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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «PR технології в міжнародних 

відносинах» складена відповідно до освітньо-професійних програм 

«Міжнародні відносини» і «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації» підготовки бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів 

/ студенток уявлення про ораторське мистецтво та майстерність створювати 

та виголошувати публічні виступи (промови) з міжнародної тематики та 

світової політики.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 формування таких загальних компетентностей 
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

– формування таких спеціальних (фахових) компетентностей 

СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних 

комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні 

інститути. 

СК15. Розуміння сутності та специфіки зв’язків з громадськістю у 

міжнародних відносинах. 

СК17. Здатність визначати особливості, характер та ступінь взаємозв’язків 

між суб’єктами міжнародних відносин різного рівня та налагоджувати 

міжнародні комунікації між ними. 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2 -й 
Семестр 

5-й -й 
Лекції 

32 год. год. 
Практичні, семінарські заняття 

32 год. год. 
Самостійна робота 

56 год. год. 
Індивідуальні завдання 

- 
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1.6. Заплановані програмні результати навчання: 

РН08. Знати сутність та особливості зв’язків з громадськістю та сучасних PR-

технологій у міжнародних відносинах. 

РН25. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 

комунікацій, регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності, 

аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точку зору. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ1. Основи PR у міжнародних відносинах 

 

Тема 1. PR: витоки, теорія, тренди і проблеми розвитку 

Основні етапи виникнення та розвитку РR. Головні риси першого 

етапів виникнення та розвитку PR.  

Еволюція моделей PR. Види PR-технологій та їх характеристика. 

Міжнародні PR-комунікації і особливості різних країн і регіонів.  

Функції PR як науки і практики.  

Основні тренди розвитку PR. Завдання PR в міжнародних відносинах.  

Методи дослідження PR-діяльності. Методи дослідження PR-

діяльності: кабінетні дослідження, польові дослідження, комунікаційний 

аудит. Підходи до оцінки PR-інструментів.  

Концептуальна схема організації PR-діяльності організації. Етапи 

дослідження PR-діяльності: теоретичний, методичний, процедурний. 

Тема 2. Природа, сутність та особливості PR-технологій у 

міжнародних відносинах 

Фактори зростання значення і ваги міжнародних PR. Затребуваність PR у зовнішній 

політиці та міжнародних відносинах. Міжнародний PR як зовнішньополітична 

комунікативна технологія. Система міжнародного PR складається зі 

впровадження в країнах-об’єктах таких напрямів інформаційної діяльності.  

Особливості PR-технологій у міжнародних відносинах. Сутність міжнародного PR. 

Об'єкти PR-технологій. Основні наслідки виникнення та розвитку міжнародної 

PR-діяльності. Різниця між цільовими функціями PR , реклами та 

пропаганди. Стратегічна мета застосування PR-технологій у міжнародних 

відносинах. Основні цілі використання PR-технологій у внутрішньо та 

зовнішньополітичній діяльності. Класифікація PR-технологій  та їх характеристика. 

Білий PR. Чорний PR. Сірий PR. Етапи розробка PR-технологій. Основні 

елементи моделі PR-діяльності: блок аксіоматичних тверджень (передумов) – 

те, що стоїть «за кадром»; блок цільової орієнтації; ситуаційний блок; блок 

послідовності виконання завдань (процедура); блок операцій; оціночний 

блок.  

Проблеми, переваги та обмеження використання PR-агентств в 

міжнародних відносинах. Сутність, завдання, методи, засоби і форми 

медіарілейшнз як напрямку PR в міжнародних відносинах. 

Тема 3. PR-програми: призначення, планування й реалізація 
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PR як особлива функція управління. Визначення проблем у PR-

діяльності. Формальні і неформальні дослідження в PR.  

Планування і програмування у PR діяльності. Елементи, що 

використовуються в процесі програмування pr-діяльності.  

Дія і комунікація у PR діяльності. PR-акції або події, що широко 

використовуються в практиці PR. Принципи, яких дотримуються при 

складанні повідомлення. Засоби комунікації, які застосовуються в PR: 

неконтрольовані та контрольовані. Три виміри комунікативної кампанії: 

організаційний, комунікативний, технологічний. Основні характеристики PR-

кампанії. PR-проєкт як супровідна PR-акція.  

