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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання 

 та оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс  4 

Семестр  7 
 

Кількість змістових модулів 

 з розподілом 
4 

 

Обсяг кредитів 4 
 

Обсяг годин, в тому числі:  120 
 

аудиторні 56 
 

модульний контроль 8 
 

семестровий контроль – 
 

самостійна робота 56 
 

Форма семестрового контролю Залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – надання студентам: цілісного уявлення про стосовно 

організації і технології ефективної рекламної діяльності у видавничій галузі та 

набуття ними практичних навичок проведення рекламної кампанії з 

використанням різних засобів реклами. 

 

Завдання дисципліни – розвивати фахові компетентності:  

ДФК-1. Навички розробки та реалізації стратегічних концепцій рекламних 

та PR проектів в галузі видавничої справи. 

 

Діяльність (робота) студентів у Центрах компетентностей:  

 

Навчально-виробнича майстерня "Грінченко-Інформ" 

Тема: Друкована реклама 

Навчальна лабораторія радіомовлення 

Тема: Радіореклама 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 

навчання: 

ДПРН-1. Демонструвати здатність розробляти і реалізовувати стратегічні 

концепції рекламних та PR проектів в галузі видавничої справи. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тематичний план для денної форми навчання  

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

 Аудиторна: 

С
ам
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ст

ій
н
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ек

ц
ії
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ем
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ар

и
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р
ак
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і 
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н

і 

М
о
д
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л
ь
н
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Змістовий модуль 1  

ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Тема 1. Предмет, завдання і значення курсу. Сутність і 

значення реклами у видавничій діяльності 
8   4   4 

Тема 2. Реклама видавничої продукції як окремий 

напрям рекламної діяльності 
8   4   4 

Тема 3. Організація роботи рекламних структур у 

видавництві 
8   4   4 

Модульна контрольна робота 2     2  

Разом  26   12  2 12 

Змістовий модуль 2 

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ КНИГИ 

Тема 4. Розробка рекламної кампанії книги 2   4   4 

Тема 5.  Копірайтинг у видавництві 8   4   4 

Тема 6. Особливості написання рекламних текстів 8   4   4 

Тема 7. Особливості рекламування видань різних 

типів та видів 
8   4   4 

Модульна контрольна робота  2     2  

Разом 34   16  2 16 

Змістовий модуль 3 

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ:  

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА, РАДІОРЕКЛАМА, ТЕЛЕРЕКЛАМА 

Тема 8. Друкована реклама 8   4   4 

Тема 9.  Радіореклама  8   4   4 

Тема 10 Телереклама. 8   4   4 

Модульна контрольна робота 2     2  

Разом 26   12  2 12 
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Змістовий модуль 4 

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА,  

РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ, РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ, 

 ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

Тема 11. Зовнішня реклама 8   4   4 

Тема 12.  Реклама на місці продажу 8   4   4 

Тема 13. Реклама на транспорті  8   4   4 

Тема 14. Інтернет-реклама 8   4   4 

Модульна контрольна робота 2     2  

Разом 34   16  2 16 

Усього 120   56  8 56 

 

 

5.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  

ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Тема 1. Предмет, завдання і значення курсу. Сутність і значення реклами у 

видавничій діяльності. 

Практичне заняття 1. (4 год.) 

Тема 2. Реклама видавничої продукції як окремий напрям рекламної 

діяльності. 

Практичне заняття 2. (4 год.) 

Тема 3. Організація роботи рекламних структур у видавництві. 

Практичне заняття 3. (4 год.) 

 

Змістовий модуль 2.  

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ КНИГИ 

 

Тема 4. Розробка рекламної кампанії книги. 

Практичне заняття 4. (4 год.) 

Тема 5. Копірайтинг у видавництві. 

Практичне заняття 5.  (4 год.) 

  Тема 6. Особливості написання рекламних текстів. 

          Практичне заняття 6.  (4 год.) 

Тема 7. Особливості рекламування видань різних типів та видів. 
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Практичне заняття 7.  (4 год.) 

