
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Система вищої професійної освіти знаходиться на етапі реформування згідно з 
Болонською декларацією та Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту». Наразі 
відбувається практичне вдосконалення системи професійної підготовки, інтенсивний 
пошук більш ефективних форм, методів, засобів і технологій професійного навчання. 
Самостійна робота студентів (надалі - СРС) у ВНЗ - ключова складова якісної підготовки 
спеціалістів різних напрямів. 

Викликами часу є наукові дослідженння, які висвітлюють різноманітні аспекти 
удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців та характеризують сучасний 
розвиток педагогічної науки. На сьогодні одним із провідних аспектів теорій соціальних 
комунікацій постає процес визначення головних функцій фахівців зв'язків із 
громадськістю. Матеріалом для дослідження цього питання стали праці Д. Богуша, В. 



Королька, А. Куліша, В. Моісеєва, Г. Почепцова, О. Курбана, А. Ротовського, Є. 
Тихомирової, І. Слісаренка, О. Тодорової та інші. 

В організаційно-педагогічному аспекті питання про професійну підготовку 
фахівців зв'язків із громадськістю в Україні можемо розглядати, починаючи з Постанови 
Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006 року «Про перелік напрямів, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» та Постанови Кабінету Міністрів України № 787 від 
27 серпня 2010 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра». Хоча провідний український фахівець із зв'язків з громадськістю 
проф. В. Г. Королько зазначає, що «перший вітчизняний навчальний посібник «Основи 
паблик рілейшнз» було видано в 1997 р. У 1998 р. розпочато викладання курсу «Основи 
зв'язків із громадськістю» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». 
Цього ж року розпочала працювати перта ліцензійна комерційна Київська школа паблик 
рілейшинз на базі Інституту соціології НАН України» [1, с. 53]. 

Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга із зв'язків з 
громадськістю» А. Ротовський пише, що «PR в Україні, . . . , - зовсім молода професійна 
сфера діяльності» (переклад з російської наш - І. Р.) [З, с. 15]. Тому на думку українського 
науковця О. Курбана «сучасна сфера зв'язків з громадськістю, ... , перебуває поки що в 
процесі пошуку власної базової теорії шляхом систематизації наявних розрізнених 
методологічних основ. Певні незручності, які виникають із цієї причини в практичній 
площині, західні дослідники більш-менш вдало компенсують завдяки наявності сталих 
професійних традицій, систем підготовки фахівців та ґрунтовної практики, напрацьованих 
протягом XX століття» [2, с. 124]. 

Наразі в Україні всебічно колективно обговорюються питання змісту навчальних 
планів із PR, форм організацій навчання, методики викладання, методів та засобів, 
прийомів та технологій, моделей PR-освіти в державних та комерційних ВНЗ. 

Ключовою проблемою PR-освіти у ВНЗ України виступає організація СРС. Коли в 
навчально-виховному процесі майбутній фахівець із зв'язків з громадськістю перебуває на 
виробничій практиці, він стикається з низкою практичних проблем, які йому необхідно 
кваліфіковано вирішити. На цьому рівні студентам недостатньо проявити лише теоретичні 
знання, уміння, навички, але й сформувати практичні фахові компетентності. За місцем 
проходження практики студентів реальні проблеми трансформуються в досить складні 
задачі, завдання залежно від життєвої ситуації. Студент-практикант повинен вміти: 
успішно вести співпрацю із ЗМІ; володіти мистецтвом публічного виступу; вміти 
презентувати свою організацію і себе; вести профілактику конфліктів та володіти 
технікою розв'язання конфліктів; знати технологію усного виступу та написання прес-
релізів та т. ін. Звідси витікає, що деякі із зазначених практичних умінь та навичок, можна 
сформувати та розвинути у студентів ще під час навчанні на першому та другому курсах 
бакалаврату. Для цього слід сформулювати їх у формі практичних завдань для СРС 
дотичних до професійної діяльності, з перспективою їхнього використання на практиці. 
Наприклад, такими видами постійної самостійної роботи фахівця із PR виступають: 
складання медіа-карти, супровід корпоративного веб-сайту, підготовка різноманітних 
письмових звітів та т. ін. Під час навчального процесу ці види діяльності переважно 
носять теоретичний характер, тому, на нашу думку, їх слід трансформувати в адекватні, 
практично спрямовані завдання для СРС. 

Отже правильна організація СРС, майбутніх фахівців зв'язків із громадськістю, 
створює умови для успішної реалізації професійних компетентностей в процесі 
проходження ними виробничої практики та в подальшій їхній фаховій діяльності. 




