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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Психологія реклами». 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія реклами» є 
нормативним документом КУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено на основі 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. 

У період активного розвитку інформаційних технологій та збільшення 
масштабів рекламних впливів для студентів-психологів стають необхідними 
знання загальнотеоретичних проблем психології реклами та прикладних 
питань психотехнології рекламних засобів, проблем психологічної 
ефективності реклами. У даному курсі пропонується ознайомлення з історією 
та теорією реклами, психотехнологією рекламної стратегії та рекламних 
засобів, роллю психічних процесів та мотивації у формуванні рекламних 
образів, проблемами психологічної ефективності реклами, теорією та 
методикою психотехнічного аналізу реклами. 

Мета курсу – ознайомити студентів із основними положеннями 
психології реклами як галузі психологічної науки, показати можливості 
використання рекламно-психологічних знань у психологічній практиці, 
формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі 
психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному 
зростанню. 

Вимоги до знань та умiнь: 
ЗНАТИ: 

• поняття реклами, цілі, функції, види реклами 
• психотехнологія рекламної стратегії 
• роль психічних процесів у формуванні рекламних образів 
• психологія мотивації в рекламі 
• психотехнології рекламних засобів зі зворотнім зв’язком 
• психотехнології рекламних засобів без зворотного зв’язку 
• суггестивні психотехнології 
• політична реклама 
• психотехнологія ефективних презентацій товарів, торгових марок та брендів 

УМІТИ: 
• зробити психотехнічний аналіз реклами 
• визначити психологічну ефективність реклами 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 72од., із них 10 год. – лекції, 10 год. – семінарські 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 4 год. – лабораторні заняття, 8год. – 
індивідуальна робота, 4 год. – модульний контроль, 32 год. – самостійна 
робота. Вивчення студентами навчальної дисципліни "Психологія реклами" 
завершується заліком. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ  

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
 

Курс 
 

Напрям, 
спеціальність, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

 
Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 2 
кредити 
 
 
Змістових модулів:  
2 модулі 
 
Загальна кількість 
годин: 72одини 
 
Тижневих годин:  4 
години 
 
 

Шифр та назва галузі: 
0301”Соціально-

політичні науки” 
 
 

Шифр та назва 
напряму підготовки: 

6.030103  
„Практична 
психологія” 

6.030102  
„Психологія” 

 
 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: «бакалавр»»  

 
Рік підготовки: 4 
Семестр: 7 
 
Аудиторні заняття: 40 
годин, з них: 
лекції: 10 годин; 
семінари: 10  годин; 
практичні: 4 годин; 
лабораторні: 4 години.  
Індивідуальна робота: 
8годин 
 
Модульний контроль:  
4 години  
 
Самостійна робота: 32 
години 
 
Вид контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кількість годин  
 
№ 

з/п 

 
 

Назви теоретичних розділів 

Ра
зо

м
 

А
уд

ит
ор

ни
х:

 

ле
кц

ій
 

пр
ак

ти
чн

их
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ла
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ра
то

рн
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се
м

ін
ар

сь
ки
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Ін
ди

ві
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ьн
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ро

бо
та

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

М
од

ул
ьн

ий
 

 к
он

тр
ол

ь 

Змістовий модуль І.  
Психологія реклами  

1. Сутність та психологічний зміст 
реклами 

8 4 2  2  4  

2. Роль психічних процесів у 
формуванні рекламних образів.  
Психологія мотивації в рекламі. 

8 5  2 2 1 3  

3. Формування довіри до реклами. 
Підбір світла, кольору, форми в 
рекламі. 

7 3 2   1 4  

4. Психологічна ефективність реклами. 8 3   2 1 3 2 
Разом: 31 17 4 2 6 3 14 2 

Змістовий модуль ІІ. 
Психотехнології різних видів реклами 

5. Психотехнології рекламних засобів 
(психологічний аспект) та психологія 
пропаганди. 

7 3 2   1 4  

6. Психотехнологія рекламної стратегії. 6 3   2 1 3  
7. Психотехнологія ефективних 

презентацій, торгових ярмарок та 
виставок 

7 3   2 1 4  

8. Психотехнології рекламних текстів. 7 4 2 2   3  
9. Реклама як засіб психологічного впливу.7 3 2   1 4  
10. Психотехнологія рекламних засобів зі 

зворотнім зв’язком. Корпоративна 
символіка та суггестивні 
психотехнології у рекламі. 

7 5  4  1  2 

Разом: 41 23 6 6 4 5 18 2 
Всього за навчальним планом: 72 40 10 8 10 8 32 4 
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ІІІ. ПРОГРАМА 

Зміст модуля I 

ЛЕКЦІЯ 1. Сутність та психологічний зміст реклами, її цілі функції та 
види. Історія реклами. 

