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викладачів 
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41/4 

Консультації по курсу 
відбуваються 

 Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 
занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через Skype або електронну адресу. Для погодження часу 
он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 
дзвонити pankivnatalya@gmail.com 

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб отримана  студентами  інформація    
була використана для впровадження елементів електронного 
маркетингу при формуванні стратегії туристичної фірми та готельно-
ресторанного підприємства та навиків PR-роботи. Знання курсу  «PR та 
електронний маркетинг в індустрії гостинності» є необхідною умовою 
для здобуття подальших професійних знань для роботи із клієнтами, 
партнерами, іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що 
відносяться до туристичної галузі, а також підвищення загальної і 
професійної культури студентів. Тому у курсі представлено як огляд 
концепцій піар-технологій, так і процесів та інструментів, які потрібні 
для їхнього впровадження в практичну діяльність. .  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності» 
є вибірковою дисципліною з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 
справа» для освітньої програми «PR та електронний маркетинг в 
індустрії гостинності» бакалаврів четвертого року навчання , яка 
викладається в восьмому семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної  дисципліни «PR та електронний 
маркетинг в індустрії гостинності» є  надання майбутнім фахівцям 
комплексу знань про особливості провадження PR-роботи та ресурсів 
туристичної компанії та готельно-ресторанного підприємства щодо 
можливості їх використання в туристичній діяльності. 
Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання: 
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 ознайомити студентів з роллю й місцем PR-роботи в системі 
економічних наук та розвитку туристичного бізнесу; 

 визначити  специфіку  формування іміджу та PR-повідомлень 
туристичної фірми, а саме: термінологію, поняття, визначення, 
що використовуються  у маркетингових та PR-дослідженнях;  

 визначити місце PR-підрозділів у структурі організації;  
 ознайомити з проблемами використання, формування та 

розповсюдження засобів PR; 
 охарактеризувати методи PR-роботи у туризмі, формування 

іміджу компанії 
 діяльність з реалізації плану PR-активності; 
 проаналізувати ресурсні бази види робочих комунікацій по PR. 
 визначити тенденції та перспективи розвитку PR-комунікацій в 

індустрії туризму; 
 ознайомити з технологією електронного маркетингу в готельно-

ресторанній сфері; 
 ознайомити з технологіями створення веб-сайтів в готельно-

ресторанній сфері тощо. 
 . 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Базова література: 

1.Паньків Н. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой пиар / Беленкова А.А. – М.: НТ Пресс, 
2007. – 256 с. – (Бизнес-букварь). 
3. Доскова И.С. Public Relations: теория и практика. – М.: Альфа-

Пресс, 2004. – 152 с. 
 

Допоміжна література: 
 

2. Алешина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: 
ИКФ «ЭКМОС», 2006 – 408 с. 

3. Бортник Е., Коротков Э., Никитаева А. Управление связями с 
общественностью. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 123 с. 

4. Бриттни Л. E-mail и деловая переписка/ Пер. с анг. А.Н. 
Сайдышева. – М.: ООО «Издательство Астрель»; «Издательство 
АСТ», 2004. – 158, [2]. 

5. Викентьева И.Л. Приемы рекламы и PR. – М.: Триз-шанс, 1995. – 
224 с. 

6. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 
эффективности. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-
Контакт»; Издательский Дом «Инфра-М», 2003. – 368 с. 

7. Демин Ю.М. Бизнес PR: М.: Бератор-Пресс, 2003. – 336 с.  
8. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и 

PR-текстов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с. 
 

Інформаційні ресурси: 
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9. http://www.allreklama.ru/ 
10. http://pr-center.org.ua/  
11. http://propr.com.ua/ru/ 
12. http://pr-study.ru/theory/effect.php 
13. http://publicity.kiev.ua/ 
 

 
Тривалість курсу 120   год. 

