1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та
оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з
розподілом
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
Обов’язкова
українська
1/30
3
5
2

-

1
30
14
2
14
Частина комплексного
іспиту

-

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль «Професійні стандарти» покликаний формувати
знання і навички бакалавра реклами та зв’язків з громадськістю в аспекті
правових та етичних засад роботи за фахом.
Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основних
професійних стандартів діяльності рекламіста і PR-фахівця, здобуття вмінь
застосовувати етичні принципи та стандарти на практиці, формування
готовності здійснювати соціально відповідальну фахову діяльність.
Завданнями курсу є формування компетентностей:
 засвоєння етичних принципів та професійних стандартів діяльності
рекламіста і PR-фахівця;
 розуміння суспільної значущості професії, важливості збереження
національних та загальнолюдських цінностей;
 уміння діяти із соціальною відповідальністю та громадянською
свідомістю;
 готовність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати
демократичні технології ухвалення рішень з метою дотримання
професійних стандартів;
 здатність
критично
оцінювати
отриману
інформацію,
використовувати логіку і раціональні міркування, повноту
аргументації для оцінки ситуації професійного етичного вибору та
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правильності обраного шляху розв’язання задачі з урахуванням
контексту;
 готовність застосовувати набуті знання в професійній діяльності
рекламіста і фахівця зі зв’язків з громадськістю.
Фахові компетентності формуються у Центрі сучасних
комунікацій Інституту журналістики Університету Грінченка.
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
У результаті вивчення курсу «Професійні стандарти» студент знатиме:
 основні принципи та чинники професійної етики у сфері рекламної
та PR-діяльності;
 норми соціальної відповідальності на особистісному, професійному
і громадянському рівнях;
 основні напрямки формування професійних стандартів реклами і
PR в історико-культурному аспекті;
 норми правового регулювання професійних стандартів реклами і PR
в Україні та за кордоном;
 роль громадських організацій сфери реклами і PR у встановленні
професійних стандартів та їх впровадженні;
 основні положення етичних кодексів міжнародної рекламної та
PR-практики як спосіб вироблення професійних стандартів;
 практику розроблення принципів і стандартів
рекламної та
PR-діяльності в Україні;
 правила професійної поведінки спеціаліста у сфері реклами та PR.
Студент умітиме:
 вибудовувати професійну та громадську діяльність на основі норм
етики та гідності, керуватися професійними стандартами в конкурентному
середовищі;
 аналізувати фахові повідомлення сфери реклами та PR в аспекті
дотримання професійних стандартів;
 піддавати критичній оцінці отриману інформацію, застосовуючи
закони логіки, раціональні міркування та правила конструктивної критики;
аргументувати власну точку зору, відрізняти факти від припущень,
формувати обґрунтовані оціночні судження;
 виробляти
активну громадянську
та
життєву
позицію,
дотримуватися соціальної відповідальності в особистому житті, професійній
діяльності та громадянській практиці;
 впроваджувати у фаховій діяльності основні положення
міжнародних та вітчизняних етичних кодексів, дотримуватись норм і
стандартів професійної поведінки;
 формувати власну професійну етичну позицію, робити свідомий
моральний вибір.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Тематичний план для денної форми навчання
Розподіл годин між видами робіт

Самостійна

Модульні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів, тем

Усього

Аудиторна:

Змістовий модуль І. Професійні стандарти в галузі реклами
Тема 1. Етика як підґрунтя професійних
стандартів

5

1

1

3

Тема 2. Професійна етика:
принципи, фахові норми

сутність,

4

1

1

2

Тема 3.
Нормативно-правове
та
саморегулювання рекламної діяльності

7

2

2

3

Модульний контроль

2

Разом

18

2
4

4

2

8

Змістовий модуль ІІ. Професійні стандарти PR-діяльності
Тема 4.
Етика
і
стандартизація
професійної діяльності в галузі PR:
міжнародний досвід

