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_ПРОФЕСІИНА ПІДГОТОВКА

МАИБутНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬ!<ІСТЮ:
ЗАРУБІЖНИИ ДОСВІД

У

cmanzmi проаналізоВано Зарtjбіжний досВід країн.-лідері8 у сфері
PR та ВажлиВість його
Використання 8 процесі професійної підготоВки Вітчuзнян.их
професійної підготоВки фахіВціВ із

фахіВціВ із зВ'язкіВ з 'громадськістю у ВНЗ Yкpai·~tu.

КАючоВі САоВа: PR-ocBiina, професійна підготоВка фахіВціВ із
зВ'язкіВ з громадськістю, осВітиі стаІtдарти В галузі PR.
В статье проанализо8ано ~арубежньtй опьтt стран-лидеро8

8

сфере профессиональн.ой подготоВки буд1jщих РR-спщиалисто8

u Возможн.ость его применения 8 процессе профессиона.льной
подготоВки специалистоВ по с8я'зям с общеетВенностью 8 ВУЗах
Украuньt.

КлючеВьtе слоВа: РR-образоВанuе, профессиошиьная подготоВка
снеr~иалистоВ 110 с8язлм с общест8енностью, обра.зоВательньtе

стандарmьІ 8 отрасли

PR.

ТІ1е

article is devoted to scientific researc/1 of PR-education in the world
used during the professioпnl training of риЬІіс relations
experts і11 Ukraine.
Кеу words: PR-education, professional traiпing of public relations
e:xpe1·ts, educational standard in PR.
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'L

~ осrановка пробле~и у з~-~

та легітимними засобами>>

[7,

с.

113].

п

Як особливий різнощ1ц соціальної .І'і

nрактичними

завданнями. В «Національній страте-

володіють
сукупністю
соціальних
практик, nов' язаних із виробництвом

гії розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року серед основних завдань

тем rтубнічних комунікацій. Як сфера

зазначено наступне: «Модернізація і

діяльпосrі,

розвиток освіти лоrншні набути ьи

да. Наразі питання про ва.:жJlИВість ви

переджальІюrо безперервного харак

користаЮІЯ досвіду країн розвинутої
демократії, де інститут РН. вже досяг

V 1

гальному
зв'язок

виrлядt

із

уковими

та

важливими
чи

на-

теру, І'ну'lКо реагувати на всі проце
си, що відбуваютьс)і в Украіні та світі .

яльності,

PR

потребує фахівців, що

і функціонуванням ефективних сис

PR в Украї.ні - досить моно

,цuсить високого

cry неня я.косrі,

в про

Зусилля органів управ.rrіння освітою,

цесі професійної підготовки фахівпів з

науково-методиqн их

PR постає

снужб

за

під

тримки всього суспілЬС113а та де ржави

актуа.тІЬним ДJІЯ вітчизняної

п}:юфесійtюї освіти, оскільки сприяти

повинні бути зосереджені на реалі

ме практичному вдосконаJ1еJ:tJ:Ію сис

заt~ії стратегічних напрямів розnитку

теми nрофесійної nідготовки майбут
ніх фахівціu із зв' юків з rрома).(ськісТІО

освіти, nодонаНІ.-Іі наявних
uиконан.ні

ccpe,.'l.

персnективних

nробнем,
завдань,

яких: оновлення цілей

в Україні.

і зміс

Аналіз останніх досліджень і nу

ту освіти~ па основі компетеитпісно

блікацій. Вітч:изня11а п рофесійна nе

rо n іі.І,Ходу та о.собистісної оріснтюф,

дагогіка, враховую<1и конструктивний

урахува1шя світового дoctsi.IJ,y та nрин
І\ИНів craнorn ро-jRитку ... » [21]. J-fеоб

соціальний nотенціал PR, зм1-нює пює
~тавлення до пабJrик рілейпrинз, як ;.r,o

хі;щісТІ, якісних змін у національн ій

значущої науково -прикпадної дисци

системі освіти є нагальною nотребою

ШІЇІ:Іи, ІІJ,О мас повсякденне практиqне

щщ

застосування ~~ усіх сферах сусп іньно

держаuи,

що

зазнає

кардиІІаш,

них змін в усіх сферах сусnільного

життя. Демократизація

гожиття.