 
Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години  

практичних занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

 знати: 
 

- поняття піару, визначення та їх сутність. 
- історію ояви та розвитку PR у світі. Етапи формування та 

розвитку сучасного піару у Західній Європі та США. 
- паблісіті, реклама і PR.  
- відмінності PR від пропаганди та реклами. 
- маркетинг і PR. 
- напрямки PR. 
- брендинг і PR: поняття бренду, брендингу та їх 

використання у піар-діяльності підприємств сфери послуг. 
- позиціонування у піар-діяльності. 
- комунікаційне управління брендом. 
- імідж та іміджелогія: теоретичні аспекти управління  
- іміджмейкінг у системі Public Relations. 
- формування іміджу туристичної компанії.  
- принципи і функції PR. 
- професії у діяльності Public Relations. 
- поняття громадськості та громадської думки та їхня роль у 

сфері PR. 
- закони громадської думки Хадлі Кентріла.  

 
вміти: 

- визначати цільові групи громадськості для роботи у сфері 
PR. 

- досліджувати зв’язки із громадськістю, застосовуючи 
методи, підходи.  

- досліджувати діяльність служби по зв’язках з громадськістю 
у туризмі та сфері послуг. 

- визначати основні напрямки діяльності PR-служби.  
- формувати PR-звернення та створення PR-подій. 
 
 

  
Ключові слова Піар-технологіі, громадськість, фокус-групи, імідж, іміджелогія, 

електронний маркетинг та технології 
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Формат курсу   
Очний /заочний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 
надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 
форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 
розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 
робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 
самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 
першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 
засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 
завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 
результатів навчання. 

 
   

Теми Подаються у вигляді таблиці 
 

Підсумковий 
контроль, форма 

 Письмовий залік в кінці семестру, залікова оцінка враховує виконання 
практично-семінарських занять та модульних контрольних робіт 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
спеціалізованих дисциплін (Туризмознавство, Готельно-ресторанне 
господарство України, Санаторно-курортна справа, Законодавство у 
сфері гостинності та туризму тощо),, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату  іміджелогії та піар, розуміння його 
інструментарію та  методології. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

 Лекційна форма навчання:  
- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- пояснення та наведення прикладів з діяльності туристичних 
підприємств по питаннях лекцій; 
-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне заняття:  
- доповідь, відповідь, обговорення; 
- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 
забезпечення. 

Необхідне обладнання  Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 
такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 
Power Point, а також оволодіти програмним забезпеченням проектного 
управління - Project Management 2013. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Протягом семестру студент може набрати 100 балів. Приклад розподілу 
балів на семінарських заняття подається нижче 2. 
Під час письмового заліку студент може набрати 50 балів. Кожен 
студент отримує індивідуальні письмові залікові завдання, що містять 
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запитання по кожній темі навчальної дисципліни. Для написання 
залікових завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 25 
балів  за виконання практично-семінарських завдань впродовж 
семестру. 
Отримані бали під час заліку плюсуються до балів отриманих на 
семінарських та практичних заняттях. 
Підсумкова максимальна кількість балів_100 
  