Оцінка PR-програми: сутність, етапи, процес.  

Тема 4. PR-кампанія в міжнародних відносинах 
Сутність і функції PR-кампанії. PR-проєкт і PR-кампанія. PR-кампанії є 

складова частина загального комплексу PR-діяльності організації. Головні 

відмінності PR-кампаній від поточного PR-забезпечення діяльності 

організації.  

Основні типи і різновиди PR-кампаній. поділ PR-кампанії: за глибиною 

впливу на громадськість, громадську думку виділяють шість основних типів 

кампаній, за реалізацією PR-кампаній в різних сферах суспільного життя. 

Види PR-кампаній: бізнесові, політичні кампанії, виборчі кампанії, 

пропагандистські кампанії, спрямовані на «просування» в суспільстві, 

соціальні кампанії, компанії лобіювання, релігійні кампанії.  

Моделі і загальна структура проведення PR-кампанії. Комунікаційний 

комплекс RACE – один з визнаних в світі відповідних комплексів, які є 

основою проведення найрізноманітніших PR-кампаній. 

Спеціальні елементи розробки і реалізації PR-кампанії. Організація і 

проведення PR-кампаній з використанням оригінальних елементів і 

взаємозв'язків як основи створення і реалізації комплексу спеціальних 

креативних елементів. Позиціонування бренду (об'єкта) PR-кампанії. Пошук 

цільових груп як найважливіший напрям ефективної PR-кампанії. Розробка 

медіастратегії. Подієве конструктування. 

Тема 5. Правове та етичне регулювання міжнародної PR-діяльності 

Правове регулювання міжнародної PR-діяльності.  

Рівні законодавчого регулювання PR-діяльності: І рівень. Міжнародне 

право (Загальна Декларація прав людини ООН (1950 р.)Всесвітня Хартія 

свободи преси ООН. Європейська Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод. Декларація принципів поведінки журналіста МФЖ. 

Ратифіковані ВР України принципи та декларації щодо обміну та доступу до 

інформації). ІІ рівень. Конституційне право. ІІ рівень. Суміжне законодавство. 

IV рівень. Галузеве законодавство. V рівень. Статутне право. VІ рівень. 

Господарсько-правова документація. 

Етика міжнародної PR-діяльності: сутність, особливості. Джерела 

етичних проблем. Основні етичні положення, яких має дотримуватися 

спеціаліст з PR. Принципи взаємовідносин PR-фахівця з клієнтом. 

Документи, у яких сформульовані норми та правила поведінки PR-фахівців. 
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Кодекси професійної етики PR-агентств. Міжнародні кодекси (Кодекс 

професійної поведінки Міжнародної асоціації зі зв'язків з громадськістю 

(IPRA); Міжнародний етичний Кодекс Паблік Рілейшнз / Афінський кодекс; 

Професійна Хартія міжнародного комітету асоціацій PR-консультантів / 

Римська Хартія; Кодекс професійної поведінки в галузі PR / Лісабонський 

кодекс; Міжнародний кодекс по практиці маркетингових і соціальних 

досліджень та ін.).  

 

Розділ 2. Напрямки реалізації PR-технологій у міжнародних 

відносинах 

 

Тема 6. PR-технології формування міжнародного іміджу держави 

Сучасні уявлення про імідж держави. Особливості міжнародного 

іміджу держави. Імідж держави як об’єкт PR. Основні підходи до державного 

іміджування. Складники та компоненти іміджу держави. Відмінні ознаки 

іміджу, що відображають його інструментальний характер.  

Роль міжнародних рейтингів у формуванні іміджу держави. Імідж, 

образ і бренд держави. Шляхи впливу на імідж держави. Причини 

доцільності формування єдиного іміджу країни для транслювання усіма 

засобами PR. Аспекти іміджевої оптимізації. Основні підходи до державного 

іміджування: геополітичний, маркетинговий, брендинговий, власне 

іміджевий підхід. Об’єкти, показники, параметри іміджу держави.  

Основні індекси, що впливають на формування іміджу держави.  