Змістовий модуль 3.  

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ:  

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА, РАДІОРЕКЛАМА, ТЕЛЕРЕКЛАМА 

 

Тема 8. Друкована реклама. 

Практичне заняття 8. (4 год.) 

Тема 9. Радіореклама. 

Практичне заняття 9.  (4 год.) 

  Тема 10. Телереклама. 

           Практичне заняття 10.  (4 год.) 

 

Змістовий модуль 4.  

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: 

 ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА, РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ, РЕКЛАМА 

НА ТРАНСПОРТІ,  ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

 

Тема 11. Зовнішня реклама. 

Практичне заняття 11. (4 год.) 

Тема 12. Реклама на місці продажу. 

Практичне заняття 12.  (4 год.) 

  Тема 13. Реклама на транспорті. 

          Практичне заняття 13.  (4 год.) 

Тема 14. Інтернет-реклама. 

Практичне заняття 14.  (4 год.) 

 
o  
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування на 

практичному занятті 
2 3 6 4 8 3 6 4 8 

Робота на практичному 

занятті 
20 3 60 4 80 3 60 4 80 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 3 15 4 20 3 15 4 20 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом   106  133  106  133 

Максимальна кількість балів 478 

Розрахунок коефіцієнта 

Розрахунок: 478:100=4,78 

Студент набрав: 382,4 балів 

Оцінка: 382,4:4,78 = 80 балів С 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  

 

Змістовий модуль 1. ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ                           

ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Тема 1. Предмет, завдання і значення курсу. Сутність і значення реклами у 

видавничій діяльності. 

 Завдання 1. Напишіть невелике реферативне дослідження (обсягом 3–5 

сторінок) на тему: «Реклама у видавничій справі: світова практика». Країну 

оберіть самостійно – 4 год. 

Тема 2. Реклама видавничої продукції як окремий напрям рекламної 

діяльності. 

Завдання 2. Напишіть невелике реферативне дослідження (обсягом 3–5 

сторінок) на тему: «Правові засади реклами у видавничій справі України» – 4 год. 

Тема 3. Організація роботи рекламних структур у видавництві. 
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Завдання 3. Створіть та намалюйте загальну структуру книжкового 

видавництва з 20 працівників. Опишіть функціональні обов’язки працівників 

відділу реклами (чи тих, хто виконує ці функції) – 4 год. 

 

Змістовий модуль 2.  

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ КНИГИ 

 

Тема 4. Розробка рекламної кампанії книги. 

Завдання 4. Створіть план рекламної кампанії книги (індивідуальне 

завдання) – 4 год. 

Тема 5. Копірайтинг у видавництві. 

Завдання 5. Складіть графік публікацій рекламних оголошень відповідно до 

створеного плану рекламної кампанії книги – 4 год. 

  Тема 6. Особливості написання рекламних текстів. 

Завдання 6. Використовуючи блочний тип створення рекламного 

звернення з реалізації конкретного видання (на власний розсуд), розробіть 

такі його різновиди: 

– тільки слоган; 

– слоган + довідкові дані; 

– слоган + підзаголовок + довідкові дані; 

– слоган + підзаголовок + інформативна частина + довідкові дані; 

– слоган + інформативна частина + довідкові дані; 

– інформативна частина + довідкові дані – 4 год. 

Тема 7. Особливості рекламування видань різних типів та видів. 

Завдання 7. Намалюйте блок-схему проведення рекламної компанії 

періодичного видання (індивідуальне завдання) – 4 год. 

 

Змістовий модуль 3.  

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ:  

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА, РАДІОРЕКЛАМА, ТЕЛЕРЕКЛАМА 

 

Тема 8. Друкована реклама. 

Завдання 8. Розробіть концепцію та створіть оригінал-макет рекламного 

буклету видавництва (індивідуальне завдання) – 4 год. 

Тема 9. Радіореклама. 
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Завдання 9. Створіть радіооголошення  з реалізації конкретного видання (на 

власний розсуд) до 70 секунд – 4 год. 

