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Розглянуто методичні особливості підготовки спеціалістів зі зв’язків із гро-
мадськістю у вищих навчальних закладах Польщі 2012–2016 рр. Висвітлено ос-
новні вищі навчальні заклади, форми організації, методи, технології навчання, 
зміст освітніх програм, принципи підбору викладацького складу. Проаналізовано 
співвідношення між напрямами, спеціальностями, змістом підготовки. Надано 
практичні рекомендації щодо подальшого вивчення та застосування польського 
досвіду підготовки спеціалістів PR.
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Постановка проблеми. Станом на середину 2016 р. тисячі українських ком-
паній мають штатного спеціаліста, відділ або підрядників, відповідальних за зв’яз-
ки з громадськістю (PR). Відповідні вакансії є помітним сегментом на ринку праці. 
Понад 20 українських ВНЗ надають освіту зі зв’язків із громадськістю. Водночас 
у межах євроінтеграції триває гармонізація методики підготовки фахівців в Укра-
їні з європейською практикою вищої освіти. В інтерв’ю керівника МОН України 
у травні 2016 р., наприклад, наголошувалося на необхідності інтернаціоналізації 
української вищої освіти, щоб студенти «могли навчатися на спільних програмах і 
частину навчання проводити в українських університетах, частину — в польських 
і отримувати подвійні дипломи» [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 2000–2010-ті рр. в Україні 
вийшла низка статей та навчальних посібників із методики викладання у вищій 
школі, підготовки висококваліфікованих фахівців. Одним із найсучасніших, най-
повніших і найточніших викладів потенційного методичного арсеналу вищої шко-
ли, основних методів і технологій навчання у ВНЗ, є навчальний посібник Г. М. Коз-
лової [2]. Досвід приватної вищої освіти Польщі активно досліджувала М. І. Гавран 
[3, 4], але саме методичні особливості підготовки спеціалістів зі зв’язків із громад-
ськістю не були предметом її наукових робіт, не кажучи вже про методику підготов-
ки таких спеціалістів у державних ВНЗ. Інші українські та іноземні науковці також 
не розглядали цей аспект польської системи вищої освіти середини 2010-х рр. 

Мета статті — встановити основні особливості методики, яка застосовувала-
ся у процесі підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю польськими ВНЗ 
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на сучасному (2012–2016 рр.) етапі розвитку вищої освіти державної та недержав-
ної форм власності в Польщі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У 2010-ті рр. зростання польської 
економіки забезпечило високий попит на фахівців із PR і зв’язків із громадськістю.

Наприклад, коли Вроцлавський університет у 2012 р. відкрив, під назвою  «Імі-
джева комунікація», новий напрям підготовки фахівців із реклами, зв’язків із гро-
мадськістю й управління брендом, то він став другим за популярністю серед усіх 
освітніх напрямів цього навчального закладу. На 50 місць, відкритих за напрямом 
«Іміджева комунікація», претендував у 2012 р. 1861 бажаючий:  конкурс 37 осіб на 
місце [5]. Того ж року в Ягеллонському університеті, де спеціалістів з PR планува-
ли готувати у рамках напряму «Журналістика і соціальна комунікація», цей напрям 
поступився за популярністю лише медицині та англійській філології [6].

У 2012–2016 рр. підготовка спеціалістів зі зв’язків із громадськістю у Польщі 
здійснювалася як на першому, так і на другому освітніх рівнях, а також дуже поши-
реними були програми післядипломного навчання цій спеціальності. Віднесення 
програм з підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю до певного освітньо-
го напряму дуже різноманітна (табл. 1, 2).

Таблиця 1 
Освітні програми I i II ступенів

Напрям підготовки Спеціальність Вищий навчальний заклад
1 2 3

Економіка Економічна журналістика і pub-
lic relations 

Економічний університет у 
Познані

Економіка та дер-
жавне управління Public relations в організаціях * Економічний університет у 

Катовіце
Журналістика і меді-
азнавство Public relations і медіамаркетинг Варшавський університет

Журналістика і соці-
альна комунікація 

Public relations і медіамаркетинг Варшавський університет

Реклама і public relations * Вища школа інформатики та 
управління у Жешуві 

Іміджева комунікація і public 
relations **

Вища школа інформатики та 
управління в Жешуві

Public relations Папський університет Івана 
Павла ІІ у Кракові

Економічна журналістика і pub-
lic relations *

Економічний університет у 
Катовіце

Corporate identity і public rela-
tions *

Вища школа соціальної психо-
логії

Комунікація і public relations * Нижньосілезька вища школа

Public relations Соціально-гуманістичний уні-
верситет SWPS

Управління іміджем осіб та 
компаній

Соціально-гуманістичний уні-
верситет SWPS
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1 2 3
Іміджева комуніка-
ція Public relations Вроцлавський університет