Інформаційна складова іміджу держави. Компоненти іміджу держави, 

які впливають на його інформаційне наповнення. Електронний PR як 

інструмент формування міжнародного іміджу держави. Діяльність PR-служб 

в трьох основних комунікаційних сферах мережі Інтернет: електронна пошта; 

мережеві сайти; віртуальні спільноти. 

Формування міжнародного іміджу держави на основі PR-програм. Роль 

PR в управлінні іміджевою політикою держави. Прийоми створення іміджу 

держави. Цільові аудиторії, найбільш важливі для державного іміджевого 

позиціонування. Процес стратегічного управління іміджевою політикою держави. 

Особливості конструювання позитивного іміджу держави в сучасних засобах масової 

комунікації. Особливості конструювання позитивного іміджу держави в 

сучасних засобах масової комунікації.  

Тема 7. Лобіювання як PR-технологія 

Сутність та зміст лобіювання. Функції лобізму як PR-технології: 

посередницька, інформаційна, прагматична, ункція узгодження суспільних 

інтересів, контрольна, захисна, регулююча, прогностична. 

Основні технології лобіювання та видове розмаїття лобізму. 

Лобіювання і лобісти. Класифікація лобістів. Об’єкти лобіювання. Три типи 

лобізму: прямий, опосередкований, внутрішній. Класифікації лобізму.  

Напрямки діяльності, ризики та умови ефективності лобіювання як PR-

технології. Ризики міжнародного лобіювання. Умови, що визначають 

ефективність лобіювання.  
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Тема 8. PR у діяльності міжнародних організацій  

Міжнародні організації як суб’єкти PR-діяльності. Цілі і тенденції 

розвитку міжнародних організацій та їх врахування у PR-діяльності. Основні 

завдання PR-служб міжнародних організацій.  

Типи міжнародних організацій. Засоби, що використовуються 

міжнародними організаціями в PR-діяльності. Компоненти PR у діяльності 

міжнародних організацій.  

Основні тенденції сучасної міжнародної РR-практики. Міжнародна РR-

індустрія: проблеми розвитку. Співробітництво фахівців з PR на 

міжнародному рівні. 

Ключові характеристики західних PR.  

 
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин. Денна форма 

 
 

Усього 

у тому числі 

лекції семінари СР 

Розділ 1. Основи PR у міжнародних відносинах 

Тема 1. PR: витоки, теорія, тренди і 
проблеми розвитку 15 4 4 

7 

Тема 2. Природа, сутність та особливості 
PR-технологій у міжнародних відносинах 15 4 4 

7 

Тема 3. PR-програми: призначення, 
планування й реалізація 15 4 4 

7 

Тема 4. PR-кампанія в міжнародних 
відносинах 15 4 4 

7 

Тема 5. Правове та етичне регулювання 
міжнародної PR-діяльності 15 4 4 

7 

Разом за розділом 1 75 20 20 35 

Розділ 2. Напрямки реалізації PR-технологій у міжнародних 

відносинах 
Тема 6. PR-технології формування 
міжнародного іміджу держави 15 4 4 7 

Тема 7. Лобіювання як PR-
технологія 

 
15 

 
4 

4 7 

Тема 8. PR у діяльності міжнародних 
організацій   15 4 4 7 

Разом за розділом 2 45 12 16 21 
Усього  120 32 32 56 

 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 
Розділ 1. Основи PR у міжнародних відносинах 

1 PR: витоки, теорія, тренди і проблеми розвитку 4 
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Продовження 
1 2 3 
2 Природа, сутність та особливості PR-технологій у 

міжнародних відносинах 
4 

3 PR-програми: призначення, планування й реалізація 4 
4 PR-кампанія в міжнародних відносинах 4 
5 Правове та етичне регулювання міжнародної PR-

діяльності 
4 

Розділ 2. Напрямки реалізації PR-технологій у міжнародних 
відносинах 

6 PR-технології формування міжнародного іміджу 
держави 

4 

7 Лобіювання як PR-технологія 4 
8 PR у діяльності міжнародних організацій 4 

Разом 32 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Робота з рекомендованою основною й допоміжною 

