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1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Назва дисципліни
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сайті кафедри

Паблік рилейшнз і реклама індустрій дозвілля
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E-mail викладача:
Посилання на освітній
контент в CMS Moodle (за
наявності) або на іншому
ресурсі
Консультації

glushchuk79@gmail.com

Онлайн-консультації:
- обговорення та затвердження запитань для прес-конференції і
брифінгу, обговорення поточних подій для затвердження контенту,
використання технологій

2. Опис навчальної дисципліни
ВК 08 Паблік рилейшнз і реклама індустрій дозвілля
кількість кредитів ЄКТС – 5;
кількість годин – 180 годин, у тому числі 60 аудиторних годин, 120 годин самостійна
робота;
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни Термін викладання – два семестри,
2,3 семестри.
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Паблік рилейшнз і реклама індустрій дозвілля належить до вибіркової навчальної дисципліни,

освітній компонент циклу професійної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з таких дисциплін
(пререквізитів): «Соціокультурна сфера в умовах трансформацій», «Менеджмент
культурних індустрій».
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при вивченні таких
дисциплін (постреквізитів): «Управління проектами в галузі культури», «Менеджмент
фестивальної діяльності».
5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Паблік рилейшнз і реклама індустрій дозвілля – це інструментарій в організації дієвого

просування продукту сфери індустрії дозвілля. Також, це структурний компонент
культури та інструмент духовного виробництва. В умовах глобалізації оволодіння
рекламними і PR-технологіями є необхідним вмінням фахівця соціокультурної сфери.

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз і реклама індустрій
дозвілля» є опанування теоретичними, професійними знаннями та практичними
навичками щодо організації паблік рилейшнз і реклами у сфері індустрії дозвілля.
5.3. Завдання вивчення дисципліни
Завданнями навчальної дисципліни «Паблік рилейшнз і реклама індустрій
дозвілля» є розвиток знань щодо: дослідження основних підходів та критеріїв класифікації
індустрій дозвілля; вивчення сутності, значення та передумов використання паблік
рилейшнз і реклами в індустрії дозвілля; визначення особливостей роботи фахівця з
паблік рилейшнз і реклами в індустрії дозвілля; вивчення особливостей складання PRпрограм; отримання практичних навиків розробки PR-програм і реклами в індустрії
дозвілля; анімаційних програм різного спрямування; вміння аналізувати явища сфери
індустрії дозвілля; творчо та нестандартно вирішувати інформаційні завдання, пов’язані зі
сферою індустрії дозвілля; застосовувати отримані знання на практиці; представляти
результати своєї діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.
5.4. Зміст навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Паблік рилейшнз і реклама індустрій дозвілля » належить до
вибіркових дисциплін.
Предметні компетентності: здатність до експертизи та надання консультаційної допомоги
у розробленні соціально-культурних проектів і програм; здатність володіти сучасними
технологіями менеджменту соціокультурної діяльності та ефективно їх використовувати в
процесі професійної діяльності; здатність до практичної адаптації науково-обгрунтованих
соціокультурних практик в умовах конкуренції.
5.5. План вивчення навчальної дисципліни
№
Назва теми
Форми організації навчання та
тижня
кількість годин
лекційні практичні лабораторні
завдання завдання завдання
1
2
2
Тема 1. Розвиток сфери 2
індустрії
дозвілля
в
Україні та за кордоном
2
2
2
Тема 2. Специфіка PR- 2
діяльності
у
сфері
індустрії дозвілля
3
4
4
Тема
3.
Особливості 4
роботи з об’єктами PRдіяльності
у
сфері
індустрії дозвілля
4
2
2
Тема 4. PR-кампанії у 2
сфері індустрії дозвілля
5
2
2
Тема 5. Використання 2
інструментарію
PR
у
фандрайзингу для сфери
індустрії дозвілля
6
2
2
Тема
6.
Основи 2
іміджелогії
та
їх
застосування
у
сфері
індустрії дозвілля

Самостійна
робота,
кількість годин
15

15

15

15
15

15

7

8

Тема
7.
Специфіка 2
рекламної діяльності у
сфері індустрії дозвілля
Тема
8.
Особливості 4
технології
рекламної
діяльності
у
сфері
індустрії дозвілля
20
Разом

2

2

15

4

4

15

20

20

120

6. Самостійна робота здобувача вищої освіти
Самостійна робота здобувача вищої освіти РДГУ є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
Графік самостійної роботи
№
Вид самостійної роботи
з/п
1
Підготовка до практичних
занять
2
Підготовка до лабораторних
занять
3
Підготовка презентації
4
Виконання індивідуальних
завдань
Разом

Години
40

Термін
виконання
щотижнево

40

щотижнево

20
20

1 раз в семестр
2 рази в семестр

Форма та метод
контролю
Усне та письмове
опитування
Усне та письмове
опитування
Усний захист
Усне опитування

120
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8. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формам організації навчального процесу і видам контрольних
заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за
результатами практичних та лабораторних занять – 50 балів (усний контроль: опитування,
бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему, презентація тощо та письмовий контроль:
контрольна робота в письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему в письмовому
вигляді); рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів;
підсумковий контроль, (залік в усній формі) – 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач
вищої освіти другого (магістерського) рівня протягом семестру за підсумками поточного
та рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з
навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до заліку не допускається. Крім того,
обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками поточного та рубіжного
контролів є виконання здобувачем вищої освіти другого (магістерського) рівня
підсумкової контрольної роботи.
9. Політика навчальної дисципліни
Активна участь здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня на
практичних та лабораторних заняттях під час опитування, відвідування лекційних занять,
ініціативність в обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи,
заохочення до науково-дослідної роботи.
10. Політика доброчесності
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати
завдання, які передбачені у силабусі.

