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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: Під 

час виконання індивідуальних завдань творчого 

характеру здобувачі вищої освіти досліджують та 

аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, 

креативно підходять до пошуку джерел та формують 

схеми вирішення проблем у сфері реклами. 

Що будемо вивчати? Познайомити студентів з рекламною діяльністю як 

однією зі сфер інформаційних технологій; 

ознайомити студентів з витоками та основними 

етапами розвитку української та світової рекламної 

діяльності; 

розкрити потенційні можливості використання в 



соціальній роботі теоретичних і практичних знать та 

умінь у сфері реклами; 

домогтися засвоєння студентами основних понять, 

термінів і методик щодо створення, функціонування 

та оцінки рекламно-інформаційної продукції;  

показати механізми впливу реклами на свідомість і 

підсвідомість потенційного споживача;  

забезпечити усвідомлення студентами реклами як 

невід’ємної частини сучасної соціально-економічної 

діяльності;  

виробити в студентів вміння виділяти рекламну ідею 

та методи привернення уваги до реклами;  

познайомити з основними правовими та етичними 

обмеженнями у сфері рекламно-інформаційної 

діяльності, чинними на сьогодні в Україні й у світі;  

навчити студентів практично використовувати набуті 

знання в різних сферах діяльності.  

Чому це треба 

вивчати? 

Засвоєння студентами знань з галузі рекламно-

інформаційної діяльності в усіх її історичних та 

сучасних формах, усвідомлення ними ключових 

понять і процесів у цій комунікативній сфері, 

вироблення практичних навичок усебічного аналізу 

та створення рекламної продукції різних типів. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження 

на основі аналізу соціальної проблеми. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в 

команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, 

тайм-менеджмент, саморозвиток, критичне та 

екологічне мислення. 

Як можна ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як 



використати набуті 

знання та уміння? 

усно, так і письмово.  

ФК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, 

представниками різних професійних груп та громад. 

Зміст дисципліни Тема 1. Рекламно-інформаційні технології в 

сучасному світі. Суть і поняття реклами. 

Психологічний вплив рекламних технологій. 

Тема 2. Некомерційна реклама. Соціальна, 

екологічна та державна реклама. Особливості 

політичної реклами. 

Тема 3. Етика та правове регулювання рекламної 

діяльності. 

Тема 4. Розробка рекламної кампанії соціального 

спрямування. 

Тема 5. Вибір каналів розповсюдження реклами. 

Тема 6. Правила формування ефективного 

рекламного  продукту різних типів. 

Обов’язкові 

завдання 

1. Підібрати приклади різних видів реклами, 

присутньої на українському ринку: соціальної, 

політичної, корпоративної, бізнес-реклами, товарної 

реклами, стимулюючої реклами та інших видів 

описаних в літературі. 

2. Підібрати та проаналізувати низку прикладів 

соціальної реклами. 

3. Спроектувати власний соціальний рекламний 

продукт. 

4. Ознайомитися з положеннями Міжнародного 

кодексу рекламної практики. Виписати основні 

принципи. 

5. Ознайомитися та тезисно занотувати діяльність 

рекламних об’єднаних громадських організацій. 



6. Підібрати вирізку з газети чи журналу рекламного 

характеру та дати їй короткий коментар з позиції 

правових норм. 

7. Визначити ознаки успішної рекламної кампанії. 

8. Проектне завдання: розробити рекламну кампанію 

факультету соціальної та психологічної освіти. 

9. Визначити етичні проблеми розміщення реклами 

на сайтах. 

10. Придумайте сценарій телевізійного рекламного 

ролику; рекламного повідомлення для розміщення на 

радіостанціях. 

11. Навести приклади зовнішньої реклами. 

Охарактеризуйте їх. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: «Методи 

соціальної роботи», «Інформаційно-комунікаційні 

технології в галузі», «Теорія соціальної роботи», 

«Правові основи соціальної роботи». 
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