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

1 Поняття PR. Суб’єкти діяльності PR, цілі та завдання.   
2.Історія появи та розвитку PR у світі.  
3.Чотири комунікаційні моделі у історичному розвитку PR.  
4.Поняття PR-комунікації, модель та її основні поняття.  
5.Паблісіті, реклама і PR. Відмінності PR від пропаганди та реклами. 
Маркетинг і PR. Напрямки PR.  
6.Брендинг і PR. Позиціонування. Комунікаційне управління брендом.  
7.Імідж та іміджелогія. Основні терміни іміджмейкінгу. Іміджмейкінг у 
системі Public Relations. Принципи роботи з іміджеформуючими 
якостями. Структура іміджу. Сильний корпоративний імідж.  
8.Знаки та знакові системи. Поняття образу. 
9.Роль іміджу в діяльності туристичної фірми. 
10.Природа впливу образу на свідомість людини. 
11.Зорові та звукові образи. 
12.Властивості торговельної марки та фірмового стилю у створенні 
образу фірми чи послуги. 
13.Класифікація та управління іміджем. 
14.Ринок послуг та ринок символів. 
15.Основні елементи фірмового стилю. 
16.Товарний знак. Фірмовий шрифтовий напис (логотип). 
17.Поняття «фірмове гасло», «фірмовий колір», «фірмовий комплект 
шрифтів» тощо. 
18.Носії фірмового стилю. 
19.Визначення товарного знаку. 
20.Підходи до формування марочної назви. 
21.Характеристика найвідоміших назв туристичних фірм і послуг. 
22.Основні елементи фірмового стилю. 
23.Товарний знак. Фірмовий шрифтовий напис (логотип). 
24.Поняття «фірмове гасло», «фірмовий колір», «фірмовий комплект 
шрифтів» тощо. 
25.Носії фірмового стилю. 
26.Визначення товарного знаку. 
27.Підходи до формування марочної назви. 
28.Характеристика найвідоміших назв туристичних фірм і послуг. 
29.Заходи ПР у періоди криз. 
30.«Штучні» новини як засіб привернення уваги до діяльності фірми. 
31.Підготовка та аналіз звітів про проведені заходи паблік рілейшинз. 
32.Критерії ефективності заходів щодо формування громадської думки. 
33.Етичні аспекти формування образу туристичної організації. 
34.Імідж туристичної послуги. 
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35.Співвідношення туристичної послуги та образу послуги. 
36.«Дикий» маркетинг у туристичній галузі. 
37.Співвідношення етичності та якості туристичної послуги. 
38.Комп’ютерні технології в туризмі: історія розвитку та використання 
39.Потенціал світових комп’ютерних мереж у створенні іміджу 
туристичної фірми чи послуги. 
40.Обмін інформацією з використанням інформаційних технологій між 
підприємствами та споживачами послуг. 
41.Перспективи розвитку цифрових технологій у напрямі формування 
іміджу фірм і послуг: переваги та недоліки. 
42.Поліграфічні технології як інструмент створення іміджу у 
туристичній сфері. 
43.Роль електронних засобів інформації у створенні іміджу. 
44. Поняття електронного маркетингу. 
45. Технологіі  електронного маркетингу. 
46. Організація роботи в мережі Інтернет. 
47. Технологія створення веб-сайтів. 
 

Опитування  Опитування студентів проводиться в письмовій, усній формі, у формі 
бесіди.  

 

 
  
 2 Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Іміджелогія та PR в туризмі 

» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту, заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-
вий тест 
(іспит, 
залік) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 
50 100 М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5  М 2 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ  

8 3 3 3 3 3 23 8 3 3 3 3 7 27 
 

Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
81-89 добре  71-80 
61-70 задовільно  51-60 



 7

* незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

* 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 
 
 
 

 СХЕМА КУРСУ «PR та електронний маркетинг в індустрії гостинності » 
 
 
 

Тиж. / дата / 
год.- 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма діяльності 
(заняття)* *лекція, 
самостійна, 
дискусія, групова 
робота)  

Література.*** Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

ЗГІДНО 
РОЗКЛАДУ В 
НАСТУПНОМУ 
СЕМЕСТРІ 

 Тема 1. Вступ 
до PR та 
іміджелогії: 
основні 
поняття, 
сутність        
  

Лекція 1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

4 год.  

  Тема 2.. 
Практичні 
аспекти 
провадження 
PR-діяльності. 
  

  Лекція  1.Паньків Н. Іміджелогія та 

PR в туризмі: навчально-

методичний посібник / 

Н.Паньків. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2017. – 

120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 

 4 год.   



 8

пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

   Тема 3.   
.Вступ до PR 
та іміджелогії: 
основні 
поняття, 
сутність 

 Семінарське 
заняття 

1.Паньків Н. Іміджелогія та 

PR в туризмі: навчально-

методичний посібник / 

Н.Паньків. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2017. – 

120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

 В день 
проведення 
заняття 

   Тема 4.  . 
.Вступ до PR 
та іміджелогії: 
основні 
поняття, 
сутність 

 Лекція 1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 

 4 год.   
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152 с. 
 