лопітичноrо,

Питанню форму tJаtШЯ та станои

економіqного та громадського життя

леан я зв' язків з громадськістю, як про

в Україні прювели до nотреби держа

фесійної сфери діяльності, присвячені

ви в ефективних cycni;tм t иx зв'язках,

праці таких вітчизпю rих та зарубіж

та, як результат, сnрияли появі такого

них иауковців, як М. Катліпа, Г . По

соціа_щ,ного інституту як паблик рі

чепцоиа, В. Королька, В. Різуна, В. Іва

лейmнз. «Головна мета цього інститу

нова, С. Кніта, Є. Тихомирової, А. Кри

ту - обслуговування спільної потреби,
nов'язаної із забезпеченням ефектив

воносова, М. Шишкіної, А Чумікона

ної публічної діяльності д..'ІЯ всієї бага
томанітності соціальних суб' єктів, що

У США, Be;rY"udй Британlі та розви
нених кра'інах Західної Європи скла

бажають збіІlМІ.rити свій nабліцитний

лася

капітал леrа.тІьІ rими,

сис-гема nрофесійної освіти фахівців

конвенційними

[6; 11; 7; 12; 4; 5; 13; 8; 15; 14] та
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в rа_~~узі зв' язків з громадськістю, що

університеті,

сnирається на праці нровії~пих зару

нюне на один семестр. Таким ч-ино.\{,

що

був

розрахований

біжних науковців в цій царині: Е. Бер
науз, С. Блек, Дж. Грюніrа Д. Доті,

було заnочатковано навчання фахів

[1; 2; 18; З; 9;

ців з PR, перпrий виnуск яких віJ1.бувся
в 1923уоці («Груnа Едварда Бернауза у

10]. У процесі становлення вітчизняної

Нью-Иорку»). Практика використан

системи паблик рі'lей.шинз необхідно

ІНІ паблік ріллей.пuІЗ поп:rирювалася в

вивчити, спиратися та використовува

рі зні сфери сусnільного життя і вима

Дж. Марконі, Ю. Мараоу,

ти досв~~ країн-;Іі,церів у сфері профе

rа.па все біт,ше фахівців у цій rанузі. «

сі йної піцготовки фахівців із зв' язків з

До

громадськістю.

ли

Мета нашої наукової розвідки

1946 року ЗО коледжів проnонува
47 навча.rrьних курсів. А в1956 році

Америкапсt>ке сnівтовариство паблік

-

проаналізувати зарубіжний досвід із

ріллейrшІЗ

професійної пі.цготовки Рf{-фахівців з

щибр~е дослідженщ освіти в сфері

· (PH.SA) роблячи перше

метою й.ого ефективного використан

PR діИш.;ю висновку, rцо .кількість ко
ПР.ПЖіR, що проnонують ві.,.<щовідні на

ня у ВНЗ України.
ВиJ<Лад основного матеріалу. Хоча

в•tа..rrьні курси потроїпась за останні

іj~ея використання всіх форм сусnіль

десять років (Переклад тут і надалі

них комунікацій. д.пя

Рябець)»

вn.JІиву на nо

ведінку і.J.ШJих людей не нова, проте

зв' язки з

uce

громадськістю

ж феноменом

ХХ

вважаються

-

І.

с.21] . Наразі в інтернет-ка

та:юзі PRSA де с uиu~a освіта з ссрти
фікованою програмою 3 PR зазначено

Ви

З78 навчаrrьиих заКJІадів [2З] . Однією з

професійної

nерших спроб скоординувати освіпІі

столітгя.

никнення такої

сфери

діяльності як

nов' язуют•, із

PR

[6,

CJllA.

Активний розвиток nрактики у сфері
зв'язків з громадськістю, що торкався
не лише попітичної та державної а й..

програми в цій царині був щщіональ

ний стаІЩарт з РR-освіти, привятий у

1975 році та уточнений. в 1981 році З
1975 року Національна громадСІ,ка ко

вимагав появи сnеціалістів в цій. сфері

місія з освіти в сфері паблік piJureйrmiЗ
США встановmоє освітні стандарти в

професійної ді.ялмюсті. Ще в першій

1·алузі

половині ХХ століття у Сполучених

рики для державних і nриватних ВНЗ

економі1fНої сторони

житrs1

країни,

PR

в Сполучених Штатах Аме

І1Ітатах з' язилис я перші університет

країни. Останні стандарти вищої осві

ські nрограми в сфері

ти .На рінні бакалавра створені в

PR.

Джозеф Ф.

2006

Райт в

1920 році ввів курс пабліситі
(publicity) l.Jтіr-юйському університе
ті. Франк Е;rіот в 1922 році викп адав

році та бул·и uриняті в конледжах і
університетах на всій. території США.