  Тема 10. Телереклама. 

           Завдання 10. Створіть телеоголошення  з реалізації конкретного видання 

(на власний розсуд) до 30 секунд – 4 год. 

 

Змістовий модуль 4.  

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: 

 ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА, РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ, РЕКЛАМА 

НА ТРАНСПОРТІ,  ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

 

Тема 11. Зовнішня реклама. 

Завдання 11. Розробіть концепцію та створіть оригінал-макет  біллборду з 

рекламування конкретного видання (індивідуальне завдання) – 4 год. 

Тема 12. Реклама на місці продажу. 

Завдання 12. Розробіть концепцію та створіть оригінал-макет  плаката з 

рекламування конкретного видання, який буде розміщено у книгарні  

(індивідуальне завдання) – 4 год. 

  Тема 13. Реклама на транспорті. 

Завдання 13. Розробіть концепцію та створіть оригінал-макет   внутрішньої 

рекламної наклейки (стікера) з рекламування конкретного видання, який буде 

розміщено у транспорті  (індивідуальне завдання) – 4 год. 

Тема 14. Інтернет-реклама. 

Завдання 14. Розробіть концепцію та створіть оригінал-макет   банера з 

рекламування конкретного видання, який буде розміщено в Інтернеті  

(індивідуальне завдання) – 4 год. 

 

Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, 

винесених на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під час 

виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 

змістового модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній 

викладачем робочій програмі. Форми модульного контролю – проведення 

модульних робіт, що передбачають вирішення творчих завдань, ситуативних 

задач, самостійне створення документів тощо в тестовій формі.  

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 

тестових завдань. Тестові завдання для модульного контролю знань студентів 

охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат тестових 

завдань передбачає завдання закритої форми із запропонованими відповідями. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється самостійно кожним 

студентом в електронному вигляді. 

Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 4, 

виконання кожної роботи є обов’язковою.  

Модульна контрольна робота № 1. 

Тематичні питання до тесту. 1. Охарактеризуйте сутність реклами. 

2. Поясніть місце реклами у видавничій діяльності. 3. Об’єкт і суб'єкт реклами 

видавничої продукції 4. Специфіка видавничої продукції як товару. 5. Розкрийте 

сутність поняття «рекламна кампанія». 6. Предмет реклами – це? 7. Реципієнт – 

це? 8. «Жорстка» реклама – це? 9. Характеристика засобів реклами видавничої 

продукції. 10. Види реклами. 11. Місце реклами в системі маркетингових 

комунікацій. 12. Функції реклами. 13. Класифікація реклами. 14. Організація 

роботи рекламних структур у видавництві. 15. Завдання реклами видавничої 

продукції. 16. Предмет реклами видавничої продукції. 17. Взаємозв'язок різних 

видів комерційної реклами. 18. Історичні етапи розвитку реклами у видавничій 

справі. 19. Правове забезпечення реклами у видавничій справі. 20. Структура 

видавництва та функціональні обов’язки працівників відділу реклами. 

Модульна контрольна робота № 2. 

Тематичні питання до тесту.  1. Сутність та цілі рекламної кампанії. 2.  Мета 

рекламної кампанії.  3. Фактори, від яких залежать цілі рекламної кампанії. 

4. Етапи рекламної кампанії. 5. Дослідження ринку, споживачів, товару як 

важлива передумова розробки вдалої рекламної кампанії. 6. Дослідження цільової 

аудиторії з погляду менталітету.  7. Мотиви: раціональні, емоційні та моральні. 

8. Рекламна стратегія та рекламна ідея: визначення понять та їх взаємозв'язок. 

9. Вибір засобів реклами. 10. Складання графіка публікацій рекламних оголошень. 

11. Копірайтинг: сутність поняття. Структура рекламного оголошення. 

12. Залежність структури рекламного тексту від завдань копірайтера. 13. Зміст 

рекламного оголошення. 14. Елементи рекламного тексту. 15. Послідовність 

розміщення рекламних елементів. 16. Правила написання рекламних оголошень. 