4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

 Тема 5. 
Дослідження 
зв’язків із 
громадськістю. 
 

 Лекція 1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

 

4 год.  

   Тема 6. 
Діяльність 
служби по 
зв’язках з 
громадськістю 
у туризмі та 
сфері послуг. 

  Лекція   1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 

 4 год.   
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   Тема 7. PR-
робота із 
засобами 
масової 
інформації та 
комунікації. 
Проведення 
основних 
заходів по 
зв’язках з 
громадськістю 

 Лекція 1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

 

4 год.   

   Тема 8. 
Середовище 
Public 
Relations. 

  Лекція   1.Паньків Н. 

Іміджелогія та PR в туризмі: 

навчально-методичний 

посібник / Н.Паньків. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. – 120 с. 

2.Беленкова А.А. PRостой 
пиар / Беленкова А.А. – М.: 
НТ Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 
4.http://propr.com.ua/ru/ 
5.http://pr-
study.ru/theory/effect.php 
6.http://publicity.kiev.ua/ 

 
 

 

 4 год.   

  Тема 9. 
Створення  
письмових 
матеріалів для 

 Лекція 1.Паньків Н. Іміджелогія та 
PR в туризмі: навчально-
методичний посібник / 
Н.Паньків. – Львів: 

4 год.  
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роботи у сфері 
Public 
Relations. 
 

Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Фран2.Беленкова 
А.А. PRостой пиар / 
Беленкова А.А. – М.: НТ 
Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

  
 

   Тема 
10.Практичні 
аспекти 
провадження 
PR-діяльності 

 Семінарське 
заняття 

1. Армстронг Г., Котлер Ф. 
Введение в маркетинг / Г. 
Армстронг, Ф. Котлер. – М.: 
СПб.; К.: ИД «Вільямс», 
2000. – 638 с. 
2.Биржаков М. Б. Введение в 
туризм: Учебник, 7-е изд. / 
М. Б. Биржаков. – М..: СПб.: 
Невский фонд; Издат. Дом 
«Герда», 2004. – 448 с. 
3.Джефкінс Ф. Реклама: 
Практ. Посіб. / Ф. Джефкінс. 
– К.: Т-во «Знання», КОО, 
2001. – 456 с. 
4.Дурович А. П. Маркетинг 
в туризме: Учебн. Пособие / 
А. П. Дурович. – Минск: 
Новое знание, 2004. – 496 с. 
5.Кара-Мурза С. Г. 
Манипуляция сознанием // 
С. Г. Кара-Мурза. – http: // 
www. kara-murza.ru 
6.Королько В. Г. Основы 
паблик рилейшинз / В. Г. 
Королько. – М.: Рефлбук; К.: 
Ваклер. – 2000. -528 с. 

 
 

 

 4 год  В день 
проведення 
заняття 

 Тема 11. 
Практичні 
аспекти 
провадження 
PR-діяльності 

 Семінарське 
заняття 

1. Армстронг Г., Котлер Ф. 
Введение в маркетинг / Г. 
Армстронг, Ф. Котлер. – М.: 
СПб.; К.: ИД «Вільямс», 
2000. – 638 с. 
2.Биржаков М. Б. Введение в 
туризм: Учебник, 7-е изд. / 
М. Б. Биржаков. – М..: СПб.: 
Невский фонд; Издат. Дом 
«Герда», 2004. – 448 с. 
3.Джефкінс Ф. Реклама: 
Практ. Посіб. / Ф. Джефкінс. 
– К.: Т-во «Знання», КОО, 
2001. – 456 с. 
 

