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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

0101 «Педігогічна освіта» 
Нормативна 

Напрям підготовки  

«Соціальна робота» 

Змістових модулів – 2 

логопедія 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 45  

7-8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

13 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальною метою дисципліни «Рекламно-інформаційні технології в соціальній 

роботі» є оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями в галузі реклами 

загалом і соціальної реклами зокрема та застосування їх в процесі практичної діяльності, 

пов' язаної зі створення рекламних матеріалів соціального характеру та проектуванням 

соціальної рекламно-інформаційної кампанії. 

Завданнями навчального курсу є:  

Оволодіння теоретичними знаннями з: 

 основ рекламної діяльності шляхом звернення основної уваги на специфіку саме 

соціальної реклами як засобу комунікації в сучасному суспільстві; 

 основ організації діяльності зі створення соціальної реклами; 

 створення рекламних матеріалів; 

 оцінки ефективності впливу соціальної реклами на громадськість. 

Практичне застосування теоретичних знань в процесі виконання учбових завдань та 

підготовки, розробки, презентації й оцінювання результативності власних рекламних 

проектів. 

Виховною метою курсу є усвідомлення ролі соціального педагога як рекламіста, 

формування інтересу до практичної діяльності зі створення соціальної реклами та 

надання допомоги в розв'язанні соціально-педагогічних проблем, засвоєння 

соціокультурних цінностей та людських ідеалів, звернення уваги до найактуальніших 

проблем суспільства та його моральних цінностей, сприяння гуманізації студентської 

молоді, зміні їх поведінкових моделей. 

Даний навчальний курс сприяє розвиткові творчої уяви та фантазії студентів, їх 

креативного мислення, вміння естетично правильно оформлювати власні проектні 

роботи (зразки соціальної реклами). 

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Рекламно-інформаційні технології 

в соціальній роботі» завершується складанням заліку. 
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3. Тематичний план вивчення дисципліни 

Змістовний модуль І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

№ Тема К-ть годин 

1. Рекламно-інформаційна діяльність і суспільство. Соціальна реклама як 

один із видів комунікації 

       3 

2. Історичні аспекти розвитку рекламно-інформаційної діяльності в 

соціальній сфері. Правові основи соціальної реклами 

       3 

Змістовий модуль ІІ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ  

ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

3. Основні етапи реалізації рекламно-інформаційної кампанії на 

соціальну тематику. 

       5 

4. Особливості створення та проектування соціальної реклами. 

Розміщення, поширення та оцінка ефективності соціальної реклами. 

       5 

 Разом:        16 

 

ІІІ. ПРОГРАМА 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА 

СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

Лекція 1. 

Тема: Рекламно-інформаційна діяльність і суспільство. Соціальна реклама як 

один із видів комунікації (3 год.) 

Предмет і завдання курсу. Визначення понять «реклама» та «рекламно-

інформаційна діяльність». Основні риси реклами. Об'єкт реклами. Мета реклами. 

Функції реклами. Класифікація реклами. Комерційна, соціальна та політична реклама. 

Засоби розповсюдження рекламних матеріалів. Рекламний процес та його учасники. 

Роль реклами в житті суспільства. Вплив реклами на сфери життя суспільства. 
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Зміст понять «соціальна реклама», «некомерційна реклама», «суспільна реклама». 

Мета, задачі та функції соціальної реклами. Класифікація сучасної соціальної реклами. 

Суб'єкт та об'єкт соціальної реклами. Масштаб дії, концентрація на цільовій аудиторії, 

характер впливу та форма соціальної реклами. Типи та види соціальної реклами. 

Порівняльна характеристика соціальної та комерційної реклами. Соціальна реклама в 

роботі таких організацій як: некомерційні організації, різного роду асоціації, державні 

структури. Тематика соціальної реклами. 

Семінарське заняття 1. 

Тема: Теоретичні основи рекламно-інформаційної діяльності в соціальній 

сфері (2 год.). 

 

Лекція 2. 

Тема: Історичні аспекти розвитку рекламно-інформаційної діяльності в 

соціальній сфері. Правові основи соціальної реклами (3 год.). 

Протореклама. Виникнення та розвиток рекламного бізнесу. Генезис соціальної 

реклами. Загальна характеристика розвитку соціальної реклами в ХХ ст. Дореволюційна 

практика соціальної реклами. Соціальна реклама в радянський довоєнний, воєнний та 

післявоєнний періоди. Специфіка історичного розвитку вітчизняної соціальної реклами. 