6

2

1

3

Тема 5. Сучасна сфера PR-діяльності в
Україні:
формування
професійних
стандартів

6

2

1

3

12

4

2

6

30

8

6

Модульний контроль
Разом
Підготовка та проходження контрольних
заходів
Усього

2

14

5

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Професійні стандарти в галузі реклами
Лекція 1. Етика як підґрунтя професійних стандартів – 1 год.
Історичний огляд розвитку етики. Сутність і норми етики, її роль у
суспільстві. Етос і мораль. Етика як моральна філософія. Етика в системі
філософського знання. Етика як прикладна філософська дисципліна.
Напрями, розділи етики. Основні концепції.
Завдання та функції професійної етики. Суспільна роль фахівців з
реклами та зв’язків з громадськістю. Загальні принципи та норми моралі й
етики фахівців з реклами та PR.
Література основна: 7, 8.
Література додаткова: 1, 7, 8, 9, 13, 18.
Семінар 1. Етичні засади професійної діяльності – 1 год.
Людина як суб’єкт морального вибору. Проблема сенсу життя і шляхи
морального самовдосконалення особистості. Психологічні чинники
моральних проблем людини. Професіоналізм як моральна риса особистості.
Специфіка професійної моралі та професійної етики. Моральні мотиви і
ціннісні орієнтації у фаховій сфері масових комунікацій. Захист суспільної
моралі в мас-медіа. Загальні принципи та норми моралі й етики фахівців з
реклами та PR.
Література основна: 7, 8.
Література додаткова: 1, 7, 8, 9, 13, 18.
Лекція 2. Професійна етика: сутність, принципи, фахові норми –
1 год.
Поняття професійної етики. Історія формування професійних
стандартів у сфері реклами та PR. Державні органи регулювання галузі в
країнах Європи та США. Професійні організації та об’єднання рекламістів,
PR-фахівців як концептуальна основа формування професійних стандартів.
Етичні норми рекламної та PR-діяльності. Основні підходи в етичному
нормуванні реклами та PR. Конфлікт інтересів: причини, специфіка, шляхи
подолання та способи уникнення. Етичні проблеми компілятивності,
плагіату, заангажованості в практиці реклами та PR.
Етика реклами та PR в умовах ринкової економіки, політичних та
економічних протистоянь. Етика одержання винагороди в рекламній і PRдіяльності. Корпоративна етика і принципи її дотримання в умовах роботи
рекламного та PR-агентства.
Етичні заборони та етичні обмеження в галузі реклами. Порушення
етичних норм у рекламі. Етична експертиза рекламних продуктів.
Література основна: 1, 5, 6, 8.
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Література додаткова: 4, 5, 12, 16.
Семінар 2. Вітчизняне законодавство в галузі реклами. Закон
України «Про рекламу» – 1 год.
Аналіз кейсів порушень Закону України «Про рекламу».
Література основна: 2, 3, 4, 11.
Література додаткова: 4, 5, 10, 11, 12.
Лекція 3. Нормативно-правове та саморегулювання рекламної
діяльності – 2 год.
Способи регулювання етичних аспектів рекламної діяльності:
законодавство; саморегулювання (професійні етичні кодекси). Нормативноправове регулювання рекламної діяльності як основа формування
професійних стандартів. Громадські рекламні організації та процес
саморегулювання реклами.
Вітчизняне рекламне законодавство. Законодавство інших країн.
Міжнародні кодекси рекламної практики як спосіб вироблення
професійних стандартів. Кодекси Міжнародної торговельної палати, їх роль
у саморегулюванні реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики як