Міжнародні відно-
сини

Public relations в міжнародному 
бізнесі *

Вища банківська школа у 
Познані

Польська філологія Соціальна комунікація — рекла-
ма і public relations **

Педагогічний університет у 
Кракові

Управління

Корпоративна комунікація і pub-
lic relations **

Економічний університет у 
Вроцлаві

Public relations ** Вища школа промоції у Вар-
шаві

Public relations і 
медіаконсалтинг

Public relations і медіаконсалтинг 
*

Університет Марії Кюрі-Скло-
довської

Примітки. * — I освітній ступінь.   ** — II освітній ступінь.

Таблиця 2 
Післядипломні освітні програми

Напрям підготовки Вищий навчальний заклад

Архітектор бренду Університет Лазарського

Аспірантура з журналістики та Public relations Вроцлавський університет

Аспірантура переконуючої комунікації: ре-
клама, зв’язки з громадськістю, політична 
промоція

Сілезький університет

Міжкультурні Public relations Краківська академія ім. Анджея Фрича 
Моджевського

Новий PR Вища європейська школа ім. кс. Юзефа 
Тішнера

Творець публічного іміджу Університет Лазарського 

Public affairs у самоврядуванні Краківська академія ім. Анджея Фрича 
Моджевського

Public relations

Економічний університет у Кракові

Ягеллонський університет у Кракові

Варшавський економічний університет 
(SGH)

Public relations і медіаконсалтинг Університет Марії Кюрі-Склодовської

Public relations — сучасна комунікація у прак-
тиці Економічний університет у Катовіце

Продовження табл. 1
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Як бачимо, спеціалістів зі зв’язків із громадськістю готували у популярних 
польських ВНЗ за, приблизно, двома десятками напрямів освітньої підготовки, 
зок рема за такими різними, традиційно самостійними, чітко відокремленими один 
від одного напрямами освіти і науки, як, наприклад, «Управління», «Міжнарод-
ні відносини» чи «Польська філологія». Відповідно, методологія та методика на-
вчального процесу в межах того чи іншого напряму освітньої підготовки детер-
мінуються значною мірою специфікою останнього.

Розглянемо, наприклад, освітню програму «Соціальна комунікація — рекла-
ма і public relations» II ступеня підготовки, яка пропонувалася у 2014–2016 рр. в 
Ягеллонському університеті. Згідно з картою курсів цієї програми, у IV семестрі, 
на завершальній стадії навчання, студенти вивчають, крім вибіркових курсів, «кур-
си напряму»: «Cучасна літературна критика», «Основи етнолінгвістики», «Осно-
ви соціолінгвістики»;  а також «курси спеціальності»: «Політичний маркетинг» 
і «Реклама як інструмент маркетингу». Згідно з навчальним планом, на «літера-
турно забарвлену» навчальну дисципліну «Поетика реклами» відведено 28 годин, 
на дисципліну «Public relations» — 30 годин. Хоча загалом більшість навчальних 
дисциплін за спеціальністю «Соціальна комунікація — реклама і public relations» 
у цьому університеті пов’язані безпосередньо з рекламою, PR, маркетингом, проте 
виразно простежуються, так би мовити, «родові риси» філологічного походження 
цієї освітньої програми. У програмі зафіксовано, що її випускники будуть підго-
товлені до роботи, пов’язані зі соціальною комунікацією, у широкому розумінні,  
а саме: у агентствах із реклами, стимулювання продажу, у відділах зв’язків із гро-
мадськістю різних установ [7].

Аналогічно сформульовано й опис компетентностей, перспектив працевлаш-
тування випускників спеціальності «Public relations» напряму «Іміджева кому-
нікація» Вроцлавського університету: консультант із питань комунікації на під-
приємствах і в комерційних компаніях, іміджмейкер установ та публічних осіб, 
працівник прес-служб, відділів зв’язків із громадськістю, тощо [8]. Якщо ж звер-
нутися до переліку навчальних дисциплін цієї освітньої програми, за спеціальніс-
тю «Public relations», то не побачимо у ній жодної класичної філологічної дисци-
пліни. Натомість дуже великою від загального обсягу навчального навантаження є 
частка дисциплін із різних аспектів журналістики: 12 предметів із 36 обов’язкових, 
або близько 30 % від загальної кількості годин [9].