Сучасна українська соціальна реклама: особливості та розвиток. Досвід соціальної 

реклами в різних країнах світу. Компаративістські характеристики вітчизняної та 

зарубіжної соціальної реклами. Жанри соціальної реклами в засобах масової інформації 

в пострадянську епоху. Фестивалі соціальної реклами. 

Рекламодавці соціальної реклами. Засоби розповсюдження соціальної реклами. 

Законодавче регулювання рекламної діяльності в Україні. Європейський досвід 

законодавчого регулювання маркетингових комунікацій. Правові аспекти врегулювання 

соціальної реклами в Україні. Законодавчі ініціативи соціальної реклама в країнах 

Заходу. 

Семінарське заняття 2. 

Тема: Історія виникнення та розвитку рекламно-інформаційної 

діяльності в соціальній сфері (2 год.). 

Семінарське заняття 3. 

Тема: Соціальна реклама та її правові аспекти у досвіді зарубіжних країн та 

України (2 год.) 

Підсумковий модульний контроль. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

РЕКЛАМИ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Лекція 3. 

Тема: Основні етапи реалізації рекламно-інформаційної кампанії на соціальну 

тематику (5 год.). 

Соціальна реклама в системі соціального маркетингу. Етапи реалізації соціальної 

рекламно-інформаційної кампанії. Спонсоринг і соціальна реклама. Рівні спонсорингу. 

Планування соціальної рекламної кампанії. Ситуаційний аналіз. Цілі рекламної кампанії. 

Цілі комунікації. Цільова аудиторія. Бюджет рекламної кампанії. Рекламні засоби і носії 

реклами. Розробка рекламного повідомлення. 

 

Семінарське заняття 4. 

Тема: Технологічні аспекти проектування соціальної реклами. (2 год.)  

 

Лекція 4. 

Тема: Особливості створення та проектування соціальної реклами. 

Розміщення, поширення та оцінка ефективності соціальної реклами (5 год.) 

Психологія соціальної реклами. Технологічні аспекти проектування соціальної 

реклами (креатив, правила візуалізації, методика КАМ-провідника, методика подолання 

стереотипів). Психологічні аспекти негативної соціальної реклами. Рекламний текст. 

Структура та організація рекламного тексту. Соціальний слоган. Усна реклама та її 

особливості. Радіо-реклама, її особливості та технологія створення. Зовнішня реклама, її 

особливості та аналіз факторів ефективності. Розробка рекламного повідомлення. 

Плакат як складова і основна частина соціальної реклами. Психологічні аспекти 

сучасної соціальної реклами. 

Психологічні та вікові аспекти ефективності реклами та рекламної комунікації. 

Проблемні особливості певних основних соціальних тем та робота з ними. Основні 

психологічні помилки в рекламній продукції. 

Медіа-планування. Розміщення та поширення соціальної реклами. Інтернет і 

соціальна реклама. Рекламні дослідження. Етапи рекламних досліджень. Методи медіа 
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досліджень. Ефективність реклами (комерційна та комунікативна). Характеристики 

рекламних комунікацій та їх ефективність. Ефективність соціальної реклами як 

комунікативного фактору. Вплив когнітивних реакцій на ефективність соціальної 

реклами. Оцінка рекламоздатності соціальних звернень. Критерії якісної оцінки ролі 

креативної реклами. Вибір і оцінка рекламних ідей. Критерії комунікативної 

ефективності соціальної реклами. Оцінка психологічної ефективності соціальної 

реклами. Ефективність медіа-стратегії та бюджету кампанії. 

 

Практичні заняття 1, 2. 

Тема: Планування соціальної рекламно-інформаційної кампанії (4 год.) 

 

Практичні заняття 3, 4. 

Тема: Оцінка ефективності авторських рекламних проектів на 

соціальну тематику (4 год.) 

 

 

 



Навчально-методична карта дисципліни «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тижні І-ІІІ ІІІ -УІ 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 
Теоретичні засади становлення, розвитку та функціонування 

соціально реклами 

Технологічні аспекти створення соціальної реклами та оцінка 

її ефективності 

Кількість балів 
за модуль 

105 177 

ТТРТГТТІ І лекції 
1 2 3 4 

Теми 
лекцій 

Рекламно-інформаційна 
діяльність і суспільство. 

