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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«PR-технології у соціальній роботі» 
Курс 5 - 
Семестр 10 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 16 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль 10 - 
Самостійна робота 30 - 

Форма семестрового контролю - - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «PR-технології у соціальній 
роботі» є: сформувати уміння, навички щодо загальної професійної підготовки 
за напрямками діяльності (інформаційно-творчої, соціально-психологічної, 
інформаційно-комунікаційної, інформаційно-управлінської, аналітичної, 
культурної, інформаційно-соціологічної, науково-дослідної), а також 
розширити та поглибити знання студентів в області теорії та практики зв’язків 
з громадськістю. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «PR-технології у 
соціальній роботі» є: 

- сприяти формуванню у студентів здатності ініціювати, планувати й 
управляти змінами для вдосконалення існуючих соціальних структур; 

- формування здатності до захисту, допомоги, підтримки прав та 
інтересів різних соціальних груп населення та представництво їх інтересів у 
державних і громадських установах; 

- розвиток вміння організовувати економічну діяльність соціальних 
установ і здійснювати їхній фінансовий аналіз. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 Після вивчення курсу студенти будуть:  
 - вміти оптимально використовувати знання в галузі соціальної 
політики, актуальних соціальних проблем та підходів у організації надання 
допомоги отримувачам послуг; 
 - вміти аналізувати характер і зміст законодавчих актів та інших 
нормативних документів, які регулюють правові відносини в різних 
соціальних сферах; 
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 - вміти здійснювати менеджмент у соціальній сфері; 
- вміти здійснювати соціальну експертизу, готувати рекомендації для 

прийняття управлінських рішень та соціального проектування; 
- вміти знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних 

ситуаціях. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь
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о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1 «Теоретичні засади PR-технологій у соціальній 
роботі» 

Тема 1. Основні напрямки PR-
діяльності у соціальній роботі 

9 2 - 2 - - 5 

Тема 2. Інструментарій зв’язків з 
громадськістю у соціальній роботі 

14 2 2 - - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 25 4 2 2 - - 15 

Змістовий модуль 2 «Практичні засади PR-технологій у соціальній 
роботі» 

Тема 1. Використання рекламних 
методів у соціальній роботі 

9 - 2 2 - - 5 

Тема 2. Особливості зв’язків із 
внутрішніми та зовнішніми 
цільовими групами 

14 2 - 2 - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 25 2 2 4 - - 15 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

10  

Усього 60 6 4 6 - - 30 
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5. Програма навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Теоретичні засади PR-технологій у соціальній роботі» 

Тема 1. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі (2 год.) 
Організація соціальних проектів. Створення благодійних фондів та 

організацій. Розробка програм просування ідей. Проведення публічних акцій 
для залучення уваги громадськості. Просвітницька діяльність. Інформування 
широкого загалу про проблеми галузі. Методи досягнення громадського 
резонансу. 

Створення професійних центрів зі зв’язків з громадськістю. 
Забезпечення ефективних маркетингових комунікацій. Аналіз конкурентних 
переваг організації та засобів їх посилення. 

Ключові слова: PR-технології, просвітницька діяльність, маркетинг в 
соціальній сфері. 
 Практичне заняття 1. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній 
роботі. (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2 

 
Тема 2. Інструментарій зв’язків з громадськістю у соціальній роботі 
(2 год.) 

Обрання предмету для повідомлення. Розробка ключових ідей. 
Визначення об’єму, формату, призначення та мети матеріалу, вибір цільової 
аудиторії, оригінальність повідомлення. Категорія ЗМІ, конкретний носій 
інформації, варіанти розміщення, інтенсивність подання інформації, складання 
календарного плану. 

Класифікація інструментарію за засобом та формою транслювання 
повідомлення. Використання в PR друкованих і електронних ЗМІ. Етапи 
розвитку теми у засобах масової інформації. Принципи та мета PR-діяльності 
у соціальній сфері. Відповідність інструментарію можливостям цільової 
аудиторії.  

Ключові слова: PR-повідомлення, ЗМІ, масова інформація, цільова 
аудиторія. 

Семінарське заняття 1. Інструментарій зв’язків з громадськістю у 
соціальній роботі. (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 1 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Практичні засади PR-технологій у соціальній роботі» 

Тема 1. Використання рекламних методів у соціальній роботі 
Визначення пріоритетності соціальних проблем для населення країни 

або регіону. Програма корегування пріоритетності. Популяризаторські, 
просвітницькі, інформаційні заходи. Благодійні телевізійні та радіо марафони, 
презентації соціальних установ, виступи працівників соціальної сфери. 
Зустрічі та звернення до громадян. Семінари, конференції, «круглі столи» 
некомерційних організацій. 