курс nабліситі в Університеті штату
Інпіана. Це були nерші спроби ·ввеі \еН

PR та сnеціалісти-практики, які є nрец
ставниками 16 nрофесійних асоціацій

ня нової дисциnліни в університетах,

та с:півто13ариств із зв' язків з громад

хоча ниющцалня відбувалось на по

ськістю та суміжних сфер знань .

заштатній. ооюві. Після виходу в світ

є однією з цих організацій, також вона

книги Едварда Бериауза «Crystallizing
Public Opinion» в 192З році розпочи

забезпечує адміІ rістративну пі.цтримку

паєп.ся нова віха у розвитку сфери

мадська комісія з освіти в сфері пабл ік

зв' язків з громадськістю. Адже в своїй
книзі він сформулював cyn., заrщаJщя,

ти ).1)1Я випускників освіn rьoro рівня

мож:ти1юсті саме PR, при •юму розмеж

ував nропаганду і рекламу, PR і паблі
ситі. Зав,п.яки праці Берпауза означи
лася нова сфера діяльності, як nабл ік

У склад цієї комісіl входять викладачі з

комісії. В

2012

PRSA

році Націона.іl.ьна гро

ріннейwнз США встановлює стандар
«мaricrp>> із зв' язків 3 громадськістю
[24], що дає можливість роботонавцям
використовувати

ці

стандарти

для

оцінки якості готовності фахівців до

ріл.Jlейпшз. В тому ж році він nрочитав

професійної діяльності . Отже, у США

nертий курс PR в Нью-ЙорксLко:му

іспуюr., стандарго1 з освіти в сфері па-
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блік рілпейшнз на рівні бакалавра та

ної освіти в rапузі паблік ріллеЙ1Шlз у

магістра. Питання якосrj підготовки

Великобританії існує вен-и:ка кількісrь

фахівців із зв' язків з громадськіспо

короткострокових курсів.

Систематизувати

є актуальним д.11я розвитку освіти в

сфері

PR в Сполучених

Штатах. Після

досвід

в

галузі

накоm1чений

РR-освіти намагала

двохрічного аналізу освітніх програм
ВНЗ США за спеціальніС110 «зв' язки з

1980

ся Міжнародна асоціація

rромадськіспо» в рекомендаціях

PRSA

дацій з питань методики РR-освіти та

зазначалаСІ, необхі,.~ісrь «при,ці""ТИти

створення сrандарту для цієї сфери

PR (IPRA)

в

році, задля вироблення рекомен

особJlИВу увагу вивченню бізнесу, як

nрофесійної діяпьності. В результаті

друтої основної сфери: інтересів)>

[19,

кропіткої праці в звіті цієї орrа.нізації

країн

у 1982 році [16] з' явилася мопель PRocвi'rn, що зrодом буна жваво обгово
рений на Конгресі IPRA в Бомбеї. Тіль

с.486].
У

біJІЬщості

ск.т1ап:ась

та

європейських

розвивається

ма підготовки фахівців з

своя систе

PR.

Однією

з найкращих шкіл теорії та практики

nабпік ріллейnп-Із в Європі та світово

ки лише в

1990 році було затверджено

«Колесо РR-освіти» у виrля.ці «Золо
тої хартії» Міжнародної асоціації PR

Зміст цього документу дав змогу

му РR-співтоваристві вважається Ан

[17].

глійська школа. Особливістю освіти в

зорієнтувати

сфері пабпік ріJmейшнз у Великобри

необхідних знань, умі'"ІЬ і навичок та

танії є те, що вона включена в сисrему

компе-тентностей ЯІ<ими має володіти

вищої освіти цієї країни. Веде-Л>ся про

майбутній фахівецr, із зв' язків з гро
мадськістю . Задля цього мають розро
блятися навчаJ1мІі nлани і nрограми

фесійна підготовка за освіПІЬО-КJІаси
фікаційними рівнями бакапавра та
мaricrpa. Аrентство якосrі вищої осві

ти (QAA) регулює змісr та сrаидарти
вищої освіти у Веnи:кобритаиії. Наnо

уявненпя про

сисrему

з урахуванням низки спеціальних на
вчальних предметів, пофесійноорієt І
товаІі"Их та заrальноосвітпіх, спираю

внення змісту навчал ьних дисциштіи

чись на «Колесо освіти:» та необхіднос

із професійної підготовки майбутніх

ті комнпексної підготовки фахівців з
пабпік рітrейшнз.