Нові умови функціонування людини і суспільства в ХХ столітті. Розвиток 
телебачення та інших каналів масової комунікації і їх вплив на суспільство. 

Психологічна сутність реклами. Цілі і завдання реклами. Функції реклами. 
Способи ідентифікації реклами. Види рекламних повідомлень. Раціональне та 
емоційне у рекламі, “м’яка” та “жорстка” реклама. Типологія з точки зору 
основних цілей та завдань: стимулююча, реклама стабільності, 
внутрішньофірмова, реклама з метою розширення збуту, повідомляюча, 
порівнююча, нагадуюча, підкріплююча, інформуюча, превентивна.  

Історія розвитку реклами від античності до сучасності.  
Семінарське заняття 1. Психологічна сутність та еволюція реклами. 

 
ЛЕКЦІЯ 2. Формування довіри до реклами. Підбір світла, кольору, 

форми в рекламі. 
Соціальна перцепція рекламних повідомлень. Ставлення до реклами, 

довіра до реклами. Психотехнологія формування довіри до реклами: техніки 
саморозкриття, вплив персонажу, який озвучує рекламу, використання 
значимих символів, використання архетипів-образів, відображення думок і 
почуттів. Негативне відношення до реклами на основі неусвідомлюваного 
опору їй. Прийоми маскування шкідливого змісту в рекламі. Використання 
оптико-світлових ефектів у рекламі. Декоративне освітлення, відтінок 
освітлення, розподіл світла, холодне та тепле освітлення. Психологія кольору. 
Оптичні кольорові подразники, кольорове вирішення реклами, кольорове 
сприйняття реклами. Психологія форми у рекламі. Сприймання форм 
геометричних фігур, сприймання форм ліній. 

Семінарське заняття 2. Роль психічних процесів у формуванні 
рекламних образів.  Психологія мотивації в рекламі. 

Практичне заняття № 1. Роль психічних процесів у формуванні 
рекламних образів. Психологія мотивації в рекламі . 

Семінарське заняття 3. Психологічна ефективність реклами. 
 
 

Зміст модуля ІІ. 
ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РІЗНИХ ВИДІВ РЕКЛАМИ 

ЛЕКЦІЯ 3. Психотехнології рекламних засобів (психологічний аспект) 
та психологія пропаганди. 

Рекламні засоби зі зворотнім зв'язком. Рекламні засоби без зворотного 
зв'язку. Реклама у газеті. Реклама у журналі. Реклама на радіо. Реклама на 
телебаченні. Рекламний ролик. Зовнішня реклама. Рекламний щит. Транзитна 
реклама (реклама на транспорті). Пропаганда як вид рекламної діяльності. Цілі 
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та задачі пропаганди. Механізми впливу пропаганди на психіку людини. 
Політична реклама та іміджмейкінг. 

Семінарське заняття 4. Психологія пропаганди і реклама в ЗМІ. 
Семінарське заняття 5. Психотехнологія ефективних презентацій, 

торгових ярмарок та виставок 
 

ЛЕКЦІЯ 4. Психотехнології рекламних текстів. 
Психографіка рекламного тексту. Психотехнологія ілюстрації в рекламі. 

Рекламна фотографія. Психологія слогану та заголовку рекламного тексту. 
Пряме повідомлення. Адветоріал. Оголошення. Проспект. Листівка, буклет, 
каталог. Психолінгвістика рекламного тексту. Узагальнені рекомендації до 
складання рекламних текстів. Алгоритм аналізу рекламного тексту.  

Практичне заняття 2. Психотехнології рекламних текстів. 
 

ЛЕКЦІЯ 5. Реклама як засіб психологічного впливу. 
Психоаналітично орієнтовані підходи (психоаналіз, безсвідоме у рекламі). 

Гіпнотичний підхід (гіпноз у рекламі, гіпнотичний транс, трансова індукція у 
рекламі, психотехнології суггестії). Техніки еріксонівського гіпнозу у рекламі. 
Нейролінгвістичне програмування у рекламі, типи сприйняття і відображення 
реальності. Мета-програми у рекламі. Типологія міфу у рекламі. Міфологічний 
архетип.  

Практичне заняття 3-4 Психотехнологія рекламних засобів зі 
зворотнім зв’язком. Психологія впливу в рекламі. 