Організація та проведення соціальних свят. Психологічні методи 
привертання уваги у рекламі. Засоби вимірювання ефективності рекламних 
акцій та кампаній. Шляхи формування відчуття причетності до соціальних 
процесів серед пересічних громадян. 

Ключові слова: благодійність, соціальні акції, соціальні свята. 
Семінарське заняття 2. Соціальний маркетинг в сфері соціальних 

служб (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 
 

Тема 2. Особливості зв’язків із внутрішніми та зовнішніми цільовими 
групами (2 год.). 

Види опитувань громадян, характер роботи за їх результатами. Попередні 
опитування як засіб ефективного виявлення та вирішення соціальних проблем. 

Скарги як джерело оперативної інформації. Методи роботи зі скаргами. 
Аналіз судових рішень з цивільних справ. Листи громадян до засобів масової 
інформації, їх використання в соціальній роботі. Інформація у соціальних 
мережах, її специфічність та особливості користування. 

Індивідуальні та колективні звернення громадян, їх розглядання у органах 
державного управління та реакція на них.  

Державні PR-документи стосовно соціальної сфери: виступи, комюніке, 
звернення, ноти, меморандуми, договори. Корпоративні PR-документи бізнес-
середовища: корпоративні видання, корпоративні газети і журнали. Документи 
органів місцевого самоврядування: звіти, результати громадських слухань, 
резолюції обговорень. 

Ключові слова: Комюніке, звернення громадян, ЗМІ. 
Практичне заняття 2, 3. Особливості зв’язків із внутрішніми та 

зовнішніми цільовими групами (4 год.). 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 3 
Додаткові:  2 
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6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 
Відвідування 
семінарських занять 

1 1 1 1 1 

Відвідування 
практичних занять 

1 1 1 2 2 

Робота на 
семінарському занятті 

10 1 10 1 10 

Робота на практичному 
занятті 

10 1 10 2 20 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 54 - 64 
Максимальна кількість балів: 118 
118:100=1,18. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,18 = загальна 
кількість балів. 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Теоретичні засади PR-технологій у соціальній роботі»  
 

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу лекції 1.  
2. Складіть термінологічний словник не менше 10 понять 

 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
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2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до 
оформлення) 

Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Практичні засади PR-технологій у соціальній роботі» 
 

1. Підготувати аналіз однієї статті, присвяченої висвітленню 
основних засад PR-технологій в соціальній роботі. 

2. Створити зразки: 1. листа громадян до засобів масової інформації; 
2. індивідуальне або колективне звернення громадян до органів державного 
управління.  

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 
курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
За змістовим модулем – не передбачено. 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контроля.. 
Навчальним планом не передбачено.  
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6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



 
 

7. Навчально-методична картка дисципліни «PR-технології у соціальній роботі» 
Разом: 60 год., лекції – 6 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 6 год., самостійна робота – 30 год. 

 
Модулі 1 2 

Назва 
модуля Теоретичні засади PR-технологій у соціальній роботі Практичні засади PR-технологій у соціальній роботі 

Кількість балів за 
модуль 

54 64 

Теми 
лекцій 

Тема 1. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі 
Тема 2. Інструментарій зв’язків з громадськістю у соціальній роботі 

Тема 1. Використання рекламних методів у соціальній роботі 
Тема 2. Особливості зв’язків із внутрішніми та зовнішніми цільовими групами 

Теми 
семінарських 

занять 
Тема 1. Основні напрямки PR-діяльності у соціальній роботі (11 балів) 

Тема 2. Інструментарій зв’язків з громадськістю у соціальній роботі (11 балів) 
Тема 1. Використання рекламних методів у соціальній роботі (11 балів) 

Тема 2. Особливості зв’язків із внутрішніми та зовнішніми цільовими групами (22 бали) 

Самостійна 
робота 5 балів 5 балів 

Види поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

Загальна кількість балів – 118 балів 
 



 
 
8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського 
суспільства / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с. 
2.  Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного 
соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. 
Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського. – Київ, 2014. – 296 с. 
3.  Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно- 

аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук.ред. 
В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – 
Київ, 2014. – 208 с. 
4.  Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : 

[монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 250 c. 

 
Додаткова 

1. Королько В.Г Паблік рілейшнз: наукові основи, методика, практика. – 
Київ, 2001. - 400с. 

2. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку 
бібліотечних інформаційних технологій / [О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, 
В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. 
І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 224 с. 

3. Українське законодавство: засоби масової інформації. - К, 2004. - 
368 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