фахівців із зв' язків з

rромадськkтю

В 90-х роках ХХ стоніlїя розпоЧався

спирається на запропоновану С. Бле
ком модеш,

.д.т'! цієї галуз і

nрофесійної діяльності. На відміну в.ід

розвиток сис-І-еми РR-освіти n nостсо
ціа.п:істичних країнах. Пі)..І.rотовка фа

nрофесійної підrотовки у сфері

у

хівuів з паб,'Uк р.і.ппейшнз розnочалася

Ф . Сей·Іл а

в Росі'і в 1991 році. Хоча в 1990 році на
факульте'Гі Міжнародної інформації

PR-ocnin1

С'ША, яка тяжіє на думку

PR

до сnеціалізації в якійсь із сфер про
фесійної діяльнос1і : « . .. конкуреrп~ія
сьогодні дуже жорсrка. Професіона;1и

МДІМВ

бупо

внедено

е.ксперимен

мають мати: спосіб вирізаяти себе по

та.rrьний курс з PR, а 1991 році бупо
сrворено ві;щі'1ення <<Зnязки з громад

між інших . Зрозуміло, що міцна осно

ськісrю» . Перший випуск студентів із

ва знань про комунікації є основою

спеціапьносrі паблік ріrL'Jе йшнз дату 

дня роботи в РН.- і.J.щусrрії. Але в той.

ЄТJ,ся

же час, з' являється реальна необхід

вчаtшя із фаху зв' язки з громадськіспо

ність бути експертом в окремих асnек

велося згідно

тах РR .... Як варіант

освітнім сrаннартом для цієї спеці

-

сnсціа.пізувати

з

вже в 1996 рочі на

nepu ІИМ

державним

с.250],

а,'Тhносrі. Йоrо особливісrю було пе

Веникобрита.нії сnрямо

ренасичення змісту журналістськими
дисциru1інами та в:ідсутнісrю низки

ся на работі tз одній сфері»
РR-освіта у

1992 роком . А

[19,

вана на універсалізацію: «РR-практик
має бути унівесальним сnсціа.пистом,

важливих дисцИІL'Jін, що nритамсutні

і широкий діапазон знань допоможе

для цієї сфери nрофесійної діяльнос

йому бути вnевненим у цьому»

ті. Тому вже в новому Стандарті 2000
року були враховані ці недоліки і вне-

[20,

с.11]. Крім системи вищої професій-
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сені відnоuі;~ні зміни. В

2003

році ква

Кабінету Міністрів У країни

N!! 787 від
2010 «Про за1·иерд.ження. nе

ніфікаційні характеристики Фахівців

27

джені nостановою Міністерства праці

с~::поється п ідготонка фахіuців у вищих

та

навчальних закладах за освіn~ьо-квалі

із Зв' юків з rромадсь.;;_істю буті затвер
соціального

розвитку

Російської

Федерації. В З!lГальноросійському кла
сифікаторі робітничих професій, по
сад службовців та тарифних розрядів

серпня

реліку сцеціа.ньн остей, за якими здій

з' яви11ися характеристи.ки таких nосад:

фіка.ційними рівнями сnеціаліста і мa
Наразі rrідготовка май.буrnіх
фахівців із зв' язків з громадськістю у
ВНЗ Україли відбувається за .освітньо

заступник директора із зв' язків з гро

кваліфікацій:ним

мадськісllО, дире~тор із зв' язків з гро

за напрямом nідготовки «Реклама і

Ма,J.\ськіСllО/ керіш ІИК відд:ілу із зв' язків
з rромадськістіо, мепеїї.Жер із зв' язків з

зв' язки з гіюмадськістю (за видами ді

громадськістю менеджер і спеціаліст

ним ріві-іем «сПеЦіаліст», «магістр» за

із зв' язків з rромадськіСllО. Упілому,
;1,0 СР.редиш-r 2000-х років процес про
фесійного навчання РR-спеціалістів

напрЯмом підготовки «Зв' язки з rро

у ВНЗ ' Росії цостає стандартизованим
пр<щесом з ;гиnовим·и

навчальними

планами, робочими nрограмами та

іІІwи.м"и елемёнтами, що відповідають

ricrpa».

рівнем

«бакс;шавр»

яльності) ~>, та о.світньо-кваліфікацій

мадськіСllО».. Аналізуючи <;в ітовий до

свід в сфері РR-освіти ми зазначаємо,
що дrrя всіх сучасних освітніх пракТик
зарубіжних

країн

характерною ри

сою с створенІІЯ освітнього стаІ':ІДарту

дrrя PR. В Україні існує гостра потре

В

ба у еnюренні стаfЩаJУ1у вищої освіти

цей період почщ1ає з' являтися спеці

та rапузевого стаІЩарту у сфері РR

алізація в на.вча~.--І.ні фахівців з РК по

освіти (Постанова Кабінету Міністрів
України ВЇ,."J, 7 cepmtя 1998 року N~ 1247
&Про розроблення державних стан

навчаньно-методичним

вимогам.

