




 
 

ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення зі змістом та напрямками PR-діяльності, 

психологічними механізмами та феноменами, що становлять основу даної діяльності та 

чинниками її ефективності, сукупністю психологічних інструментів PR-впливу, підготовка до 

здійснення наукових та проектних досліджень у сфері психології PR. 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни.  
Студент повинен знати: основні поняття загальної та соціальної психології, знати 

основні властивості психічних процесів, закономірності спілкування та взаємодії, механізми 

соціально-психологічного впливу. 
Студент повинен вміти: оперувати поняттєво-категоріальним апаратом соціальної 

психології, розпізнавати та кваліфікувати певні психологічні процеси та явища, орієнтуватися 

в методах дослідження психічних явищ. 
Студент повинен володіти: навичками теоретичного аналізу, планування та організації 

проектної роботи, комунікативними навичками для презентації власних розвідок, дискусій та 

групової роботи. 
3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Психологічні основи Public relations» є складовою освітньо-

професійної програми «Політологія» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього 

ступеню «Бакалавр» та входить до переліку вибіркових компонент ОП. Викладається у 3 

семестрі в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS): лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год., 

самостійна робота – 84 год. Завершується – заліком. 
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений вивченню загальних 

методологічних засад PR-діяльності як специфічного виду соціальної комунікації та соціальної 

взаємодії. Другий – прикладним аспектам PR-діяльності. 
4. Завдання вивчення дисципліни – полягає у формуванні складових інтегральної 

компетентності: здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосовуванням теорій та методів політичної науки; та формування загальних та фахових 

компетентностей:  
загальні: 
ЗК4.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК5.  Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
фахові: 
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування.  
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1.знати; 2.вміти; 3.комунікація; 

4.автономність) 

Форми 

викладання 

та навчання 

Методи 

оцінювання 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результати навчання 

1.1 Знати зміст та специфіку PR як 

особливого виду комунікації та 

соціальної взаємодії 

лекція, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

модульна 

контрольна робота, 
аналітична 

самостійна робота, 

іспит 

15 



 
 

1.2 Знати психологічні механізми та 

феномени, що становлять основу PR-
діяльності та можливості 

прикладного застосування основних 

засобів соціально-психологічного 

впливу в PR 

лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота  

модульна 
контрольна робота, 

усна доповідь, 

аналітична 
самостійна робота, 

іспит 

15 

1.3 Знати основні принципи планування 

та організації зв’язків з 

громадськістю, функціональні та 

змістові особливості PR у різних 

сферах діяльності 

лекція 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

модульна 
контрольна робота, 
усна доповідь, іспит 

10 

2.1 Вміти адекватно оцінювати PR-
проблеми та виробляти варіанти їх 

вирішення, добирати адекватні 

проблемному полю засоби 

психологічного впливу в PR 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

модульна 
контрольна робота, 

усна доповідь, 

аналітична 

самостійна робота, 

іспит 

10 

2.2 Вміти здійснювати стратегічне та 

тактичне планування PR-кампаній, 
добирати індикатори моніторингу та 

методи оцінки ефективності PR 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

модульна 
контрольна робота, 

усна доповідь, 

творча самостійна 

робота, іспит 

10 

2.3 Вміти планувати спеціальні PR-події, 
писати прес-релізи та готувати інші 

документи для ЗМІ 
семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна робота, 

усна доповідь,  
творча самостійна 

робота, іспит 

10 

3.1 (Комунікація) Вироблення у 

студентів практичних навичок 

структурувати комунікативний 

процес та добирати ефективні засоби 

та канали PR-комунікації 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

модульна 
контрольна робота, 
усна доповідь, іспит  

10 

3.2 (Комунікація) Вироблення у 

студентів навичок групової дискусії 

та генерації творчих ідей для 

вироблення PR-стратегії, а також 

навичок презентації власних ідей 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

творча самостійна 

робота, іспит 
10 

4.1 (Автономність та відповідальність) 

Усвідомлення етичних проблем PR-
впливу та шляхів їх подолання 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

модульна 
контрольна робота, 
усна доповідь, іспит 

5 

4.2 (Автономність та відповідальність) 
Вироблення здатності самостійно 

приймати рішення щодо 

психологічної інтервенції у процесі 

психологічного супроводу PR-
діяльності 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

творча самостійна 

робота, іспит 5 



 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

Результати навчання дисципліни (код) 
  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 4. Мати навички професійної комунікації  +     + + +   
ПРН 5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 
+  +  +     + 

ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах. 