Загалом аналіз декількох десятків освітніх програм, інших методичних та 
офіційно-інформаційних документів польських ВНЗ із підготовки спеціалістів 
зі зв’язків із громадськістю дає змогу виділити універсальний перелік основних 
нав чальних дисциплін, який з деякими варіаціями у формулюваннях назв і гли-
бині вивчення пропонували в 2012–2016 рр. у польській вищій освіті майбутнім 
піарникам, а саме: основи культурології, теорія масової комунікації, основи меді-
азнавства, медіаправо, основи економіки, економіка ЗМІ, менеджмент, маркетинг, 
реклама, психологія особистої презентації, мистецтво публічних виступів, соці-
альна психологія, соціальна історія медіа, основи політології, основи та стратегія 
зв’язків із громадськістю, PR у Польщі та світі, digital PR, політичний PR, політич-
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на реклама, етика в PR та  журналістиці, авторське право, кризова комунікація, ін-
струменти роботи сучасного журналіста, інформаційні технології, пошук та аналіз 
джерел інформації у ЗМІ, інтернет-журналістика, мова журналістського викладу, 
зв’язки з медіа, громадська думка, соціальна відповідальність бізнесу, диплома-
тичний протокол.

На периферії (тобто, лише в 2–3 освітніх програмах із 20) загального масиву 
навчальних дисциплін були такі: основи музичної культури, основи кіно- та відео -
-культури, основи фотографії, медіасистеми у світі, національна медіасистема, 
формування іміджу Польщі за кордоном, управління кадрами, дослідження ринку 
та громадської думки, мікроекономіка, product placement, спонсорство, лобіюван-
ня, внутрішній PR, редагування текстів PR, соціолінгвістика, основи управління 
PR-агентством, мистецтво переговорів, історія ЗМІ, сучасна історія для журналіс-
та, філософія, логіка, корпоративна ідентичність.

В усіх розглянутих 20 освітніх програмах наявні традиційні методи, техноло-
гії навчання: лекція, практичне заняття, лабораторне заняття, індивідуальне занят-
тя. У більшості програм декларується застосування переважно відомих провідним 
українським методистам інноваційних методів а технологій: проблемна, інтерак-
тивна лекція, групова, командна робота, аналіз випадків (кейс-метод, Case study), 
розв’язання різноманітних завдань, симуляційна гра, дискусія з модерацією та без 
неї, підготовка усних та електронних  презентацій.

У методиці підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю у Польщі 2012–
2016 рр. виразно домінувала орієнтація на практику: співвідношення лекційних та 
практичних занять переважно планувалося на користь останніх. Наприклад, один із 
найуспішніших великих приватних навчальних закладів Польщі, Соціально-гума-
ністичний університет SWPS, довів у програмі на 2016/2017 рр. це співвідношення 
майже до 1:2 (лекційних, порівняно з різними формами практичних занять) [10].

Більшість із розглянутих ВНЗ позиціонували свої освітні програми з підго-
товки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю як максимально адаптовані до най-
нагальніших потреб ринку, робили акцент на інтерактивності, практичній спря-
мованості, а також на захоплюючій формі занять. Типовим прикладом короткого 
опису таких програм є, наприклад, інформаційний матеріал із інтернет-сайту Еко-
номічного університету м. Вроцлава: «У класі, на додаток до спілкування на лек-
ції, із використанням сучасних інструментів і методів презентації, будуть засто-
совуватися групові види роботи проектного характеру. Будуть також практичні та 
семінарські заняття з використанням аналізу національних і міжнародних випад-
ків, які стосуються різних ринків і видів організацій. Виконуватимуться вправи, 
спрямовані на формування, вдосконалення та закріплення вмінь спілкування,  для 
різних областей формування іміджу. На заняття будуть запрошені представники 
підприємств і організацій, які щодня займаються корпоративною комунікацією,  
створенням іміджу, і участь яких дозволить зробити навчальний процес більш 
привабливим, отримати практичні та сучасні знання» [11]. Один із традиційних 
польських університетів, лідерів державної вищої освіти, дотепно сформулював 
компроміс у позиціонуванні кадрового забезпечення освітньої програми зі зв’язків 
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із громадськістю: «Наші викладачі — це практики з дидактичним досвідом і вче-
ні — з практичним досвідом» [12]. 