Соціальна реклама як один 
із 

видів комунікації 

(1 бал) 

Історичні аспекти розвитку рекламно-
інформаційної діяльності в соціальній 

сфері. Правові основи соціальної реклами. 
(1 бал) 

Основні етапи реалізації 
соціальної рекламно-

інформаційної кампанії (1 бал) 

Особливості створення та 
проектування соціальної реклами. 
Розміщення, поширення та оцінка 

ефективності соціальної реклами (1 
бал). 

Семінарські 
заняття 

1 2 3 4 

Теми 
семінарських 

занять 

Теоретичні основи 
рекламно-інформаційної 

діяльності в соціальній сфері 
(11 балів: 1-за відвідування, 

10-зароботу на занятті) 

Історія виникнення та 
розвитку соціальної 

реклами (11 балів: 1-за 
відвідування, 10-за 

роботу на занятті) 

Соціальна реклама 
та її правові 

аспекти 
у досвіді 

зарубіжних країн та 
України (11 балів: 
1- за відвідування, 
10- за роботу на 

занятті) 

Технологічні аспекти проектування соціальної реклами. (11 
балів: 1- за відвідування, 10-за роботу на заняттях) 

Практичні 
заняття 

 1,2 3,4 

Теми 

практичних 
занять 

 Планування рекламно-
інформаційної кампанії на 
соціальну тематику (22 бали: 2-за 
відвідування, 20-за роботу на 
заняттях) 

Презентація авторських 
рекламних проектів на соціальну 
тематику та оцінка їх 
ефективності 22 бали: 2-за 
відвідування, 20-за роботу на 
заняттях) 

Індивідуальна 
навчально-

дослідна 
робота 

 
Розробити макети рекламних продуктів на соціальну 
тематику (30 балів) 

Години: лекції - 16 год., семінарські заняття - 8 год., практичні заняття - 8 год., залік - 2 год. 
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Самостійна робота передбачає вивчення теоретичної літератури та її реферативний виклад (див. список літератури). 

 

Самостійна 1.Скласти опорну блок-

схему 

1.Скласти опорну блок-схему до 

теоретичного 

1.Скласти опорну блок-схему до 1.Скласти опорну блок-схему до 

робота до теоретичного матеріалу з матеріалу з даної теми теоретичного матеріалу з даної 

теми. 

теоретичного матеріалу з даної 

теми 

 даної теми (5 балів). (5 балів). (5 балів)  

    (5 балів) 

 2. Заповнити таблицю 

«Спільність і відмінність 

2. Заповнити таблицю «Історичні етапи 2.Підготувати повідомлення на 

тему 

 

 розвитку соціальної реклами». «Психологія соціальної реклами»  2. Заповнити таблицю «Переваги 

та 

 соціальної і комерційної (5 балів) з ілюстраціями. недоліки розміщення рекламних 

 реклами».  (5 балів) матеріалів в різних ЗМІ». 

 (5 балів) 3.Створити буклет-пам'ятку соціальному  (3 бали) 

  педагогові-рекламісту на тему «Правові 3. Розробити перелік 

методичних 

 

 3. Підготувати аналіз однієї  основи соціальної реклами» рекомендацій для соціального 3. Розробити зміст анкети, 

завдання 

 зі статей, присвячених (5 балів) педагога-рекламіста по створенню якої - визначити рівень 

 висвітленню ролі соціальної  соціальної реклами. ефективності впливу на аудиторію 

 реклами в житті сучасного 4. Заповнити таблицю «правові основи (5 балів) рекламного продукту 

(авторського) 

 суспільства» функціонування соціальної реклами в 

країнах 

 (5 балів) 

 (5 балів) світу» 4. Скласти поетапний план 

організації 

 

  (5 балів) рекламно-інформаційної 

кампанії 

 

 4. Створити класифікатор  (3 етапи -  

 носіїв реклами  12 балів)  

 (5 балів)    

Види Модульна контрольна робота № 1 Модульна контрольна робота № 2 

поточного  (10 балів) (10 балів) 

контролю     

Підсумковий  Залік  

контроль     

 



V. ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Семінарське заняття 1. 

Тема: Теоретичні основи рекламно-інформаційної діяльності (2 год.) 

План заняття 

I. Робота над питаннями: 

1. Визначення поняття «реклама». 

2. Суть основних цілей та завдань реклами (навести приклади). 

3. Роль реклами в житті суспільства. 

4. Класифікації реклами. 

5. Суть соціальної реклами. 

6. Соціальна та комерційна реклама (спільне та відмінне). 

7. Суть політичної реклами. 

8. Основні учасники рекламного процесу. 

9. Функції та види рекламних агенцій. 

