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ВСТУП

Навчальна  програма  навчальної  дисципліни  «Мова  PR-комунікацій»
складена  відповідно  до  освітньо-наукової  програми  підготовки  фахівців
третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти  в  галузі  знань  03
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовна специфіка текстів,
які мають своїм завданням вплив на реципієнта.

Міждисциплінарні  зв’язки:  сучасна  українська  мова;  практична
стилістика  української  мови;  функціональна  стилістика  української  мови;
історія української літературної мови; лінгвістична прагматика.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Вступ. Поняття PR-комунікацій, їх місце в житті суспільства;
2. Масмедійна комунікація;
3. Рекламна комунікація;
4. Політична комунікація.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Мова  PR-комунікацій»  є
науково-теоретичне обґрунтування механізмів формування лінгвальної бази
комунікативних актів, що формують суспільну думку українців.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Мова PR-комунікацій» є:
– ознайомлення з поняттям PR-комунікація, його різновидами; 
–  формування  кваліфікованого  ставлення  до  процесу  творення  суспільно
значимого тексту;
– розвиток  уміння  здійснювати  когнітивний,  прагматичний  та
соціолінгвістичний аналіз комунікативного дискурсу.
1.3. За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
– здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень;
– генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань;
– вміння проектувати, ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій
групі)  наукові  дослідження  на  основі  цілісного  системного  наукового
світогляду;
– здатність  продемонструвати  знання  та  розуміння  сучасної  методології,
методики та методів лінгвістичного дослідження,  зокрема з використанням
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;
спеціальні:
– уміння володіти термінологією дисципліни;



– здатність обирати в усному й писемному мовленні найдоцільніші формули,
які мають соціальний вплив; 
– вміння гнучко використовувати власний вербальний репертуар для передачі
прагматично спрямованої інформації;

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Вступ. Поняття PR-комунікації, її місце в житті суспільства.

PR-діяльність  –  це  діяльність,  спрямована  на  досягнення
взаємопорозуміння  та  згоди  між  людьми, соціальними  групами, класами,
націями, державами на  основі  цілеспрямованого  формування  громадської
думки та управління нею.

У  контексті  налагодження  взаєморозуміння  важливу  роль  відіграє
лінгвальний  фактор,  адже  цей  процес  переважно  відбувається  в
комунікативному просторі.  Тому  PR-комунікація стає важливою складовою
PR-діяльності.  Така  діяльність  може  обслуговувати  як  бізнес-інтереси
(наприклад, реклама), так і політичні ідеї (політичні гасла, дискусії, промови
тощо).

Типологія PR-комунікацій.
Види  масової  комунікації(  PR-комунікації)  розрізняють  на  основі

специфіки  використання  форм масового  спілкування  у  певних сферах  для
виконання визначених суспільством або професійним комуні кантом завдань.

Залежно  від  цього  виділяють  масмедійну  комунікацію  (пов'язана  з
використанням  засобів  масової  інформації),  рекламну  комунікацію
(покликану  виробити  у  споживача  стійке  уявлення  про  рекламований
продукт), політичну комунікацію (яка виконує пропагандистську й агітаційну
функції).

 Фактори PR-комунікацій.
На  масовий  комунікаційний  процес  впливають  різні  фактори.  До

основних можна зарахувати: а) людські (особистісні) фактори, які залежать
від  психологічної  і  професійної  підготовки  комуні  канта;  б)  ситуативні
фактори (час, місце, контекст комунікації); в) інструментально-технологічні
фактори (канал зв'язку, лінгвальні формули тощо) – це саме ті фактори, на які
комунікант  може  свідомо  впливати  з  метою  формування  у  реципієнта
відповідної думки.

Змістовий модуль 2. 
Масмедійна комунікація.

Типологія засобів масової інформації.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0


Залежно  від  способу  трансляції  інформації  виділяють  активні  (котрі
передбачають  активну  участь  реципієнта  у  процесі  комунікації)  й  пасивні
(коли  комунікація  має  односторонній  зв'язок  –  реципієнт  залишається
пасивним отримувачем інформації) засоби масової комунікації. До активних
можемо зарахувати  блоги,  соціальні  мережі,  а  також  on-line трансляції  по
телебаченню  або  радіо.  До  пасивних  традиційно  належать  масмедіа  на
паперових  носіях  (газети,  журнали,  часописи),  інформативні  програми  на
радіо і телебаченні.

Мовна специфіка масмедійної комунікації.
Особливістю масмедійних комунікацій є низький рівень комунікативної

інтенції.  Перевага  віддається  інформативній  інтенції,  тобто  виробничо-
інформаційному  цілепокладанню.  Тому  для  комунікантів  засобів  масової
інформації  (журналістів)  основною  метою  стає  "інформувати,  донести
необхідну  інформацію".  Насправді  ж  метою  PR-комунікацій  має  бути
"переконати, сформувати громадську думку". Таке завдання до певної міри
спроможні виконати активні ЗМІ.

Змістовий модуль 3. 
Рекламна комунікація.

Специфіка рекламної продукції як виду комунікативної діяльності.
У рекламній комунікації використовують всі засоби, які забезпечують

максимально  високий  рівень  впливогенності.  На  відміну  від  масмедійної
комунікації основна мета працівника сфери реклами полягає не в тому, щоб
"проінформувати споживача", а саме в тому, щоб "вплинути на реципієнта",
забезпечити  коло  потенційних  покупців  або  споживачів  рекламованої
продукції чи послуги.

Взаємодія  лінгвальних  та  позалінгвальних  факторів  у  рекламній
комунікації.

Для рекламної комунікації суттєвим є використання суб'єктно-об'єктної
форми  спілкування,  маніпулятивної  форми,  демонстративно-розважальної
форми.  Для  забезпечення  ефективності  рекламної  діяльності  фахівці
професійно  підходять  до  вивчення  реакції  аудиторії.  Рекламна  комунікація
тримається на серйозному вивченні психології людей.

Змістовий модуль 4. 
Політична комунікація.

 Специфіка політичної комунікації.
Політична комунікація викає як вид суспільної діяльності, пов'язаної з

формуванням потрібної громадської думки щодо того чи іншого політичного
угруповання.  Політична  комунікація  активно  застосовує  форми
пропагандистської  та  агітаційної  діяльності.  Політична  комунікація  має
яскраво  виражену  комунікативну  інтенцію.  Інформаційні  продукти
розглядаються як засоби досягнення лінгвопрагматичної мети.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік

5. Засоби діагностики результатів навчання
– усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– письмові роботи різних видів (вправи, перекази, твори різних жанрів,

письмові контрольні роботи, письмові завдання для заліку тощо);
– тестування; 
–  підсумкове  опитування  студентів  за  тематикою  змістових  модулів

тощо.
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