Особливо виділяється з-поміж практичних занять така форма роботи: про-
ведення досліджень, орієнтованих на дію. Ось, наприклад, чим приваблює своїх 
потенційних студентів, майбутніх піарників, один із польських ВНЗ: «Студенти 
можуть використовувати спеціалізовані лабораторії, де під наглядом тьюторів із 
галузі зреалізують власні проекти. Ми співпрацюємо з такими засоби масової ін-
формації, як «Gazeta Wyborcza», «Radio Eska», а також з найбільшими агентства-
ми брендингу та зв’язків із громадськістю. Викладачі, які проводять ці заняття, 
завжди доступні, підтримують студентів у реалізації їхніх пристрастей та ідеї». 
В Інформаційних матеріалах цього ВНЗ, присвячених спеціальності «Public rela-
tions», 7 із 10 представлених викладачів позиціонуються як практики, працівники 
бізнес-організацій або «третього сектора» [10].

Акцент на залученні практиків, досвідчених співробітників ЗМІ чи PR-агентств 
містився у більшості інформаційних матеріалів із описами освітніх програм із під-
готовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю у польських ВНЗ. Комерціаліза-
ція вищих шкіл привела до того, що всі вони, у розробці та позиціонуванні освіт-
ніх програм із підготовки працівників сфери зв’язків із громадськістю, тяжіли до 
формування професійного портрету, профілю, компетентності спеціаліста таким 
чином, щоби справити враження, що готують універсального піарника, та ще й 
принагідно рекламіста. Подібно до того, як у видавничій галузі, в результаті по-
силення комерціалізації, адресат вказується в анотаціях дедалі частіше з викорис-
танням шаблонної фрази: «Книга призначена для широкого кола читачів» (навіть 
коли вона для нього, за змістом,  не призначена). Проте порівняльний аналіз змісту 
освітніх програм вказує на значні відмінності між ними, поглиблене вивчення пев-
ного аспекту, обумовленого освітнім напрямом, в межах якого створено цю про-
граму для спеціалізації «зв’язки з громадсь кістю».

Вартий уваги також той факт, що з двох десятків ВНЗ, які готували піарників 
у середині 2010-х рр., 5 закладів входили до топ-20 загального рейтингу польських 
академічних навчальних закладів 2014 р. [13], оскільки велику частку серед 20 
найкращих закладів становили такі, що спеціалізувалися на медичній освіті, циф-
ра 5 красномовно свідчить про пильну увагу чільних польських менеджерів освіти  
до підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю.

Висновки. Підготовка спеціалістів зі зв’язків із громадськістю у Польщі 2012–
2016 рр. здійснювалася багатьма державними та недержавними ВНЗ, зокрема про-
відними, на обох основних освітньо-кваліфікаційних рівнях освіти I та ІІ ступенів, 
а також як післядипломна підготовка. Поширеними були не лише денна, але й різні 
види заочної, дистанційної форми навчання. Структура та система навчального 
процесу відповідали освітнім стандартам ЄС та сучасним вимогам до методики 
викладання у вищій школі. Зміст навчання, підбір навчальних дисциплін для ви-
кладання був на 70–80 % спільним для більшості освітніх програм із підготовки пі-
арників, решта ж навчальних дисциплін, як і відмінності у глибині вивчення, були 
зумовлені належністю освітньої програми до певного освітнього напряму, в межах 
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якого створювалася та функціонувала ця програма. Виявлено 9 таких напрямів для 
I–II освітньо-кваліфікаційних рівнів, 10 — для післядипломних освітніх програм. 
Відповідно, попри стандартне позиціонування запланованих професійних компе-
тентностей як таких, що дасть випускникові змогу бути універсальним фахівцем зі 
зв’язків із громадськістю, деякі з досліджених ВНЗ готували спеціалістів із вираз-
ним ухилом у бік суміжного фаху, певної «материнської» спеціалізації, пов’язаної 
з особливостями науково-методичного профілю навчального закладу та освітнього 
напряму. Дуже виразною була тенденція до посилення професійної орієнтованос-
ті. Частка практичних занять набагато перевищила частку лекцій. Посилювалася 
також тенденція до використання досвідчених практиків PR як викладачів.
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Methodical features of public relations specialists training at higher educational 
institutions in Poland of the period 2012–2016 have been considered. The main higher 
education institutions, forms of organization, methods, technologies of training, the 
content of educational programs, principles of teaching staff selection have been 
highlighted. Correlation between the fields of study, the specializations, and the content 
of training has been analysed. Practical recommendations for further study and use of 
the Polish experience of PR specialists training have been proposed.
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