 
 

IV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. ЗАВДАННЯ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Семінарське заняття 1. Психологічна сутність та еволюція реклами  
1. Психологіяна сутність реклами, її функції; типологія рекламних 

повідомлень. 
2. Еволюція реклами. 
3. Умови успішної комунікації реклами (соціальні оцінки, 

порівняння, мода) 
4. Реклама як елемент національної культури. 
5. Гендерні відмінності реклами. 

 
Самостійна робота студентів. 

1. Розведіть поняття «маркетинг», «реклама» та «паблік рілейшнз 
(PR)». 

2. Підготуйте бібліографію з психології реклами за останній рік. 
3. Підготувати анотацію однієї з робіт (публікацій) з реклами. 

 
Семінарське заняття 2. Роль психічних процесів у формуванні рекламних 

образів.  Психологія мотивації в рекламі  
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1. Когнітивні аспекти рекламного впливу (відчуття, сприймання, 
увага, пам'ять, мислення у рекламі; рекламний образ). 

2. Емоційний компонент у рекламі. 
3. Поведінковий компонент рекламного впливу. 
4. Якості творчого рекламіста. 
5. Аналіз мотивів і їх використання у рекламі. 

 
Самостійна робота студентів. 

1. Визначити можливі проблеми дослідження психічних процесів 
людини і реклами. 

2. Виділіть основні типи та властивості стереотипів. 
3. Дати визначення основним поняттям теми: когнітивний 

компонент реклами, відчуття в рекламі, сприймання реклами, рекламний 
образ, увага в рекламі, пам'ять в рекламі, мислення в рекламі; емоційний 
компонент в рекламі; поведінковий компонент в рекламі; творча реклама; 
установка, домінанта, стереотип, стереотип сприймання, стереотип 
мислення, стереотип поведінки, негативний стереотип, позитивний 
стереотип, нейтральний стереотип; потреби в рекламі, ієрархія потреб, 
усвідомлена потреба; мотиви в рекламі, споживчі, емоційні, раціональні, 
утилітарні, естетичні мотиви, мотиви престижу, мотиви уподібнення і 
мотиви моди, мотиви самоствердження, мотиви традиції. 

 
Семінарське заняття 3. 

Психологічна ефективність реклами (2 год.) 
1. Проблеми ефективності реклами. 
2. Методика розрахунку ефективності реклами. 
3. Основні характеристики методу фокус-груп. 
4. Процедура фокус-груп. 
5. Психологічні особливості роботи ведучого фокус-групи. 
6. Проблеми ефективності фокус-груп. 

 
Самостійна робота. 

1. Письмово проаналізувати ефективність (самостійно обраної) 
реклами. 

2. Дати визначення основним поняттям теми: психологічна 
ефективність реклами; фокус-група, групова дискусія; рекрутування 
учасників фокус-группи; психологічні типи учасників фокус-групп; 
ефективність фокус-групп. 

Семінарське заняття 4.  
Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації 
1. Пропаганда як вид рекламної діяльності, її цілі та задачі. 
2. Механізми впливу пропаганди на психіку людини. 
3. Політична реклама. 
4. Психологічні особливості розміщення реклами у ЗМІ: 

- телевізійна і радіо реклама; 
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- зовнішня реклама; 
- реклама у пресі. 

 
Самостійна робота. 

1. Виділіть основні відмінності ідеологічної і політичної 
пропаганди від комерційної, а також від традиційної реклами. 

 
Семінарське заняття 5. 

Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та 
вистав  

1. Ярмарки-виставки як багатоцільовий засіб безпосередньої комерційної чи 
підприємницької комунікації.  

2. Психотехнологія стенду та його експонатів. Психологія персоналу 
стенду. Психологія комунікації з відвідувачами.  

3. Огранізаційно-психологічні аспекти планування і постановки презентації.  
4. Психотехнологія усного виступу на презентації. Психологія візуальних 

допоміжних засобів. Ефективні презентації: врахування психології 
аудиторії. 

 
Самостійна робота. 

1. Зробити презентацію (план презентації) організації, фірми (на власний 
вибір). 

2. Дати визначення основним поняттям теми: підприємницький контакт, 
торговий ярмарок, ярмарка-виставка, торговельно-промислова виставка, стенд, 
дизайн стенду, безпосередня комунікація; лінійний стенд, кутовий стенд, стенд 
"півострів ", стенд "острів", стенд "візаві"; персонал стенду, колективізм-
поведінка; реклама участі; комунікації з відвідувачами, прес-конференції, 
психологічні типи відвідувачів, раціоналісти, не впевнені в собі, знервовані, 
новатори, консерватори, випадкові, соромливі, "грубіяни ", "шпигуни ", 
реалісти, активні, цілеспрямовані. 