10. Визначення понять «медіабайер» та «медіаселлер». 

11. Навести приклад конкретних організацій, котрих можна віднести до різних типів 

суб'єктів рекламного процесу. 

12. Рекламний тендер. 

13. Засоби розповсюдження рекламних матеріалів. 

II. Перевірка виконання самостійної роботи студентів. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 4, 5, 8, 11, 12, 16, 23.  

Додаткова література: 3, 10, 12, 18, 29. 
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Семінарське заняття 2. 

Тема: Історія виникнення та розвитку соціальної реклами. (2 год.) 

План заняття 

І. Робота над питаннями: 

1. Протореклама: суть, мета, особливості функціонування. 

2. Реклама в античному суспільстві. 

3. Еволюція рекламного плаката. Відмінність плаката від афіші. 

4. Етапи розвитку реклами в середньовічній Західній Європі. 

5. Новий етап в розвитку рекламної діяльності в Західній Європі (ХУ-ХУІІІ ст.). 

6. Види середньовічної реклами. Занепад і розвиток реклами в Середні віки. 

7. Історія виникнення рекламних агенцій. 

8. ХХ ст. - офіційний початок соціальної реклами. 

9. Соціальна реклама в дореволюційній Росії (від середньовіччя до Нового часу). 

10. Розвиток західноєвропейської реклами в ХІХ ст. 

11. Північноамериканська реклама (ХІХ-початок ХХ ст.). 

12. Практика соціальної реклами в Росії в радянський період. 

13. Соціальна реклама в Росії в пострадянський період. 

14. Стан ринку соціальної реклами в Україні за часів незалежності. 

15. Різновиди сучасної соціальної реклами. 

16. Тематична класифікація типів соціальної реклами та її ефективність. 

17. Події сучасності, пов’язані з функціонування та розвитком соціальної реклами 

в Україні. 

18. Досвід соціальної реклами певної держави (за вибором). 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентів. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 10, 13, 26, 24, 28.  

Додаткова література: 2, 4, 6, 22, 27, 28. 

 

 

 

 

 

 



 13 

Семінарське заняття 3. 

Тема: Соціальна реклама та її правові аспекти у досвіді зарубіжних країн та 

України (2 год.) 

План заняття 

І. Робота над питаннями: 

1. Порівняльна характеристика понять «соціальна реклама» та «соціальна 

інформація». 

2. Характеристика законодавчих ініціатив в галузі соціальної реклами в країнах 

Заходу. 

3. Основні тенденції законодавства стосовно соціальної реклами в країнах СНД. 

4. Законодавча база соціальної реклами в Україні. 

5. Базові проблеми реалізації соціальної кампанії в Україні. 

6. Особливості соціальної реклами в системі рекламно-інформаційної кампанії. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентами. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 27. 

Додаткова література: 1, 11, 15, 21. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ  

ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

 

Семінарське заняття 4. 

Тема: Технологічні аспекти проектування соціальної реклами (4 год.) 

План заняття 

І. Робота над питаннями: 

1. Психологічні особливості соціальної реклами. 

2. Специфіка створення рекламних матеріалів до окремих актуальних соціальних 

тем (наркоманія, тютюнопаління, пропаганда спорту, профілактика СНІДу, безпека 

на дорогах). 

3. Особливості створення рекламних текстів. Типологія рекламних текстів в 

соціальній рекламі. 



 14 

4. Особливості використання звуку в рекламі. 

5. Рекламний креатив. 

6. Використання образних засобів (метафора, гіпербола, порівняння) в рекламній 

продукції соціального характеру. 

ІІ. Аргументація в соціальній рекламі. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 1, 6, 9, 17, 22, 25. 

Додаткова література: 5, 16, 17, 24, 25, 31. 

 

Практичні заняття 1, 2. 

Тема: Планування рекламно-інформаційної кампанії на соціальну 

тематику (4 год.) 

План заняття 

І. Теоретична частина. 

1. Цілі планування рекламної кампанії. 

2. Основні етапи процесу планування рекламної кампанії. 

3. Характеристика   основних   етапів   реалізації   соціальної рекламно-

інформаційної кампанії. 

4. Методи розрахунку рекламного бюджету. 

5. Медіапланування. 

6. Медіаплан. 

7. Бриф. Постійні розділи брифу. 

8. Типи рекламних кампаній (навести 

приклади).  

ІІ. Практична частина. 

Складання плану власної соціальної рекламно-інформаційної кампанії у 

відповідності до обраної теми. Обговорення ідей та змістового наповнення кожного 

з її етапів. 

