяльності Знати та розуміння основні методи дослідження, 

що застосовуються у галузі знань фахівця зі 

зв’язків з громадськістю; 

Методи та методики проведення 

наукових досліджень  

Здатність розуміти, проектувати, застосовувати на 

практиці та здійснювати ґрунтовне дослідження 

процедури створення наукового контенту; 
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Продовження таблиці У.3 

Дисципліни освітньо-наукового рівня «доктор філософії». 

 

Семінари по допомозі у науковому 

дослідженні 

Знаходити ключові питання, на які необхідно 

відповісти для вирішення складних проблем; 

Інтелектуально критикувати та підтримувати 

різноманітні рішення; 

Здатність сприяти науковому, технологічному, 

суспільному, творчому та культурному прогресу в 

середині інтелектуальної спільноті в освітньому та 

професійному контекстах; 

Семінари за підсумками проведення 

дисертаційних досліджень 

Знаходити ключові питання, на які необхідно 

відповісти для вирішення складних проблем; 

Працювати як в команді, так і самостійно в 

міжнародному та міждисциплінарному контексті; 

Статистичні та аналітичні методи 

дослідження 

Вміти мислити аналітично, та застосовувати 

аналітичні та статистичні методи в дослідженнях. 

Іноземна мова наукового 

спрямування 

Володіти як мінімум однією іноземною мовою, та 

знати наукову термінологію, вміти спілкуватись та 

висловлювати свою думку. 

Основні методи наукових 

досліджень в PR 

Знати основні наукові методи дослідження в PR-

діяльності та вміти використовувати їх у 

науковому секторі. 

Теорія та практика написання 

науково-дослідницьких праць 

Поєднувати знання, регулювати складнощі та 

формулювати судження, засновані на обмеженій 

кількості інформації; 

Здатність регулювати ситуації з малою кількістю 

заданої інформації; 

Проектувати, створювати, розвивати та брати 

відповідальність за інноваційні проекти у своїй 

сфері знань; 

Здатність зробити внесок в розширення  наукових 

знань шляхом проведення оригінального 

дослідження; 

Здатність здійснювати критичний та оцінювальний 

аналіз та синтезувати нові складні ідеї 

Психологія вищої школи Володіти основними психологічними прийомами 

педагогічного виховання у вищій школі. 

Основні підходи до викладання у 

вищій школі 

Знати та вміти застосовувати основні методи та 

підходи до викладання у вищій школі; 

PR в науці та освіті Знати та розуміння основні методи дослідження, 

що застосовуються у галузі знань фахівця зі 

зв’язків з громадськістю; 

Володіти науковою термінологією зв’язків з 

громадськістю та застосовувати її в наукових 

дослідженнях. 

 