 

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Змістовий модуль та теми курсу 

 

Академічний контроль 

 

Бали 

Змістовий модуль І.  
Психологія реклами – дефініція, об’єкт та предмет вивчення 

 
Тема 1. – 4 год. 
 

Семінар,  модульний контроль, 
залік  

5 

Тема 2  – 3 год. Семінар,  модульний контроль,  
залік 

5 

Тема 3. – 4 год. Семінар,  модульний контроль,  
залік 

5 

Змістовий модуль ІІ.  
Психотехнології різних видів реклами 

 
Тема 4. – 9 год. Семінар,  модульний контроль,  

залік 
5 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Практичне заняття № 1. 

Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів. 
Психологія мотивації в рекламі (2 год) . 

1. Скласти рекламне повідомлення з акцентом на когнітивному 
компоненті (відчутті, сприйманні, увазі, пам’яті, мисленні) (робота у 
групах). 

2. Привести приклади (з попередніх спостережень) вдалого та 
невдалого використання емоційного аспекту рекламного впливу (робота у 
групах). 

3. Привести приклад або скласти власне рекламне повідомлення з 
використанням різних типів мотивів (емоційних, раціональних, 
естетичних, мотивів престижу, уподіблення та моди, самоствердження, 
мотивів традиції). 

4. Охарактеризувати задане рекламне повідомлення за схемою: 
 Визначте вид реклами. 
 Охарактеризуйте основні прийоми запам’ятовуваності 

реклами. 
 Визначте види мотиваційного впливу на споживачів (що 

рекламодавець може запропонувати покупцю своїм товаром). 
 Опишіть основні психотехнологічні прийоми реклами. 
 Виділіть асоціативний підтекст реклами. 
 Що б даній рекламі можна було б змінити, щоб зробити її 

більш ефективною. 
 

Практичне заняття 2. 
Психотехнології рекламних текстів (2 год.) 

1. Проаналізувати психологічні особливості сприймання рекламного 
тексту в залежності від 

 графічного виконання 
 особливостей шрифту 
 особливостей розміщення 

2. Провести аналіз рекламних слоганів (інформативних та 
імперативних): їх вплив на формування ціннісних орієнтації споживачів. 

3. Скласти слоган та заголовок до запропонованого рекламного 
тексту (робота у групах). 

4. Спроектувати ілюстрацію для створеного рекламного 
тексту(робота у групах). 

Тема 5.– 9 год. 
 

Семінар, модульний  контроль,   
залік 

5 

Разом: 32 год. Разом: 25 балів. 
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Практичне заняття 3-4 

Психотехнологія рекламних засобів зі зворотнім зв’язком. 
Психологія впливу в рекламі (4 год.) 

1. Скласти текст для прямого поштового розсилання з метою 
реклами запропонованої продукції (робота у групах). 

2. Скласти та продемонструвати рекламне повідомлення по телефону 
(робота у групах). 

3.  Психологічний вплив в рекламі і проблема вибору. 
4. Гіпноз, навіювання, наслідування, зараження, переконання у 

рекламі. 
5. Стереотип, імідж, ідентифікація, соціально-психологічна 

установка та ефект ореолу. 
6. Технологія «25-го кадру» та нейролінгвістичне програмування. 
7.Етичні проблеми психологічного впливу в рекламі. 

 
 
 

V.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія 
реклами»» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить зміст та 
аналіз результатів дослідницької діяльності, відображає певний рівень його 
навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  

Форма ІНДЗ: завершена практична дослідницька робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, семінарських занять та самостійної роботи 
студентів.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка охоплює тему (або декілька тем) навчального 
курсу. 

Орієнтовна структура ІНДЗ: 
1. Розробити рекламний проект для обраного виду продукції. 
2. Описати рекламну стратегію відповідно до проекту. 
3. Представити рекламне оголошення для запропонованого продукту. 

Сформулювати “унікальну рекламну пропозицію”. 
4. Провести презентацію обраної продукції 

Таблиця 5.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
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№ 
з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 

1 Наявність теоретичного підґрунтя для 
виконання дослідження (робота з науково-
методичними джерелами, словниками) 

9 

2 Правильність проведення дослідження 
(включаючи кількісний та якісний аналіз 
даних) 

9 

3 Правильність та змістовність напрацювання 
висновків та рекомендацій 

8 

4 Грамотність та охайність оформлення ІНДЗ 4 
 
 

Таблиця 5.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 

 
Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 
Оцінка за 

традиційною 
системою 

Високий  28-30 відмінно 
Достатній 22-27 добре 
Середній  16-21 задовільно 
Низький 0-15 незадовільно 

 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень бакалаврів з навчальної 
дисципліни «Психологія реклами ».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів.   
. 
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VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ РЕКЛАМИ» 
Разом: 72  год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 10 год., практичні і лабораторні заняття –  8 год., індивідуальна робота –    8 год., модульний 

контроль – 4 год., самостійна робота – 32 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Лекції 1 2 3 4 5 

 
Теми 

 лекцій 

Сутність та психологічний 
зміст реклами, її цілі функції 
та види. Історія реклами. 
(1 бал) 

Формування довіри 
до реклами. 
Підбір світла, кольору, 
форми в рекламі. 