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи студентами. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 3, 7, 12, 15, 16, 25. 

Додаткова література: 19, 20. 
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Практичні заняття 3,4. 

Тема: Презентація авторських рекламних проектів на соціальну тематику та 

оцінка їх ефективності (4 год.) 

План заняття 

I. Теоретична частина. 

1. Відмінність соціальної реклами, зверненої до різних рівнів. 

2. Поняття «геніальна творча ідея» в соціальній рекламі. 

3. Структура рекламної концепції. 

4. Структура основних рівнів творчої діяльності в рекламі. 

5. Рекламний креатив в соціальній рекламі. 

6. Фактори комунікативної ефективності соціальної реклами. 

7. Ієрархія найефективніших емоційних мотивів в соціальній рекламі. 

II. Практична частина. 

1. Аналіз змісту анкет, розроблених студентами для перевірки ефективності 

створеної реклами. 

2. Презентація студентами власних рекламних проектів на соціальну тематику. 

3. Оцінка ефективності даних проектів. 

ІІІ.  Перевірка виконання самостійної роботи студентами. 

 

Рекомендована література 

Основна література: 2, 14, 16, 25, 29.  

Додаткова література: 7, 14, 30. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Рекламно-інформаційна діяльність і суспільство. Соціальна реклама як 

один із видів комунікації (9 год.). 

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми. (2 год.). 

2. Заповнити таблицю «Спільність та відмінність соціальної та комерційної реклами».  

(1 год.). 

 

Соціальна реклама та комерційна реклама 

Спільність Відмінність 

  

3. Підготувати аналіз однієї зі статей, присвячених висвітленню ролі соціальної 

реклами в житті сучасного суспільства». (2 год.) 

4. Створити класифікатор носіїв реклами (з ілюстраціями). ( 4 год.) 

 

Тема 2. Історичні аспекти розвитку рекламно-інформаційної діяльності в 

соціальній сфері. Правові основи соціальної реклами (9 год.). 

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми 

(2 год.). 

2. Заповнити таблицю «Історичні етапи розвитку соціальної реклами» (1 год.). 

 

Історична епоха Країна Рекламні форми Рекламні засоби 

    

 

3. Опрацювати зміст нормативно-правових документів та на їх основі створити буклет-

пам'ятку соціальному педагогові як рекламісту на тему «Правові основи соціальної 

реклами» (4 год.). 

4. Заповнити таблицю «Правові основи функціонування соціальної реклами в країнах 

світу» (2 год.). 

 

Країна Законодавча база 
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Тема 3. Основні етапи реалізації соціальної рекламно-інформаційної 

кампанії (8 год.). 

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми (2 год.). 

2. Скласти поетапний план організації рекламно-інформаційної кампанії на 

певну соціальну значущу тему з детальним описом кожного з етапів 

(6 год.). 

 

Тема 4. Особливості створення та проектування соціальної реклами. Розміщення 

поширення та оцінка ефективності соціальної реклами (14 год.). 

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми (2 год.). 

2. Підготувати повідомлення на тему «Психологія соціальної реклами» з 

ілюстраціями (4 год.). 

3. Заповнити таблицю «Переваги та недоліки розміщення рекламних 

матеріалів в різних ЗМІ» (2 год.). 

 

Назва ЗМІ -  

засобу масової інформації 

Переваги Недоліки 

   

 

4. Розробити перелік методичних рекомендацій для соціального педагога-

рекламіста по створенню соціальної реклами. (3 год.) 

5. Розробити зміст анкети, метою якої є визначення ступеню ефективності 

соціальної реклами (зміст анкети розробляється кожним студентом окремо, 

відповідно до виконаного ним ІНДЗ) (3 год.) 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Змістовий модуль І.   

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 Академічній контроль Бали Термін 

виконання 

(тижні) 

Рекламно-інформаційна діяльність і 

суспільство. Соціальна реклама як один із 

видів комунікації. (9 год.) 

Індивідуальне заняття, 

семінарське заняття, 

модульний контроль. 

25 І-ІІІ 

Історичні аспекти розвитку рекламно-

інформаційної діяльності в соціальній сфері. 

Правові основи соціальної реклами. (9 год.) 

Індивідуальне заняття, 

семінарське заняття, 

модульний контроль. 

20 ІІ-ІІІ 

Змістовий модуль ІІ.   

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ТА 

ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Основні етапи реалізації соціальної 

рекламно-інформаційної кампанії. (8 год.) 