літературою до тем навчальної дисципліни  

16 

2 Виконання завдань до тем навчальної дисципліни 8 

3 Підготовка до семінарських занять (дискусій) 8 

4 Підготовка тексту практичного завдання до 

самостійної роботи  

10 

5 Підготовка до поточного контролю знань 10 

6 Підготовка до підсумкового контролю знань 

(екзамен) 

4 

 Разом 56 

 

Практичне завдання до самостійної роботи на тему  

«Організація і проведення PR-кампанії (за формулою RACE)» 

Розробіть проєкт PR-кампанії на одну з актуальних проблем сучасних 

міжнародних відносин (на вибір студента/cтудентки), у якому визначте та 

опишіть: 1) перший етап – дослідження; 2) другий етап – планування; 3) 

третій етап – комунікації; 4) четвертий етап – висновки та оцінки.  

Таблиця 1. Критерії оцінювання практичного завдання до самостійної 

роботи (за 12-ти бальною шкалою) 

Види завдань Кількість балів 

1) Перший етап – дослідження. 3 

2) Другий етап – планування. 3 

3) Третій етап – комунікації. 3 

4) Четвертий етап – висновки та оцінки 3 

Разом 12 
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Таблиця 2. Критерії оцінювання окремого завдання до самостійної 

роботи (за 3-х бальною шкалою) 

Високий рівень 

3 бали 

Відповідь повна, змістовна, оригінальна, 

характеризуються креативним підходом. 

Середній рівень  

2 бали 

Відповідь повна та змістовна. Однак є неточності, 

відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
1 бал 

Відповідь поверхова, багато неточностей і помилок.  

Незадовільний 

рівень  

0 балів 

Дуже слабкий рівень знання теоретичного матеріалу; 

відсутні навички розробки PR-технологій у 

міжнародних відносинах. 
 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Індивідуальне завдання не передбачене навчальним планом. 
 

7. МЕТОДИ НАЧАННЯ 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним 

результатам навчання за ОПП наведено в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за 

освітньою компонентною  
Шифр 

ПРН 

(відповідно 

до ОПП) 

Результати навчання  

(відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби діагностики 

/форми оцінювання 

РН08. Знати сутність та 

особливості зв’язків 

з громадськістю та 

сучасних PR-

технологій у 

міжнародних 

відносинах 

Лекції та семінари; 

самостійна робота, 

пошук джерел 

інформації 

(критичний аналіз, 

участь у дискусіях,  

Тестові завдання, 

перевірка завдань 

до тем, 

оцінювання 

активності в 

дискусіях, есе, 

реферат 

РН25 Вести фахову 

дискусію із проблем 

міжнародних 

відносин, міжнарод-

них комунікацій, 

регіональних студій, 

зовнішньополітичної 

діяльності, аргумен-

тувати свою 

позицію, поважати 

опонентів і їхню 

точку зору. 

Лекційні та 

семінарські заняття: 

групова дискусія 

Відкритий мікрофон, 

практичні завдання 

до тем.  

Практичне завдання 

до самостійної 

роботи на тему  

«Організація і 

проведення PR-

кампанії (за 

формулою RACE)» 

Оцінювання 

завдань до тем 

дисципліни, 

усних відповідей 

на заняттях, 

презентації есе, 

реферату, 

практичного 

завдання до 

самостійної 

роботи 
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Додатково можуть враховуватись такі види активностей здобувачів:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з 

використання сучасних освітніх технологій на платформах Coursera, 

Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про їх закінчення, 

надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, 

зустрічах (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення 

тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним 

сертифікатом). 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на 

семінарських заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів до виконання 

конкретної роботи. Поточний контроль і оцінювання результатів навчання 

передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час 

лекційних та практичних занять (групова дискусія);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проєктних 

завдань в ході індивідуально / командної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу 

(тести; 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші 

завдання.  

Пропуск лекційного (семінарського) заняття відпрацьовується в 

індивідуальному порядку (письмова робота за темою заняття). Обов'язковим 

також є виконання всіх завдань, які виносяться на семінарські заняття. Це дає 

допуск до екзамену (min 30 балів). 

Підсумковий контроль навчальних досягнень студента / студентки 

відбувається під час письмового заліку у комбінованій формі: виконання 

тестів доповнюється написанням відповідей на практичне проблемне 

завдання. За підсумками роботи виставляється підсумкова семестрова оцінка 

у відповідності зі шкалою оцінювання.  

