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Методичні рекомендації та тематика КР для студентів ІЗДН 

 

   Контрольна робота виконується кожним студентом з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих під час вивчення 

дисципліни "Основи Паблік Рілейшнз", а також розвитку навичок їх 

практичного застосування при розв'язанні фахових завдань. Контрольна 

робота має також за мету навчити студента-психолога працювати з 

літературними джерелами і надати йому досвід самостійного теоретичного 

та, якщо цього вимагатиме тема роботи, емпіричного дослідження. 

Зміст роботи: контрольна робота складається зі вступу, теоретичного 

розділу, висновків та списку літератури. Виконання, оформлення та захист 

контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку 

відповідно до методичних рекомендацій.  

Час, потрібний для виконання контрольної роботи - 8 годин 

самостійної роботи. Обсяг контрольної роботи – до 30 сторінок. Варіанти 

завдань з контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр 

номеру залікової книжки. 

 

Теми контрольних робіт 

1. Паблік Рілейшнз як наука. 

2. Сучасний Паблік Рілейшнз професійної системи. 

3. Принципи та функцій Паблік Рілейшнз. 

4. Історичні моделі розширення функцій Паблік Рілейшнз. 

5. Паблік Рілейшнз та близькі  види діяльності. 

6. Базові психологічні категорії як опорні компоненти психологічних знань 

щодо забезпечення Паблік Рілейшнз. 

7.Суть та попередження виникнення конфліктів у діяльності Паблік Рілейшнз. 

8. Складові роботи Паблік  Рілейшнз. 

9. Статус та функції співробітника Паблік Рілейшнз в організації. 

10.Вимоги до фахівці Паблік Рілейшнз. 

11.Переваги та недоліки наявності Паблік Рілейшнз відділу в організації. 

12.Переваги та недоліки використання організацією послуг консультаційної 

фірми Паблік Рілейшнз. 

13 Типологія громадськості у Паблік Рілейшнз. 

14 Вивчення цільових та пріоритетних груп громадськості. 

15.Підходи до визначення цільових груп. 

16.Сутність громадської думки. 

17.Психологічні механізми впливу на громадську думку. 

18. Громадська думка та установки. 

19.Формування громадської думки. 

20.Паблік Рілейшнз як особливий вид управління. 

21.Принципи управління Паблік Рілейшнз. 

22. Складові процесу управління Паблік Рілейшнз 

23. Сутність та задачі комунікації у Паблік Рілейшнз. 

24.Етапи та елементи комунікації у Паблік Рілейшнз. 



25.Принципи ефективної комунікації. 

26.Співпраця із засобами масової інформації у діяльності  Паблік Рілейшнз. 

27. Основні характеристики іміджу як психічного образу. 

28.Імідж організацій: базові структурні моделі. 

29.Чинники формування позитивного іміджу організації. 

30.Суть та типологія криз. 

31.Управління кризою, складові. 

32.Типові помилки організацій в умовах кризи. 

33.Комунікація у кризових ситуаціях. 

34.Кодекс професійної поведінки. 
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