
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКУМ З РЕКЛАМИ І ПР» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Практикум з реклами і ПР 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра журналістики та філології 

Розробник(и) 

Яненко Ярослав Васильович, кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань 

у галузі реклами і PR, і формування їх здатності використовувати набуті знання при створенні 

сучасних рекламних та PR-матеріалів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія 

Рекламодавець. Рекламований продукт. Бриф. Цільова аудиторія, її соціально-демографічні та 

психологічні характеристики. Сегментування цільової аудиторії за мотивами здійснення покупок. 

Дослідження цільової аудиторії, аналіз і презентація результатів. Конструювання образу цільового 

покупця. 

Тема 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією 

Сучасні канали розповсюдження реклами і PR. Аналіз активності та комунікацій конкурентів. 

Пошук точок контакту з цільовою аудиторією. Вибір каналів комунікацій. Розробка ефективної 

комунікації. 

Тема 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації 

Поняття «інформаційний привід», його види та цільова аудиторія. Конструювання інформаційного 

приводу. Прес-анонс та прес-реліз: структура, особливості написання та розповсюдження. 

Використання власних медіа-ресурсів. Співробітництво зі ЗМІ 

Тема 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації 

Креатив в рекламі і PR. Ключове рекламне повідомлення. Велика комунікаційна ідея бренду. 

Стратегія реклами. Планування рекламної/PR кампанії. 

Тема 5. Структура рекламного повідомлення 

Заголовки в рекламі і PR. Рекламні слогани та методи їх створення. Основний текст реклами. 

Інформація про акції, знижки тощо. Інформація про рекламований продукт (бренд) та компанію-

рекламодавця. 

Тема 6. Візуальні образи в рекламі 

Образи героїв у рекламі (бунтар, конформіст, новатор, професіонал тощо). Образи тварин у 

рекламі. Порівняння в рекламі. Демонстрація застосування рекламованого продукту. Художні 

деталі у візуальному образі. 

Тема 7. Візитна картка як рекламоносій 

Використання візитних карток у рекламній діяльності. Індивідуальні та корпоративні візитні 

картки. Розповсюдження візитних карток та особливості впливу на цільову аудиторію. Формати 

візитних карток, матеріали та технології їх друку. Ціни на виготовлення візитних карток. 

Тема 8. Флаєр як рекламоносій 

Використання флаєрів у рекламній діяльності. Розповсюдження флаєрів та особливості впливу на 

цільову аудиторію. Формати флаєрів, матеріали та технології їх друку. Ціни на виготовлення 

флаєрів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати структуру рекламних повідомлень, теоретичні засади створення і 

розміщення прес-анонсів та прес-релізів, основні формати рекламних та PR-

повідомлень у соціальних мережах, особливості дизайну візитних карток і 

рекламних флаєрів та матеріали, що використовуються для їх виготовлення, 

оцінювати способи визначення цільової аудиторії реклами та каналів комунікації 

з нею, способи конструювання інформаційних приводів;  

РН2. 
Створювати ідеї для рекламної  і PR-комунікації, розробляти слогани та тексти 

рекламних повідомлень, готувати макети візитних карток і рекламних флаєрів. 

РН3. 

Розробляти інформаційні приводи відповідно темі PR-заходу, готувати рекламні 

і PR-матеріали для соціальних мереж, створювати прес-анонси та прес-релізи для 

ЗМІ. 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Цей підрозділ не заповнюється для вибіркових дисциплін. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ). 

Л 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія. Рекламодавець. Рекламований продукт. 

Бриф. Цільова аудиторія, її соціально-демографічні та психологічні характеристики. 

Сегментування цільової аудиторії за мотивами здійснення покупок. Дослідження цільової 

аудиторії, аналіз і презентація результатів. Конструювання образу цільового покупця. 

Л 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією. Сучасні канали розповсюдження реклами і PR. 

Аналіз активності та комунікацій конкурентів. Пошук точок контакту з цільовою аудиторією. 

Вибір каналів комунікацій. Розробка ефективної комунікації. 

Л 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації. Поняття «інформаційний привід», його 

види та цільова аудиторія. Конструювання інформаційного приводу. Прес-анонс та прес-реліз: 

структура, особливості написання та розповсюдження. Використання власних медіа-ресурсів. 

Співробітництво зі ЗМІ 

Л 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації. Креатив в рекламі і PR. Ключове рекламне 

повідомлення. Велика комунікаційна ідея бренду. Стратегія реклами. Планування рекламної/PR 

кампанії. 