Успішність студента /студентки оцінюється за такими ознаками: 

сформованість уявлень про витоки, теорії, тренд та проблеми розвитку 

PR; призначення, планування й реалізацію PR-програми; організацію PR-

кампанії в міжнародних відносинах; правове та етичне регулювання 

міжнародної PR-діяльності; 

знання природи, сутності та особливостей PR-технологій у 

міжнародних відносинах; основ правового та етичного регулювання 

міжнародної PR-діяльності;  

володіння PR-технологіями формування міжнародного іміджу 

держави; лобіювання; PR у діяльності міжнародних організацій. 

вміння самостійно розробляти PR проєкт із застосуванням сучасних 
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уявлень про міжнародну PR діяльність.  
Таблиця 8.1 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 
Методи Критерії оцінювання Система 

оцінювання, бали 

Тести, перевірка 

завдань та мотивація 

активності у дискусіях.   

 

На занятті студент/cтудентка може отримати бали за 

глибину розкриття питання, оригінальність та 

самостійність при виконанні завдання, вміння 

обгрунтувати свою точку зору та навести приклади під 

час дискусій. Опрацювання 8 тем семінарів (завдання, 

участь у дискусіях) за 6-ти бальною шкалою: 

Від 1 до 6 балів за 

тему 

Відповідь повна, глибока та змістовна, креативна і 

самостійна. Є аргументи і приклади.  
6 

Відповідь повна та змістовна. Високий рівень знань 

матеріалу. Однак положення не достатньо 

обґрунтовані.  

5 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань матеріалу з 

теми. Є деякі (1-2) змістовні неточності, помилки. 
4 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань матеріалу з 

теми. Є три і більше змістовних помилок. 
3 

Відповідь характеризується слабким знанням 

матеріалу. Багато помилок, немає обґрунтування 

положень та прикладів.  

2 

Дуже слабкий рівень знань, відсутні навички аналізу 

проблем міжнародного PR.  
1 

Підготовка тексту есе Оригінальність, креативність, самостійність розкриття 

теми, обгрунтованість положень, наведення прикладів 
Від 1 до 4 

Відповіль включає актуальність теми (проблеми); 

наявні самостійність та оригінальність тексту; 

обґрунтованість положень, аналіз прикладів; 

грамотність, оформлення тексту 

4 

У відповіді розкрито актуальність теми, обгрутовано 

положення, наведено приклади, однак бракує 

креативності. 

3 

У відповіді розкрито актуальність теми, обгрутовано 

положення, наведено приклади, однак бракує 

самостійності, є 2-3 змістовні помилки. 

2 

У відповіді не розкрито актуальність теми, не обгрутовано 

положення, не наведено приклади, багато змістовних 

помилок.  

1 

Підготовка тексту 

реферату 

Актуальність, обгрунтованість, самостійність розкриття 

теми 

Від 1 до 4 

Відповіль включає актуальність теми (проблеми); 

наявні самостійність та оригінальність тексту; 

обґрунтованість положень, аналіз прикладів; 

грамотність, оформлення тексту 

4 

У відповіді розкрито актуальність теми, обгрутовано 

положення, наведено приклади, однак бракує 

креативності. 

3 

У відповіді розкрито актуальність теми, обгрутовано 

положення, наведено приклади, однак бракує 

самостійності, є 2-3 змістовні помилки. 

2 

У відповіді не розкрито актуальність теми, не обгрутовано 

положення, не наведено приклади, багато змістовних 

помилок.  

1 
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Практичне завдання до 

самостійної роботи 

 

Розробка етапів PR проєкту за обраною темою. Від 1 до 12 балів 

Розроблено усі чотири етапи дослідження. Відповідь 

повна, змістовна, оригінальна, характеризуються 

креативним підходом. 

12 

Розроблено усі чотири етапи дослідження. Однак є 

неточності, відповіді не характеризуються креативним 

підходом. 

11 

Розроблено усі чотири етапи дослідження. Однак відповідь 

поверхова, багато неточностей і помилок. 

10 

Розроблено лише три етапи дослідження. Відповідь повна, 

змістовна, оригінальна, характеризуються креативним 

підходом. 