декларація основних принципів, норм, етичних стандартів рекламної
діяльності на міжнародному рівні.
Розроблення принципів та стандартів рекламної діяльності в Україні.
Інституалізація української професійної спільноти в сфері реклами. Видання
вітчизняних наукових праць з теорії і практики реклами. Розвиток фахової
періодики.
Література основна: 2, 3, 4, 9, 11, 12.
Література додаткова: 10, 11, 12, 23, 24, 25.
Семінар 3. Міжнародний кодекс рекламної практики: основні
положення – 1 год.
Аналіз кейсів порушень Міжнародного кодексу рекламної практики.
Література основна: 9, 11.
Література додаткова: 4, 5, 20, 25.
Семінар 4. Крос-культурні та психологічні аспекти професійних
стандартів реклами – 1 год.
Етно-національні культурні традиції в рекламній
діяльності.
Національно-специфічні уявлення про етику і мораль у рекламі.
Потенційний конфлікт культурних стереотипів, шляхи запобігання.
Психологічна безпека у сфері реклами. Поняття психологічної безпеки.
Принцип коректності реклами та наслідки некоректної реклами.
Психотехнічна матриця рекламного впливу. Типологія маніпуляцій.
Індивідуальний та колективний психотехнічний аналіз.
Література основна: 8, 10.
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Література додаткова: 4, 20, 21.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Професійні стандарти PR-діяльності
Лекція 4. Етика і стандартизація професійної діяльності в
галузі PR: міжнародний досвід – 2 год.
Етичні цінності PR. Стандарти PR-якості. Мінімальні стандарти PRякості (МСЯ). Шкала міжнародних стандартів. PR-сертифікація.
Професійні організації в сфері PR та їх роль у формуванні професійних
стандартів.
Розвиток PR-асоціацій, їх вплив на професіоналізацію фахової сфери,
формування професійних стандартів. Міжнародні асоціації. Етика зв’язків з
громадськістю в мультикультурному середовищі.
Етичні кодекси у сфері PR. Суспільна роль і практичне значення
етичних кодексів PR-діяльності.
Література основна: 1, 5, 6.
Література додаткова: 6, 14, 19.
Лекція 5. Сучасна сфера PR-діяльності в Україні: формування
професійних стандартів – 2 год.
Формування професійних стандартів PR-діяльності в Україні в
контексті регулювання фахової сфери. Громадські PR-організації та процес
саморегулювання професійної діяльності: Українська Асоціація зі зв’язків із
громадськістю (UAPR), Українська ліга зі зв’язків із громадськістю (PRЛіга). Проблеми формування в Україні національної основи Кодексу
професійної поведінки та етики PR.
Література основна: 6, 7.
Література додаткова: 2, 6, 15, 19.
Семінар 5. Міжнародні кодекси професійної етики в галузі PR.
Етичні кодекси вітчизняних громадських організацій у галузі PR – 1 год.
Література основна: 1, 5, 6, 7.
Література додаткова: 2, 6, 14, 15, 19.
Семінар 6. Професійні стандарти як основа кваліфікаційних вимог
до спеціалістів з реклами та PR. Професіограми фахівців – 1 год.
Кваліфікаційна характеристика фахівців «рекламіст», «фахівець зі
зв’язків з громадськістю»: зміст праці, сфера діяльності, види та завдання
професійної діяльності, знання та вміння, професійно значущі соціальнопсихологічні характеристики особи. Роль етичних показників.
Вимоги до фахівців в умовах формування інформаційного суспільства.
Література основна: 1, 5, 6, 12.
Література додаткова: 6, 16, 21, 23.
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кількість одиниць