(1 бал) 

Психологічна  
ефективність реклами. 

(1 бал) 

Психотехнології рекламних 
текстів. 
(1 бал) 

Реклама як засіб 
психологічного впливу. 

(1 бал) 

 
Теми 

семінарських 
занять 

Психологічна сутність та 
еволюція реклами. 

(10+1 балів) 

Роль 
психічних 
процесів у 

формуванні 
рекламних 

образів.  
Психологія 
мотивації в 

рекламі.  
(10+ 1 балів). 

Психологічна 
ефективність 

реклами  
 (10+1 балів) 

Психотехнологія пропаганди і реклами в ЗМІ 
(10+1 балів) 

Психотехнологія ефективних 
презентацій, торгових 
ярмарок та виставок  

(10+1 балів) 

Практично-
лабораторні 

заняття 

№1 Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів.  
Психологія мотивації в рекламі. 

(10+1 балів) 

 №2 Психотехнології 
рекламних текстів. 

(10+1 балів) 

№3-4 Психотехнологія 
рекламних засобів зі 
зворотнім зв’язком. 

Психологічний вплив у 
рекламі (20+2 балів) 

Самостійна 
(домашня) 

робота 

5 балів 5 балів 5 балів  10 балів 

ІНДЗ 30 балів 
Види 

поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів)  

Коефіцієнт перерахунку облікових балів 1 : 2, 0 9 

Загальна сума залікових балів: 100 
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VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія психології» 
оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

1. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-
методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю подано у табл. 7.1. і 7.2:  

 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

(модульного) контролю  
№ 
з/п 

 
Вид діяльності 

Кіль
кість 
рейт
инго
вих 

балів 

 

1. Семінарські заняття  55 
2. Лекції (відвідування) 5 
3. Практично-лабораторні заняття 44 
4.  Модульна контрольна робота  50 
5. Самостійна робота 25 
6. Індивідуальна навчально-дослідницька 

робота 
30 

 Разом: 209 

К
ое

фі
ці

єн
т 

пе
ре

ра
ху

нк
у 

1 
: 2

, 0
9 

Підсумковий рейтинговий бал 100  
 
 
 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейські оцінки ECTS 

Підсумкова 
кількість 

балів (max – 
100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за 
шкалою ECTS 

 

Залік 

1 – 34 
 
 

«незадовільно» 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 
курсу)  

F 
 
 

не
 

за
ра

хо
в

ан
о 
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35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю 

повторного складання) 

FX 

60 – 68 «достатньо» E 
69-74 «задовільно» D 

75 – 81 «добре» C 
82-89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A за
ра

хо
ва

но
 

 
 
 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) 

із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи, робота з методиками. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; 
виконання індивідуальних навчальних завдань. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні 
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
 

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. – 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 624 с 

2. Братусь І., Шипиленко О. Соціальні рекламні кампанії як засіб 
активізації місцевої громади : робочі матеріали семінару - К., 2006. – 25с. 

3. Картер Г. Эффективная реклама. Путеводитель для мелких 
предприятий: Пер. с англ. / Общ, ред, Е. М. Пеньковой.— М.: «Прогресс», 
1991.— 280 с. 
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4. Ляпина Т.В. Политические коммуникации: PR и реклама. – К.: 
Укрреклама, 2001. – 220 с. 

5. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаиійної 
кампанії: Метод, посібник / Авторський колектив: Т. А. Марочко, Є. В. 
Ромат, А. Л. Стрелковська, Т. В. Хімченко. — К.: Фенікс, 2007. — 108 с.  

6. Психология и психоанализ рекламы. Личностно-
ориентированный подход: Учебное пособие / Под ред. М.С. Плохина. – 
Самара: Дом БАХРАХ-М, 2001. – 752 с. 

7. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа - ориентированный 
подход : Учеб. пособ. для факультетов психологии, социологии, 
экономики и журналистики / Под ред. М.С. Плохина. – Самара: БАХРАМ-
М, 2001. – 752 с. 

Додаткова: 
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