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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Психологія паблик рілейшнз» складена відповідно 

до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр за спеціальністю 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні аспекти паблик 

рілейшнз як особливого виду управління, спілкування та взаємодії. 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія; професійна та корпоративна етика, 

естетика; правознавство; соціально-політичні студії; основи економічної теорії; соціальна 

психологія; політична психологія; психологія масової поведінки; психологія організацій. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Паблік рілейшнз як сфера професійної діяльності. 

2. Паблік рілейшнз в дії  

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія паблик рілейшнз» є 

ознайомлення з сутністю і психологічним змістом завдань та функцій, форм та методів 

здійснення паблик рілейшнз, а також вміннями їх використання у професійній діяльності 

психологів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія паблик рілейшнз» є: 

обґрунтування психологічного змісту ПР-категорій, понять та визначень; розкриття 

психологічних аспектів різних видів та напрямів паблик рілейшнз; ознайомлення з 

основами сучасного комунікативного інструментарію, що використовується в 

різноманітних ситуаціях застосування паблик рілейшнз. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності:  

загальні: здатність до розуміння значення гуманістичних цінностей для збереження 

і розвитку сучасної цивілізації; вдосконалення і розвитку суспільства на принципах 

гуманізму, свободи і демократії; готовність до сприйняття особистості іншого, емпатії, 

встановлення довірчого контакту та діалогу, переконання і підтримки людей; вміння 

знаходження організаційно-управлінських рішень в нестандартних ситуаціях і 

відповідальність за них; здатність до професійного профільованого використання 

сучасних інформаційних технологій і системи Інтернет; здатність до оволодіння новими 

методами оформлення, подання в усній і письмовій формі результатів виконаної роботи; 

постановки прикладних задач в певній галузі застосування психології. 

спеціальні: здатність використовувати знання про сутність і психологічний зміст, 

завдання, функції та форми здійснення паблик рілейшнз як особливого виду управлінської 

діяльності; готовність впливати на роботу персоналу з метою досягнення бажаного 

результату праці і задоволення його потреб, спрогнозувати спрямованість дій особистості 

в ситуаціях вибору; готовність консультувати керівників та відповідальних працівників 

установ з питань використання нових соціальних технологій, моделювання соціальних 

процесів з метою ефективної організації виробничої діяльності, поліпшення соціальних 

умов життєдіяльності організації; здатність пропагувати та розповсюджувати 

психологічні знання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин /3 кредити ECTS. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Паблік рілейшнз як сфера професійної діяльності 

Тема 1. Сутність і психологічний зміст паблик рілейшнз. 

Передумови виникнення паблик рілейшнз як сфери професійної діяльності. Основні 

поняття та принципи паблик рілейшнз. Основні функції та завдання паблик рілейшенз. 

Психологічні категорії та правила паблик рілейшнз. Взаємозв’язок та відмінності паблик 

рілейшнз з іншими суміжними галузями. 

Тема 2. Комунікативні аспекти паблик рілейшнз. 

Громадськість та її думка. Типологія груп громадськості. Процес комунікації та його 

елементи. Вплив на громадськість. Психологічні ефекти масових інформаційних процесів. 

Питання етики паблик рілейшнз. 

Тема 3. Психологія позитивного іміджу організації. 

Імідж як психологічна ПР-категорія. Основні характеристики іміджу як психічного 

образу, його види та функції. Імідж організації: базові структурні моделі. Формування 

іміджу. 

Змістовий модуль 2. Паблік рілейшнз в дії 

Тема 4. Організація і проведення роботи з управління суспільними стосунками.  
Програма ПР та засоби реалізації завдань ПР. Взаємовідношення із засобами масової 

комунікації. Форми подачі інформаційно-новинних матеріалів. Представницькі заходи. 

Промови, публічні виступи і ділові бесіди. 

Тема 5. Вирішення деяких соціальних проблем методами паблик рілейшнз. 

Роль фактора оптимізму/песимізму в сучасному світі. Роль фактора оптимізму/песимізму 

в історії. Методи виведення людини зі стану песимізму. Можливості подолання песимізму 

засобами телебачення. Міфічний рівень масової свідомості в аспекті оптимізму/песимізму. 

Тема 6. Паблик рілейшнз в кризових ситуаціях. Лобіювання. 

Типологія криз. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям. 

Управління в умовах кризи. Комунікація у кризових ситуаціях (фактори успіху, боротьба з 

чутками). Лобіювання інтересів організації. 
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Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 156 с. 

41. Синяева И.М. Паблик рилейшенз в коммерческой деятельности: Учебник / 

И.М.Синяева. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 287 с.  

42. Терещенко А.М. Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості / А.М.Терещенко // Збірник 

наукових праць. Психологічні науки. − Випуск 2.13 (109). – С.205-208. 

43. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів. Підручник / Є. Б. Тихомирова, 

Постоловський С.Р. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с.   

44. Файншмидт Е. А. Антикризисный PR : учеб. пособ. / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б. 

В. Кузнецов. – М.,  2008. – 51 с. 

45. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече-АСТ, 1996. – 432 с. 

46. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное издание 

[Электронный ресурс] / Р.Харрис. – СПб.: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК» «Издательский дом 

НЕВА», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – Гл.8. − Режим доступу: 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obrazovanie-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obrazovanie-pedagogicheskie-nauki
http://www.1bitt.ru/kn/26617/26617fr.htm
http://www.pr-engineering.narod.ru/index.html


http://evartist.narod.ru/text5/01.htm. 

47. Чумиков А.Н. Связи с общественностью / А.Н.Чумиков, М.П. Бочаров. − Москва: Дело, 

2006. − 552 с.  

48. Чумиков А.Н. Управление информацией в условиях кризиса [Электронный ресурс] / 

А.Н.Чумиков // Режим доступу:  

http://www.evartist.narod.ru/text16/091.htm. 

49. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М.А. Шишкина 

– СПб.: Изд-ва «Паллада-медиа» и СЗРЦ «Русич». – 2002. – 444 с. 

Ресурси  мережі Інтернет 

http://www.iccopr.com/ - сайт  International Communications Consultancy Organisation (ICCO) 

http://pr-center.org.ua/bibl.php  – бібліотека проекту «Ефективні комунікації»  

http://www.uapr.com.ua/cgi-bin/p.cgi?a=main&lng=ua&x=14,233# – матеріали сайту 

Української Асоціації зі зв’язків з громадськістю 

http://pr-liga.org.ua/about/ – матеріали сайту  «Українська ліга зі зв’язків із громадськістю» 

http://telekritika.kiev.ua  – матеріали сайту «Телекритика»  

http://pr-club.com/PR_Lib/ – бібліотека сайту агентства «Международный пресс-клуб» 

http://www.evartist.narod.ru/journ.htm - ресурси бібліотеки сайту EVARTIST   

http://propr.com.ua/ru/  - матеріали сайту  «Все о PR»  

http://kolibri.biz.ua/ – матеріали сайту PR-агенції “Колібрі” 

Періодичні видання 

Журнал “PR-менеджер” 

Журнал “Советник” (www.sovetnik.ru). 

Журнал “Со-общение” (www.soob.ru). 

Журнал “Новое время”. 

Журнал “Персонал”. 

Журнал “Корреспондент”. 

Газета “Бізнес”. 

Газета “Коммерсантъ” 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

залік 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Бесіда, консультація, письмова робота, контрольна робота, понятійний диктант, 

практичні завдання.  

 

 

 

http://www.evartist.narod.ru/text16/091.htm
http://pr-center.org.ua/bibl.php
http://pr-liga.org.ua/about/
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