Індивідуальне заняття, 

семінарське заняття, 

практичне заняття, 

модульний контроль. 

20 III-ІV 

Основні етапи реалізації соціальної 

рекламно-інформаційної кампанії. 

Розміщення, поширення та оцінка 

ефективності соціальної реклами. (14 год.) 

Індивідуальне заняття, 

семінарське заняття, 

модульний контроль. 

35 ІV-V 

Разом: 40 год. Разом: 100 балів   
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VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Програмою передбачено виконання студентами індивідуальної навчально-

дослідної роботи. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза-аудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення 

програмового матеріалу навчальної дисципліни. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання ІНДЗ) з курсу «Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального 

педагога» - це вид навчально-дослідницької роботи студента, яка містить результати 

творчого пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 

Метою ІНДЗ є закріпити та практично застосувати знання з навчального курсу, 

вдосконалити навички самостійної творчо-пошукової діяльності. 

Суть даного виду роботи полягає в розробці макетів рекламної продукції на 

соціальну тематику. Передбачається розробка студентами в рамках однієї обраної теми 

серії макетів рекламних плакатів (не менше трьох), одного буклету, одного відеоролику, 

одного зразка аудіо реклами, одного рекламного продукту, розміщеного на 

нестандартному носії. 

Темами для виконання даного виду роботи: 

1. Боротьба з наркоманією та тютюнопалінням. 

2. Профілактика СНІДу та інших захворювань. 

3. Пропаганда здорового способу життя, фізкультури та спорту. 

4. Благоустрій рідного міста. 

5. Образ рідного міста. 

6. Охорона материнства й дитинства. 

7. Пропаганда громадських прав та обов'язків. 

8. Державні та міські свята. 

9. Пропаганда людських цінностей. 

10. Проблеми екології. 

11. Приклади соціально схвальної поведінки. 

12. Безпека на дорогах. 

13. Допомога соціально незахищеним категоріям громадян. 

14. Боротьба з правопорушеннями. 

15. Збереження миру. 
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Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Наявність виконаних належним чином макетів рекламних плакатів 

(не менше трьох) 

10 балів 

2. Наявність виконаного належним чином макета рекламного буклету 5 балів 

3. Наявність виконаного належним чином зразка відеореклами 5 балів 

4. Наявність виконаного належним чином зразка аудіо реклами                          5 балів 

5. Наявність виконаного належним чином зразка рекламні продукції з 

використанням нестандартних носіїв реклами 

5 балів 

    Разом - 30 балів 

 

УШ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Рекламно-інформаційні технології 

в соціальній роботі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

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 та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ЕСТ8) 

шкалу подано у таблиці (нижче). 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 

практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 

контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі роздрукованих 

тестових завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. 
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У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 

> Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

> Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, письмові 

аналітичні роботи, блок-схеми, опорні конспекти до тем. 

> Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

 

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

I. 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. 

 

№ 

п/п 

Вид діяльності 
Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Кількість 

одиниць до 

розрахунку 

Всього 

1. Відвідування лекційних занять 1 4    4 

2. Відвідування практичних занять 1 4 4 

3. Відвідування семінарських занять 1 4 4 

4. Робота на практичних заняттях 10 4 40 

5. Робота на семінарських заняттях 10 4 40 

6. Виконання модульної контрольної 

роботи 

25 2 50 

7. Індивідуальна навчально-дослідна 

робота 

30 1 30 

8. Самостійна робота 110 

Підсумковий рейтинговий бал 282 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 
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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 проектів. 

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 Опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю. 

 

ХІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Основна література: 

1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032401 (350700) «Реклама» / Юлия Сергеевна 

Бернадская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 288 с. 

2. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Вікторія Вікторівна Божкова, Юлія Миколаївна Мельник. - К. : Центр учбової 

літератури, 2009. - 200 с. 

3. Васильев Г. А. Медиапланирование: Учеб. пособие./ Васильев Г. А., Романов А. 

А., Поляков В. А. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 268 с. 

4. Васильев Г. А. Основи рекламной деятельности / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 414 с. 

5. Владимирська А. О. Реклама: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів // 

Анна Овсіївна Владимирська, Петро Олександрович Владимирський — К. : Кондор, 

2009. — 334с. 
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6. Геращенко Л. Психология реклами: учебное пособие / Лариса Геращенко. -  М. : 

АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, 2008. - 299 с. 