17. Способи написання заголовка. 18. Зміст основної частини рекламного 
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оголошення. 19. Принципи та методика написання рекламних текстів. 

20. Особливості рекламування видань різних типів та видів. 

Модульна контрольна робота № 3. 

Тематичні питання до тесту.  1. Відмітні ознаки та види друкованої 

продукції. 2. Специфіка друкованої реклами. 3. Пресреклама. 4. Каталоги, їх види. 

4. Підготовка каталогу до друку. 5. Склад рекламного пакету поштової реклами. 

6. Плакати, й афіші як носії друкованої реклами. 7. Роль кольору та шрифту при 

створенні плакатів й афіш. 8. Візитки, закладки, календарі та ін. дрібні форми 

друкованої реклами. 9. Специфіка радіо реклами, її переваги та недоліки. 

10. Діалог, драматизація, оголошення, радіожурнал як основні форми 

радіореклами. 11. Вимоги до написання рекламних радіооголошень. 

12. Структурні частини радіооголошення та вимоги до них. 13. Відмітні ознаки 

телевізійної реклами, її переваги та недоліки. 14. Форми телевізійної реклами. 

15. Пряма реклама, спонсорство, рrodukt placement як види телереклами. 

16. Інформаційна основа для розміщення реклами. 17. Фіксоване розміщення, 

розміщення телереклами за рейтингами. 18. Правила виробництва телереклами: 

правила, що стосуються виробництва рекламних роликів. 19. Правила 

виробництва телереклами:  правила розміщення роликів. 20. Визначення 

ефективності реклами на ТБ. 

Модульна контрольна робота № 4. 

Тематичні питання до тесту.  1. Відмітні ознаки зовнішньої реклами, її 

переваги та недоліки. 2. Вимоги до тексту, шрифту та кольору в зовнішній 

рекламі. 3. Специфіка носіїв та правила оформлення й розміщення зовнішньої 

реклами. 4. Брандмауери, щити, призматрони, відеопанелі та інші носії зовнішньої 

реклами: загальна характеристика. 5. Відмітні ознаки виставкової діяльності, 

різниця між ярмарками та виставками. 6. Організація реклами на ярмарках. 

7. Реклама в книжкових магазинах. 8. Мерчандайзинг як напрям діяльності, його 

сутність, значення та завдання. 9. Види вітрин та вимоги до їх оформлення. 

10. Реклама на транспорті як специфічний вид реклами, переваги та недоліки 

реклами на транспорті. 11. Відмінні ознаки реклами на наземному транспорті та 

підземної реклами. 12. Характеристика транспортних засобів наземної реклами. 

13. Носії транзитної реклами. 14. Правила створення транспортної реклами. 

15. Способи виготовлення зображення. 16. Особливості розміщення та носії 

реклами в метро. 17. Інтернет як комунікаційне середовище, переваги та недоліки 

Інтернет-реклами.  18. Способи Інтернет-реклами. 19. Роль банерних мереж, 

пошукових систем, рейтингів у рекламі видавничої продукції. 20. Контекстна 

реклама, банери, Rich-media банери; байрики, текстові блоки, вставки, кнопка, 

колаж, міні-сайт, розсилання, спонсорський пакет та ін. як форми Інтернет-

реклами. 
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Критерії оцінювання:  

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань. 

При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 

правильність виконаних завдань. За правильну відповідь додається один бал. 

Максимальна кількість балів – 25. Правильних відповідей може бути декілька. 

Хоча б одна неправильна відповідь дає 0 балів за питання. Наприклад. Маємо 6 

відповідей, з них 4 правильні. Оцінювання: обрано 4 правильних відповіді і 

жодної неправильної – 1 бал; обрано 3 правильних відповіді і жодної 

неправильної – 0,75 бала; обрано 2 правильних відповіді і жодної неправильної – 

0,5 бала; обрано 1 правильну відповідь і жодної неправильної – 0,25 бала; обрано 

4 правильних відповіді і одна неправильна – 0 балів тощо. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 

містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 

контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за відвідування лекцій, 

поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійних робіт, 

модульних контрольних робіт. Семестровий контроль знань студентів 

проводиться у формі заліку і здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 вчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності.  