4 год В день 
проведення 
заняття 

   Тема 
12.Діяльність 

 Семінарське 
заняття 

 1.Дихтль Е., Хершген Х. 
Практический маркетинг: 

 4 год.  В день 
проведення 
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служби по 
зв’язках з 
громадськістю 
у туризмі та 
сфері послуг 

Пер. с нем. / Е. Дихтль, Х. 
Хершген. – М.: Высш. шк., 
1995. – 514 с. 
2.Дурович А. П. Маркетинг 
в туризме: Учебн. Пособие / 
А. П. Дурович. – Минск: 
Новое знание, 2004. – 496 с. 
3.Кара-Мурза С. Г. 
Манипуляция сознанием // 
С. Г. Кара-Мурза. – http: // 
www. kara-murza.ru 
 

заняття 

    Тема 13. 
Вивчення 
середовища 
Public Relations 

 Семінарське 
заняття 

1.Паньків Н. Іміджелогія та 
PR в туризмі: навчально-
методичний посібник / 
Н.Паньків. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Фран2.Беленкова 
А.А. PRостой пиар / 
Беленкова А.А. – М.: НТ 
Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

  
 

4 год. В день 
проведення 
заняття 

   Тема 14.Аналіз 
повідомлень 
паблісіті, 
реклами та PR 
 

 Практичне  
заняття 

1.Джефкінс Ф. Реклама: 
Практ. Посіб. / Ф. Джефкінс. 
– К.: Т-во «Знання», КОО, 
2001. – 456 с. 
2.Дихтль Е., Хершген Х. 
Практический маркетинг: 
Пер. с нем. / Е. Дихтль, Х. 
Хершген. – М.: Высш. шк., 
1995. – 514 с. 
3.Дурович А. П. Маркетинг 
в туризме: Учебн. Пособие / 
А. П. Дурович. – Минск: 
Новое знание, 2004. – 496 с. 
4.Кара-Мурза С. Г. 
Манипуляция сознанием // 
С. Г. Кара-Мурза. – http: // 
www. kara-murza.ru 
5.Почепцов Г. Г. 
Имеджелогия. / Г. Г. 
Почепцов. – М.: Рефл-бук; 
К.: Ваклер. – 2002.- 704 с. 
6.  Почепцов Г. Г. Паблик 
рилейшнз для 
профессионалов / Г. Г. 
Почепцов.- М.: Рефл-бук; К.: 
Ваклер. – 1999.- 624 с. 
 
 
 

4 год. До кінця 
семестру 
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    Тема 15. 
Визначення 
цільових і 
пріоритетних 
груп 
громадськості.  
 

 Практичне  
заняття 

1.Паньків Н. Іміджелогія та 
PR в туризмі: навчально-
методичний посібник / 
Н.Паньків. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Фран2.Беленкова 
А.А. PRостой пиар / 
Беленкова А.А. – М.: НТ 
Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

  
 

4 год. До кінця 
семестру 

    Тема 16. 
Вибір 
критеріїв 
оцінки 
ефективності 
PR-програми 
та побудова 
матриці PR-
активності    

Практичне заняття 1.Паньків Н. Іміджелогія та 
PR в туризмі: навчально-
методичний посібник / 
Н.Паньків. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Фран2.Беленкова 
А.А. PRостой пиар / 
Беленкова А.А. – М.: НТ 
Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

  
 

2 год. До кінця 
семестру 

     Тема 17. 
Створення 
друкованого 
повідомлення, 
підготовка 
прес-релізу та 
прес-кіту 

 Практичне 
заняття 

1.Паньків Н. Іміджелогія та 
PR в туризмі: навчально-
методичний посібник / 
Н.Паньків. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Фран2.Беленкова 
А.А. PRостой пиар / 
Беленкова А.А. – М.: НТ 
Пресс, 2007. – 256 с. – 
(Бизнес-букварь). 
3.Доскова И.С. Public 
Relations: теория и практика. 
– М.: Альфа-Пресс, 2004. – 
152 с. 

  
 

 

2 год. До кінця 
семестру 
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