7. Голуб О. Ю. Соціальная реклама: Учебное пособие / Ольга Юрьевна Голуб . – М. 

: Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2011. - 180 с. 

8. Джефкинс Ф. Реклама: Учеб. пособие для вузов / Френк Джефкинс. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 543 с. 

9. Крилова А. В. Звук в рекламе: учебное пособие / Александра Владимировна 

Крилова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 320 с. 

10. Кузнецов П. А. Соціальная реклама. Теория и практика: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с 

общественностью» / Павел Александрович Кузнецов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –  

175 с. 

11. Мандель Б. Р. Социальная реклама: учебное пособие / Борис Рувимович 

Мандель. - М. : Литера, 2010. - 310 с. 

12. Марочкина С. С. Введение в специальность. Реклама: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» / С. С. Марочкина, Л. М. 

Дмитриева, Е. В. Азарова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с. 

13. Музикант В. Л. Реклама в действии: история, аудитория, приеми : учебное 

пособие / Валерий Леонидович Музикант. - М. : Зксмо, 2007. 240 с. 

14. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика:Учеб. пособие для 

студентов вузов / Гюзелла Геннадиевна Николайшвили. – М. : Аспект Пресс, 2008. –  

191 с. 

15. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : 

[метод. посібник] / Марочко Т. А., Ромат Є. В., Стрелковська А. Л., Хімченко Т. В. - К. : 

Фенікс, 2007. - 108 с. 

16. Основи реклами / [Бернадская Ю. С., Дмитриева Л. М., Костилева Т. А., 

Марочкина С. С., Ракитина Л. С., Смотрова Л.Ф.] ; под ред. Л. М. Дмитревой. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 с. 

17. Оськин И. С. Принципи создания успешной коммуникации / Илья 

Сергеевич Оськин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 263 с. 

18. Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" : Закон України, 11 липня 

2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004, № 8, ст.62 
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19. Проект Закону України «Про соціальну рекламу» [Електронний ресурс] / 

Громадське суспільство і влада. - Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=8694&skl=7 

20. Про рекламу : Закон України, 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996, № 39, ст. 181 

21. Про соціальні послуги : Закон України, 19 червня 2003 р. // Відомості 

Верховної Ради України, - 2003, № 45, ст.358 

22. Психология в рекламе / [Альберт К. В., Власов П. К., Дворцова Е. В., Киселева 

А. А., Маркова Е. В., Тарасов С. Г.] ; под ред. П. К. Власова. - [2-е изд.]. - Х. : 

Гуманитарний центр, 2007. - 510 с. 

23. 23. Ромат Е. В. Реклама. 2-е изд. / Евгений Викторович Ромат. - СПб. : Питер, 

2009. - 208 с. 

24. Савельева О. О. Введение в соціальную рекламу с двумя приложениями / 

Ольга Олеговна Савельева. - М. : «РИП-холдинг», 2006. - 168 с. 

25. Социальная реклама: учеб. пособ. для студ. вузов / [Дмитриева Л. М., 

Бернадская Ю. С., Костилева Т. А., Марочкина С. С., Ткаченко Н. В.] ; под ред.  

Л. М. Дмитревой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 271 с. 

26. Степанов Е. В. Социальная реклама в России: генезис, жанри, зволоция / 

Евгенипй Викторович Степанов. - М. : Вест-Консалтинг, 2006. - 120 с. 

27. Тацишин І. Б. Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні /  

І. Б. Тацишин // Форум права. - 2010. - № 3. - С. 421-426 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S2

1CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR

=FP_index.htm_2010_3_61 

28. Ученова В. В. Истоия реклами. 2-е изд. : [учеб. для студ. вузов] / Виктория 

Васильевна Ученова, Нина Васильевна Старьіх. - СПб. : Питер, 2003. -304 с. 

29. Ученова В. В. Социальная реклама : Учеб. пособие. / Виктория Васильевна 

Ученова, Нина Васильевна Старих. - М. : ИндексМедия, 2006. - 304 с. 

 

Додаткова література: 

1. Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин в галузі 

реклами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
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"Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Ігор 

Богданович Тацишин. - Львів, 2009. - 18 с. 

2. Бакалінський О. В. Реклама у друкованих засобах масової інформації: автореф. 

дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 "Підприємницво, менеджемент 

і маркетинг"/ Олександр Вікторович Бакалінський. - К., 1998. — 16 с. 