+ +  +     +  

ПРН. 12. Вміти аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

 +  + +     + 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 
  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.3), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 

– результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усні відповіді (виступ на семінарі, участь в обговоренні та дискусіях, доповнення): 

РН 1.1., РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН 2.2, РН 2.3, РН3.1, РН 3.2., РН 4.1 – 12/6 балів 
2. Аналітичні самостійні робота: РН1.1; РН1.2, РН2.1, РН3.1., РН4.1– 24/16 балів  
3. Творча самостійна робота: РН1.1., РН2.2, РН2.3, РН3.2, РН3.2, РН4.2– 26/14 балів  
4. Модульні контрольні роботи: РН1.1; РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1 

– 18/12 балів  
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 
за аналітичне есе, за творчу самостійну роботу та модульні контрольні роботи.. Всі види робіт 

за семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота (залік): РН1.1; РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН2.3, 

РН3.1, РН4.1 – 20/12 балів 
 



 
 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 2, 6 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 6 Max – 12 

Аналітичні 

самостійна робота 
До теми 1 пишеться робота з аналізу 

підходів до визначення PR та 

концептуалізації змісту цієї 

діяльності; 
До теми 4 пишеться проект з 

аналізом та критичним осмисленням 

використання засобів 

психологічного впливу в PR; 
До теми 5 здійснюється розвідка 

щодо аналізу структури та чинників 

ефективності реалізованих PR-
програм 
 

Min – 16 Max – 24 

Творча самостійна 

робота 
До теми 6 готується декілька 

творчих завдань: 
- написання прес-релізу; 
- розробка плану PR-заходу. Min – 14 Max – 26 

Модульні 

контрольні роботи 
До тем 1-4;  
До тем 5-8 
 

Min – 12 Max – 18 



 
 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-8 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

12-10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
9-6 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
5-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Аналітичні самостійні роботи (три роботи): 
 8-7 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
6-5 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
6-3 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності; 
2-1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
3. Творчі самостійні роботи (дві роботи): 

 13-10 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
9-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
6-3 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 



 
 
у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності; 
2-1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

4. Модульна контрольна робота (дві роботи): 
 9-7 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 
самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 

6-5 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
4-3 бали – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності; 
2-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
5.           Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 
 
 



 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
Змістовий модуль 1.   PR як специфічний вид комунікації  

та соціальної взаємодії 

1 
Тема 1. Історія, зміст та функції сучасних звя’зків 

з громадськістю 0,5  2 

 Аналітчна самостійна робота   10 

2 Тема 2. PR як специфічний вид комунікації. 
Психологічні основи PR-комунікації  

 1 2 

3 Тема 3. Громадська думка як об’єкт PR-впливу 0,5  4 

4 Тема 4. Соціально-психологічні засоби впливу в 
системі PR-комунікації 

  2 

 
4.1. Соціально-психологічні механізми впливу в 

PR (переконування, навіювання, 
наслідування тощо) 

0,5  2 

 4.2. Стереотипізація, архетипи та міфологізація в 
PR   4 

 4.3.Інформаційно-психологічні впливи в PR   4 

 Аналітична самостійна робота   10 

 Модульна контрольна робота 0,5   
Змістовий модуль 2 . Прикладні аспекти PR 

5 Тема 5.  Управління зв’язками з громадськістю 0,5  4 

 Аналітична самостійна робота   10 

6 Тема 6.  Функціональні напрямки Public Relations   1 2 

 
6.1. Основи зовнішніх та внутрішніх 

корпоративних комунікацій. Антикризові 

комунікації 
0,5  4 

 
6.2. Роль PR у формуванні іміджу організацій 

(осіб, брендів)   2 

 Творча самостійна робота   10 

7 Тема 7.  Управління інформацією та Media 
Relations як складові PR-активності 

  6 

8 
Тема 8.  Event Management як складова PR-
активності   6 

 Модульна контрольна робота 0,5   

 Підсумкова контрольна робота (залік) 0,5   

 ВСЬОГО 4 2 84 
 



 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 4 год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота – 84 год. 
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