Л 5. Структура рекламного повідомлення. Заголовки в рекламі і PR. Рекламні слогани та методи їх 

створення. Основний текст реклами. Інформація про акції, знижки тощо. Інформація про 

рекламований продукт (бренд) та компанію-рекламодавця. 

Л 6. Візуальні образи в рекламі. Образи героїв у рекламі (бунтар, конформіст, новатор, 

професіонал тощо). Образи тварин у рекламі. Порівняння в рекламі. Демонстрація застосування 

рекламованого продукту. Художні деталі у візуальному образі. 

Л 7. Візитна картка як рекламоносій. Використання візитних карток у рекламній діяльності. 

Індивідуальні та корпоративні візитні картки. Розповсюдження візитних карток та особливості 

впливу на цільову аудиторію. Формати візитних карток, матеріали та технології їх друку. Ціни на 

виготовлення візитних карток. 

Л 8. Флаєр як рекламоносій Використання флаєрів у рекламній діяльності. Розповсюдження 

флаєрів та особливості впливу на цільову аудиторію. Формати флаєрів, матеріали та технології їх 

друку. Ціни на виготовлення флаєрів. 

ПЗ 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія. Визначення студентами цільової аудиторії 

для різних рекламодавців. 

ПЗ 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією. Визначення студентами найефективніших 

каналів комунікації для розповсюдження реклами. 

ПЗ 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації. Написання студентами прес-релізу. 

ПЗ 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації. Розробка студентами ідеї для рекламної кампанії. 

ПЗ 5. Структура рекламного повідомлення. Написання студентами рекламного тексту. 

ПЗ 6. Візуальні образи в рекламі. Розробка студентами візуального образу для реклами. 

ПЗ 7. Візитна картка як рекламоносій. Створення студентами макету візитної картки. 

ПЗ 8. Флаєр як рекламоносій. Створення студентами макету рекламного флаєру. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Участь у аналізі практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 

НД 2. Робота на практичних заняттях 



 

 

НД 3. Індивідуальні завдання (творчі проекти) 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. практичні заняття; 

МН4. практико-орієнтоване навчання (case-study); 

МН5. творчі проекти (командна робота, проектна робота). 

Лекції надають студентам матеріали з основ реклами та ПР, знайомлять їх із сучасними кейсами 

підприємств, організацій та брендів у цій галузі, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН 1). Практичні заняття ґрунтуються на використанні знань при 

створенні окремих студентських розробок, що інтегруються з модульними творчими проектами 

(РН 2 та РН 3) та доповнюються практико-орієнтованими завданнями, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 2). Самостійному 

навчанню сприятиме підготовка творчих проектів у форматі презентацій, що будуть 

продемонстровані наприкінці навчальних модулів, а потім проаналізовані та обговорені у 

контексті завдань практико-орієнтованого навчання (РН 2 та РН 3). Під час підготовки до тестів за 

результатами навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, синтезу та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, опитування, тестування, перевірка та оцінювання  практичних завдань, захист 

презентацій (виконаних завдань, кейсів), обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 



 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестрів проводиться у формі колективних дискусій (М1 та М2), 

письмових опитувань (тестувань) (М4), перевірки практичних завдань (М3) та творчих проектів 

(М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. аналіз практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 8 балів; 

2. звіти за результатами практичних завдань 56 балів; 

3. творчий проект 16 балів; 

4. тестування 20 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік за результатами оцінювання протягом семестру. 

Умовою атестації є виконання не менше 60% практичних завдань, творчого проекту, та 

отримання не менше 60 балів. Інакше необхідно виконати додаткові види навчальної роботи 

(практичні завдання) для підвищення рейтингу. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

2. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник 

соціалізації : монографія / Я. В. Яненко. – Суми: 

СумДУ, 2018. – 300 с. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70957  

 

Допоміжна література: 

3. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе 

[Электронная версия] / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 

2010. – 113 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=34

1941  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

4. Яненко Я.В. «Святкова» та «акційна» реклама: 

соціалізаційний аспект // Вісник Київського 

національного університету ім.Тараса Шевченка. Серія 

Журналістика. – 2017. – Вип. 2 (23). – С. 42–46. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67501  

5. Яненко Я.В. Соціальна реклама як чинник соціалізації 

у сучасному суспільстві / Я.В. Яненко // Образ. – 2017. 

– Вип. 4 (26). – С. 130–137. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67524 

 

 

 

 

  