9 

Розроблено лише три етапи дослідження. Однак є 

неточності, відповіді не характеризуються креативним 

підходом. 

8 

Розроблено лише три етапи дослідження. Однак відповідь 

поверхова, багато неточностей і помилок. 

7 

Розроблено лише два етапи дослідження. Відповідь повна, 

змістовна, оригінальна, характеризуються креативним 

підходом. 

6 

Розроблено лише два етапи дослідження. Однак є 

неточності, відповіді не характеризуються креативним 

підходом. 

5 

Розроблено лише два етапи дослідження. Однак відповідь 

поверхова, багато неточностей і помилок. 

4 

Розроблено лише один етап дослідження. Відповідь повна, 

змістовна, оригінальна, характеризуються креативним 

підходом. 

3 

Розроблено лише один етап дослідження. Однак є 

неточності, відповіді не характеризуються креативним 

підходом. 

2 

Розроблено лише один етап дослідження. Однак відповідь 

поверхова, багато неточностей і помилок.  

1 

Творче завдання  

(під час заліку) 

Бали за глибину розкриття питання, оригінальність, 

самостійність при виконанні завдання, вміння 

обгрунтувати свою точку зору та навести приклади. 

Від 1 до 5 балів 

Відповідь повна, глибока та змістовна, креативна і 

самостійна. Високий рівень знань теоретичного та 

практичного матеріалу з теми, вільне володіння 

термінами дисципліни. Є аргументи і приклади.  

5 

Відповідь повна, глибока, самостійна та змістовна. 

Високий рівень знань теоретичного та практичного 

матеріалу з теми, вільне володіння термінами 

дисципліни. Однак положення не достатньо 

обґрунтовані.  

4 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань 

теоретичного та практичного матеріалу з теми; 

посереднє володіння термінами та поняттями 

дисципліни. Є деякі змістовні неточності, помилки. 

3 

Відповідь характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так і практичного матеріалу. 

Багато помилок, немає обґрунтування та прикладів.  

2 
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Дуже слабкий рівень знання теоретичного матеріалу; 

відсутні навички аналізу проблем спічрайтингу, 

чимало змістовних помилок. 

1 

 

Підсумковий контроль знань. Залікова робота 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за 

заліковими білетами. Кожен із залікових білетів містить 35 тестових завдань 

(35 балів) та 1 творче завдання. Максимальна кількість балів, яка може бути 

нарахована за тест, – 35 балів за 35 тестів, за завдання – до 5 балів.  

Критерії оцінювання завдання до залікового білету 

 (за 5-ти бальною шкалою) 

Дуже високий 

рівень 
5 балів 

 

Відповідь повна, глибока та змістовна, креативна і 

самостійна. Високий рівень знань теоретичного та 

практичного матеріалу з теми, вільне володіння 

термінами дисципліни. Є аргументи і приклади.  

Високий рівень 

4 бали 

Відповідь повна, глибока, самостійна та змістовна. 

Високий рівень знань теоретичного та практичного 

матеріалу з теми, вільне володіння термінами 

дисципліни. Однак положення не достатньо 

обґрунтовані.  

Середній 

рівень 
3 бали 

 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань 

теоретичного та практичного матеріалу з теми; 

посереднє володіння термінами та поняттями 

дисципліни. Є деякі змістовні неточності, помилки. 

Низький рівень 
2 бали 

Відповідь характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так і практичного матеріалу. 

Багато помилок, немає обґрунтування та прикладів.  

Дуже низький 

рівень 

1 бал 

Дуже слабкий рівень знання теоретичного матеріалу; 

відсутні навички аналізу проблем міжнародного PR, 

чимало змістовних помилок. 

Незадовільний 

рівень    0 балів 

Завдання не виконано або відповідь не стосується теми.  

 

Методи контролю в умовах змішаної форми навчання 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

заліку. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. 

Час виконання – до 80 хвилин. Вміст залікового білета й оцінювання 

відповідей на заліку: завдання – до 5 балів. Тести – до 35 балів (35 тестових 

завдань х 1 бал).  

