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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20год.), самостійна 
робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота 
(108 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти 

проявляють здатність до здійснення творчого підходу у діяльності, що 

проявляється у гнучкості мислення, умінні швидко і без внутрішніх 

зусиль переключатись з однієї ідеї на іншу, генерувати нові ідеї, прагненні 

до винаходів, творчості, зокрема і в науковій діяльності. 

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів із психологічні процесами та явищами, що 
характеризують рекламну діяльність та впливають на її ефективність. 

Чому це треба вивчати? Забезпечення загальної теоретичної підготовки студентів у розумінні 
психологічної природи та сутності реклами, а також оволодіння основними 
навичками психологічного забезпечення рекламної діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження. 

У результаті вивчення дисципліни студенти мають сформувати, 

вдосконалити такі soft skils: 
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 - комунікативні навчички; 
- емоційний інтелект; 

- стресостійкість; 

- позитивне мислення; 

- вміння керувати емоціями; 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; 

- володіти емпатією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної 
діяльності. 
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Знання категоріально-понятійного апарату психології. 

Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснюват 

психологічне дослідження. 

Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 

Зміст дисципліни Реклама: поняття і функції, мета і види 
Роль психічних процесів у формуванні рекламних образі. 

Психологія мотивації в рекламі. 

Психотехнологія рекламних засобів без зворотнього зв’язку. 

Психотехнології рекламного тексту без зворотнього зв’язку. 

Психотехнологія рекламних засобів зі зворотнім зв’язком. 

Психологія корпоративної символіки. 

Сугестивні психотехнології в рекламі.  

Психологія відношення до реклами. 

Психологія світла, кольору та форми в рекламі. 

Психотехнології торгових ярмарків і виставок. 

Психотехнологія ефективних презентацій. 

Психологічна ефективність реклами. 

Метод фокус–груп у дослідженні споживчих інтересів в рекламі. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 
самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами «Соціальна психологія», 
«Загальна психологія». 
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, тестовий контроль, виконання завдань 
самостійної роботи, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль залік 
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