літичний PR, зв' язки з громадськістю в
комерційних та нек.омерційних С'rрук
турах. Наразі _ професійна nідготовка

дартів вищої освіти», Постанова Кабі

фахівців із зв'5вків ~ громадськістю в

нету Міністрів України від 5 вересня

російських ВНЗ ·ведеться за освіn~ьо

2012 р. N~ 847 ~<Про затвердження По

кваліфікаційними рівнями: бакалавр,

рядку розроблення, затвердження та

магістр та . віщювіді-ю.. за новими Фе

внесення змін цо :галузевих стандартів

дера;rьнИЩІ · Ocвiч·Ji.\rn. Державними
Стандарта~і.и

[22] .. Однак, слід зазна
чити, що нідбулося: .об' єдНання двох

вищої освіти»).. Врахування ~рубіж.J юдосвіду в сф~рі Р~-освіти щрияти

. го

ме створенню в.цасноrо ста.Іщарту, що

різІ ~их сnеціальнос;rей в одну «РеКJJа

спиратиметься на найкращі здобутки

ма та зв' ~зки з rромадсІ.кістю» на рівні
бакала'!5ра та магістра, пхо nризвело до

лейnrnз

світо13о'і теорії та практики паблік ріп

.

Висновки. Оrже, проведений нами.

змін в навчальних rmaнax, викдаданні
професійних дисциплін, організації

порівняльно-педагогічний

на13ча.льного процесу.

С'Цlновлеш·ІЯ і розвитку професійної

В

Україні розвиток СИL"Теми

РR

.

аналіз

і в Росії. До Постанови Кабінету Міні

підготовки фахівців із зв' язків з гро
мадськістю у зарубіжних країнах, де
інститут PR вже досяг досиТh високо

стрів України Nй719t~ід 13 грудня 2006
року «Про перепік напрямів, за srкими

го рівня розвитку та існують багато
річні напрацювання з професійної

здійсruоС1."ься підготовка фахівців у ви

підготовки фахівців із

щих навчальних зак.п:адах за освітньо

освіти розпочався н той же nеріод, що

PR,

має бу-ти:

бакалавра»

використаний у процесі становпен
ня і розвитку вітчизняної професій

підготовка фахівців із зв' язків з гро

ної піцготовки майбуn~іх фахівців із

мадськістю в ВНЗ Україні на широко

зв' язків з громадсІ>Кіс'rю у ВНЗ Украї

му 1 Іаціонаm,ному рівні пе відбува.па

ни. Наса.l\шеред дпя елюрення галу
зевого стащщлу у сфері РR- освіти,

кваліфікаційним

ріІІlіем

сz. Згодом буна nриv..шrтLІ Постанова

208

РОЗДLlІ. П ЧЕЛПАНОВ: УМОВИ ЗАІІРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СГАНДАР'ГІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
враховуюЧlіІ досяrнеlfііЯ у цій гапузі
Міжнародної асоціації PR. Також не

соІ~іального розвиТІ<у Російської Фе
дерації сприяли nояві в Заr-а.m.норо

обхідно врахувати досв~'J, професійної

сій:ському

підrотонкJІІ фахівців із зв' язків з гро

nрофесій, посад службовців та тариф

класифіl<аторі

робітничих

мадськісnо в США та Великобританії

них розрядів характеристик посад, що

щодо стратеrічноrо курсу розвитку
РR-освіти: універса.;tізація чи спеціалі

пов' язані з професійною діялм·Ііс-по в
галузі nаблік ріплейншз. Можливо по

зація. C.Jriд звернути увагу па кількіСТh

трібно скорисrатися досві,в;ом росій

економічних дисциплін, що входять

ських колег у лрове}1енні такої роботи

до навчальних планів nід час nрофе

між вітчизняними міністерствами д.rхя

сійної підготовки майбупrіх фахівців

появи кваліфікаційних характеристик
нових посад в «ДовЩнику кnаліфіка

із зв' язків з громадськістю у ВНЗ Укра
їни. Плідна праця Міністерства освіти

ційних характеристик професій пра

та науки РФ та Мілістерства праці та

цівників».
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