За бажанням студент / студентка має можливість обрати тестову 

форму залікового білета (білет містить 40 тестових завдань, може 

одержуати 1 бал за кожну вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент / 

cтудентка на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну 

нульову оцінку (0). 
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У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому 

числі запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з 

забороною відвідування ЗВО ) студентам / студенткам надається можливість 

скласти екзамен у тестовій формі (білет містить 40 тестових завдань, 

здобувач одержує 1 бал за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі 

Google Classroom в дистанційному курсі «PR технології в міжнародних 

відносинах».  
 

9. Схема нарахування балів 
 

Таблиця 1. Схема нарахування балів за вивчення дисципліни 

Поточний контроль, самостійна робота Екзамен Сума 

 

Теми навчальної дисципліни 

Практичне 

завдання 

(самостійна 

робота) 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

60 

 

40 

 

100 

6 6 6 6 6 6 6 6 12 

 

Таблиця 2. Схема нарахування балів за видами робіт поточного 

контролю й практичного завдання (до 60-ти балів) 

Види робіт Кількість 

завдань 

Кількість 

балів 

1) Опрацювання тем семінарів (завдання, участь у 

дискусіях)  

8 40 

2) Підготовка тексту есе 1 4 

3) Підготовка тексту реферату 1 4 

4) Практичне завдання для самостійної роботи 1 12 

Разом 11 60 

 

Таблиця 3. Критерії оцінювання роботи на семінарі до теми 

(за 6-ти бальною шкалою) 

Дуже високий 

рівень   6 балів 

Відповідь повна, глибока та змістовна, креативна і 

самостійна. Є аргументи і приклади.  

Високий рівень 

5 балів 

Відповідь повна та змістовна. Високий рівень знань 

матеріалу. Однак положення не достатньо обґрунтовані.  

Високий середній 

рівень    4 бали 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань матеріалу з 

теми. Є деякі (1-2) змістовні неточності, помилки. 

Низький середній 

рівень    3 бали 

Відповідь змістовна. Середній рівень знань матеріалу з 

теми. Є три і більше змістовних помилок. 

Низький рівень 
2 бали 

Відповідь характеризується слабким знанням матеріалу. 

Багато помилок, немає обґрунтування та прикладів.  

Дуже низький 

рівень    1 бал 

Дуже слабкий рівень знань, відсутні навички аналізу 

проблем міжнародної PR діяльності.  
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Таблиця 4. Критерії оцінювання текстів есе та реферату 

(за 4-х бальною шкалою) 
Критерії Кількість балів  

1) Актуальність теми (проблеми) 1 

2) Самостійність та оригінальність тексту 1 

3) Обґрунтованість положень, аналіз прикладів.  1 

4) Грамотність, оформлення тексту 1 

Разом 4 

 

Таблиця 5. Критерії оцінювання практичного завдання до самостійної 

роботи за видами завдань (за 12-ти бальною шкалою) 

Види завдань Кількість 

балів 

1) Перший етап – дослідження. 3 

2) Другий етап – планування. 3 

3) Третій етап – комунікації. 3 

4) Четвертий етап – висновки та оцінки. 3 

Разом 12 

 

Таблиця 6. Критерії оцінювання окремого завдання до практичного 

завдання самостійної роботи (за 3-х бальною шкалою) 

Високий рівень 

3 бали 

Відповідь повна, змістовна, оригінальна, 

характеризуються креативним підходом. 

Середній рівень  

2 бали 

Відповідь повна та змістовна. Однак є неточності, 

відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 
1 бал 

Відповідь поверхова, багато неточностей і помилок.  

Незадовільний 

рівень  

0 балів 

Дуже слабкий рівень знання теоретичного матеріалу; 

відсутні навички розробки PR-технологій у 

міжнародних відносинах. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка для дворівневої шкали 

90 – 100  

 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

10.Рекомендована література 

Основна 

Декларація свободи Інтернет-комунікацій [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://cedem.org.ua/library/deklaratsiya-pro-svobodu-

komunikatsij-v-internet 
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В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті 

здійснюється за змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі проводяться практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб 

з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження 

жорстких карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО 

студентам/cтуденткам надається можливість скласти залік в тестовій формі 

дистанційно на платформі Google Classroom в дистанційному курсі «PR 

технології в міжнародних відносинах».  

 