Максимальна кіл-ть
балів

Модуль 2

Максимальна кіл-ть
балів

Кількість одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна кіл-ть
балів за одиницю

Модуль 1

Відвідування лекцій

1

2

2

2

2

Відвідування семінарських
занять

1

2

2

1

1

Робота на семінарському
занятті

10

2

20

1

10

Виконання завдань для
самостійної роботи

5

3

15

2

10

Виконання модульної
роботи

25

1

25

Разом:

64

Максимальна кількість
балів

87

Розрахунок коефіцієнта

87:60=1,45

23

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Змістовий модуль І
Професійні стандарти в галузі реклами
Тема 1. Письмова аналітична робота на одну з двох тем (за вибором
студента):
1) Дослідження «Етичні проблеми компілятивності, плагіату,
заангажованості в практиці реклами та PR».
2) Есе «Соціальна відповідальність рекламіста і фахівця зі зв’язків з
9

громадськістю». Аналіз прикладів.
Тема 2. Підготувати реферат на тему «Історія формування професійних
стандартів у сфері реклами і PR».
Тема 3. Письмовий аналіз рекламного повідомлення (за вибором
студента) в аспекті дотримання професійних стандартів.
Змістовий модуль ІІ
Професійні стандарти PR-діяльності
Тема 4. Дати аргументовану відповідь на питання: «Яким чином
рекламне законодавство та регулювання рекламної діяльності професійними
громадськими організаціями впливає на розвиток PR в Україні?»
Тема 5. Письмовий аналіз дотримання професійних стандартів у
PR-кампанії (за вибором студента).
Критерії оцінювання самостійної роботи
Перевірка самостійно виконаних аналітичних завдань здійснюється з
урахуванням таких критеріїв:
 глибина розкриття проблеми;
 повнота і ґрунтовність викладу;
 доказовість і логічність викладу;
 термінологічна коректність;
 ступінь обґрунтованості висновків;
 володіння нормами літературної мови та культури письмової
відповіді.
В аналізі студентами фахових повідомлень реклами та PR в аспекті
дотримання професійних стандартів береться до уваги здатність студентів
піддавати критичній оцінці отриману інформацію, застосовуючи закони
логіки, раціональні міркування та правила конструктивної критики;
аргументувати власну точку зору, відрізняти факти від припущень,
формувати обґрунтовані оціночні судження.
6.3. Форма проведення модульного контролю та критерії
оцінювання
Модуль І. Модульна контрольна робота складається з двадцяти
тестових завдань за змістом Закону України «Про рекламу».
Критерії оцінювання тестових завдань: за кожну правильну відповідь
– 1 бал.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії
оцінювання
Підсумкове оцінювання знань студентів з модуля «Професійні
стандарти» відбувається у межах комплексного екзамену з дисципліни
«Правове забезпечення в соціальних комунікаціях». Відповідно
екзаменаційна оцінка складається з двох компонентів: блок правових основ
10

– 20 балів і блок професійних стандартів – 20 балів.
З модуля «Професійні стандарти» студенти виконують завдання, яке
включає теоретичний і практичний компоненти, кожний з яких оцінюється
по 10 балів.
Критерії оцінювання завдання з професійних стандартів:
 засвоєння етичних принципів та професійних стандартів діяльності
рекламіста і PR-фахівця;
 знання Закону України «Про рекламу», міжнародних етичних кодексів
рекламної та PR-практики;
 здатність проводити ґрунтовний фаховий аналіз повідомлень реклами
та PR в аспекті дотримання професійних стандартів;
 повнота і змістовність відповіді;
 доказовість і логічність викладу;
 обґрунтованість висновків;
 володіння нормами літературної мови і культури усної та письмової
відповіді.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1) Історичний огляд розвитку етики.
2) Сутність і норми етики, її роль у суспільстві.
3) Напрями, розділи етики. Основні концепції.
4) Завдання та функції професійної етики. Суспільна роль фахівців з
реклами та зв’язків з громадськістю.
5) Людина як суб’єкт морального вибору.
6) Психологічні чинники моральних проблем людини.
7) Професіоналізм як моральна риса особистості.
8) Захист суспільної моралі в мас-медіа.
9) Історія формування професійних стандартів у сфері реклами та PR.
10) Професійні організації та об’єднання рекламістів, PR-фахівців як
концептуальна основа формування професійних стандартів.
11) Конфлікт інтересів: причини, специфіка, шляхи подолання та
способи уникнення.
12) Етичні проблеми компілятивності, плагіату, заангажованості в
практиці реклами та PR.
13) Етика реклами та PR в умовах ринкової економіки, політичних та
економічних протистоянь.
14) Корпоративна етика і принципи її дотримання в умовах роботи
рекламного та PR-агентства.
15) Етичні заборони та етичні обмеження в галузі реклами.
16) Принципи етичності в рекламі: персональна, гендерна, сексуальна,
вікова, расова та національно-культурна, конфесійна етичність.
17) Принципи етичності в рекламі: мовна, політична, екологічна,
історична, географічна етичність.
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18) Принципи етичності в оформленні реклами: колір, звук, графічне
оформлення.
19) Два основні способи регулювання етичних аспектів рекламної
діяльності.
20) Закон України «Про рекламу»: основний зміст розділів.
21) Міжнародний кодекс рекламної практики.
22) Розроблення принципів та стандартів рекламної діяльності в
Україні. Інституалізація української професійної спільноти в сфері реклами.
23) Крос-культурні аспекти професійних стандартів реклами.
24) Психологічна безпека у сфері реклами.
25) Психотехнічна матриця рекламного впливу.
26) Типологія маніпуляцій.
27) Індивідуальний та колективний психотехнічний аналіз.
28) Порушення етичних норм у рекламі. Етична експертиза рекламних
продуктів.
29) Етичні цінності PR.
30) Стандарти PR-якості. PR-сертифікація.
31) Професійні організації у сфері PR та їх роль у формуванні
професійних стандартів.
32) Міжнародні PR-асоціації. Етика зв’язків з громадськістю в
мультикультурному середовищі.
33) Етичні кодекси у сфері PR. Суспільна роль і практичне значення
етичних кодексів PR-діяльності.
34) Огляд кейсів щодо неетичних технологій в галузі PR у
міжнародному контексті.
35) Формування професійних стандартів PR-діяльності в Україні в
контексті регулювання фахової сфери.
36) Вітчизняні громадські PR-організації та процес саморегулювання
професійної діяльності.
37) Аналіз кейсів щодо порушення професійної етики PR в Україні.
38) Професіограма фахівця з реклами. Роль етичних показників.
39) Професіограма фахівця зі зв’язків з громадськістю. Роль етичних
показників.
40) Етичні вимоги до фахівців з реклами та PR в умовах формування
інформаційного суспільства.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ
Варіант 1
Проаналізувати
дотримання
професійних
стандартів
у
запропонованому рекламному повідомленні.
Варіант 2
Проаналізувати дотримання професійних стандартів у визначеній
PR-кампанії.
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6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка

Кількість балів

відмінно

90-100

дуже добре

82-89

добре

75-81

задовільно

69-74

достатньо

60-68

незадовільно

0-59

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 30 год., з них: лекційні – 8 год., семінарські – 6 год., модульний
контроль – 2 год., самостійна робота – 14 год.
Тиждень
Модулі

Лекції
Дати

Теми
лекцій

Теми
семінарських
занять

І

ІІ

ІІІ

ІV

Змістовий модуль І
Професійні стандарти в галузі реклами
1

Етика як
підґрунтя
професійних
стандартів –
0,5 б.
Етичні засади
професійної
діяльності –
5 б.+ 0,5 б.

2

3

4

Професійна Нормативноетика:
правове та
сутність,
саморегулюва
принципи,
ння рекламної
фахові норми діяльності –
– 0,5 б.
1 б.
Вітчизняне
законодавств
о в галузі
реклами.
Закон
України
«Про
рекламу» –
5 б.+ 0,5 б.

Міжнародни
й
кодекс
рекламної
практики:
основні
положення –
5 б.+ 0,5 б.

Кроскультурні
та
психологіч
ні аспекти
професійни
х
стандартів
реклами –
5 б.+ 0,5 б.

V

VІ

Змістовий модуль ІІ
Професійні стандарти
PR-діяльності
5

6

Етика і
стандартизація
професійної
діяльності в
галузі PR:
міжнародний
досвід – 1 б.

Сучасна сфера
PR-діяльності в
Україні:
формування
професійних
стандартів – 1 б.

Міжнародні
кодекси
професійної
етики в галузі
PR. Етичні
кодекси
вітчизняних
громадських
організацій у
галузі PR –
5 б.+ 0,5 б.

Професійні
стандарти
як
основа
кваліфікаційних
вимог
до
спеціалістів
з
реклами та PR.
Професіограми
фахівців. Захист
рекламних
та
PR-проектів
студентів –
5 б.+ 0,5 б.
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Самостійна
робота

Види
поточного
контролю

Письмова
аналітична
робота на
одну з двох
запропонован
их тем – 5 б.

Реферат на
тему «Історія
формування
професійних
стандартів у
сфері
реклами і
PR» – 5 б.

Письмовий
аналіз
рекламного
повідомлення
в аспекті
дотримання
професійних
стандартів –
5 б.

Аргумент.
відповідь
на питання
щодо
зв’язку
профес.
стандартів
реклами та
PR – 5 б.

Письмовий
аналіз
дотримання
професійних
стандартів у
PR-кампанії –
5 б.

Модульна контрольна робота (25 балів)

Підсумковий
контроль

Іспит (комплексний)
40 балів
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