3. Балихина Т. М. Словарь терминов и понятий реклами и свіязей с 

общественностью (РиЬІіс Кеіаііош) / Т.М. Балихина, С.Г. Костина, С.М. Харлицкий. — 

М. : Рос. ун-т дружби народов, 2007. — 135 с. 

4. Бове К. Современная реклама / Кортленд Бове, Уилльям Аренс. -Тольятти: 

Довгань, 1995. - 667 с. 

5. Викентьев И. Л. Приеми реклами и РиЬІіс геїаііопз. Программи -консультанти / 

Игорь Леонардович Викентьев. - СПб. : Триз-Шанс, 2007. - 406 с. 

6. Головлева Е.Л. Основи реклами [учеб. для студ. вузов] / Елена Леонидовна 

Головлева. - М. : Академический проект, 2004. - 320 с. 

7. Грановский Л. Г. Определените качества и зффективности менеджмента 

рекламной деятельности / Л. Г. Граноский, В. Л. Полукаров. - М. : ИТК «Дашков и Ко», 

2002. - 200 с. 

8. Грицюта Н. М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС / Н. М. 

Грицюта // Наукові записки інституту журналістики. - К., 2010. - Т. 40. - Липень-

вересень. - С. 6-14. 

9. Державне регулювання відносин у галузі реклами : проблеми та перспективи // 

За матеріалами Круглого столу 11.01.2007 р. - К. : Ін-т Конкурентного суспільства, 2007. 

- 192 с. 

10. Егорова-Гантман Е. В. Политическая реклама / Е. В. Егорова-Гантман, К.В. 

Плешаков. — М. : Центр политического консультирования «Никколо М», 1999. — 240 с. 

11. Закон України «Про систему оподаткування» : від 25.06.1991 р., № 1251-ХІІ // 

Вісник Верховної Ради України. - 1991. - № 39. - Ст. 510. 

12. Катернюк А. В. Рекламние технологии. Коммерческая реклама: Учеб. пособие. 

/ Алексей Валерьевич Катернюк. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 316 с. 

13. Курочкина Е. Что такое социальная реклама? [Електронний ресурс] / Евгения 

Курочкина // Соцреклама. - Режим доступа: 

http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=389&SECTION_ID=122 

14. Кутлалиев А. Зффективность реклами / Асхат Кутлалиев, Алексей Попов. - М. : 

Зксмо, 2005. - 416 с. 
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15. Михайлов М. Законодавчі новації у сфері соціальної реклами / Михайло 

Михайлов // Юридичний Вісник України. - 2008. - № 12. - С. 7. 

16. Назайкин А. Н. Практика рекламного текста / Александр Николаевия Назайкин. 

- М. : Бератор-Пресс, 2003. - 190 с. 

17. Назайктн А. Н. Рекламний текст в современних СМИ / Александр Николаевич 

Назайкин. - Мидгард : Зксмо, 2007. - 352 с. 

18. Огилви Д. Огилви о рекламе / Дзвид Огилви — М. : Зксмо, 2004. — 232 с. 

19. Основи реклами: учебник для вузов / [Панкратов Ф. Г., Шахурин В. Г., Баженов 

Ю. К.]. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 532 с. 

20. Пономарева А. М. Основи рекламной деятельности. Организация, 

планирование, оценка зффективности / Александра Михайловна Пономарева. - М. : 

Инфра-М, 2010. - 190 с. 

21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок відрахування на 

виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання 

алкогольних напоїв» : від 8.09.1997 р., № 997 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 37. 

- С. 31. 

22. Потапова У. Ю. Социальная реклама: зффективность функционирования в 

социальной коммуникации росийского общества : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціологічних наук : спец. 22.00.04 "Соціальна структура, соціальни 

інститути і процеси" / Ульяна Юрьевна Потапова. - Ростов н/Д., 2006. - 22 с. 

23. Правове регулювання реклами і спонсорства в ЗМІ: стандарти ЄС, досвід країн-

членів Євросоюзу та українська практика / підготовлено Інститутом прикладних 

правових досліджень «Право» в рамках проекту «Розробка пропозицій щодо адаптації 

інформаційного права України до вимоги права ЄС». - К., 2007. - 19 с. 

24. Пронин С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе / Сергей Пронин. - М. : 

Бератор Пресс, 2004. - 165 с. 

25. Пронин С. Рекламная иллюстрация: креативное восприятие / Сергей Пронин. - 

М. : Бератор Пресс, 2002. - 142 с. 

26. Рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення «Щодо 

проекту Закону України «Про соціальну рекламу» : від 19.09.2007 р. № 1217 
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