 



6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА РЕКЛАМИ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ»: 

Разом: 120 год., практичні заняття – 56 год., самостійна робота – 56 год., МКР – 8 год. 

Тиждень I II III IV V VI VIІ VIІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХIV 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 

Назва 

модуля 

ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ 

ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ 

КНИГИ 

НОСІЇ РЕКЛАМИ 

ВИДАВНИЧОЇ 

ПРОДУКЦІЇ: 

ДРУКОВАНА 

РЕКЛАМА, 

РАДІОРЕКЛАМА, 

ТЕЛЕРЕКЛАМА 

НОСІЇ РЕКЛАМИ 

ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ:  

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА, 

РЕКЛАМА НА МІСЦІ 

ПРОДАЖУ, РЕКЛАМА НА 

ТРАНСПОРТІ,  ІНТЕРНЕТ-

РЕКЛАМА 

Кількість 

балів за 

модуль 

106 133 106 133 

Теми 

практичних 

занять 

П
р
ед

м
ет

, 
за

в
д
ан

н
я 

і 

зн
ач

ен
н

я 
ку

р
су

. 
С

у
тн

іс
ть

 і
 

зн
ач

ен
н

я 
р
ек

л
ам

и
 у

 

в
и

д
ав

н
и

ч
ій

 д
ія

л
ьн

о
ст

і 

Р
ек

л
ам

а 
в
и

д
ав

н
и

ч
о
ї 

п
р
о
д
у
к
ц

ії
 я

к 
о
кр

ем
и

й
 

н
ап

р
ям

 р
ек

л
ам

н
о
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і.
 

О
р
га

н
із

ац
ія

 р
о
б
о
ти

 

р
ек

л
ам

н
и
х
 с

тр
у
к
ту

р
 у

 

в
и

д
ав

н
и
ц

тв
і 

Р
о
зр

о
б
к
а 

р
ек

л
ам

н
о
ї 

к
ам

п
ан

ії
 к

н
и

ги
 

К
о
п

ір
ай

ти
н

г 
у
  

в
и

д
ав

н
и
ц

тв
і 

О
со

б
л
и

в
о
ст

і 
н

ап
и

са
н
н

я 

р
ек

л
ам

н
и
х
 т

ек
ст

ів
 

О
со

б
л
и

в
о
ст

і 
р
ек

л
ам

у
в
ан

н
я 

в
и

д
ан

ь 
р
із

н
и

х
 т

и
п
ів

 т
а 

в
и

д
ів

 

Д
р
у
к
о
в
ан

а 
р
ек

л
ам

а 

Р
ад

іо
р
ек

л
ам

а 

Т
ел

ер
ек

л
ам

а 

З
о
вн

іш
н

я 
р
ек

л
ам

а 

Р
ек

л
ам

а 
н

а 
м

іс
ц

і 
п

р
о
д
аж

у
 

Р
ек

л
ам

а 
н

а 
тр

ан
сп

о
р
ті

 

Ін
те

р
н

ет
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Самостійна 

робота 

 

5х3=15 б. 

 

5х4=20 б. 5х3=15 б. 5х4=20 б. 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 1 – 25 б. 

Модульна контрольна  

робота 2 – 25 б. 

Модульна контрольна 

робота 4 – 25 б. 

Модульна контрольна 

робота 4 – 25 б. 

Підсумковий 

контроль 
Залік 
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інформаційні ресурси НБУВ 

3 http:// http://www.nplu.org 
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Додаток  

до РПНД з дисципліни 

«Практика реклами у видавничій справі: 

 організація роботи рекламних структур у видавництві» 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. 

ОСНОВИ РЕКЛАМУВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Практичне заняття 1. Предмет, завдання і значення курсу. 

 Сутність і значення реклами у видавничій діяльності (4 год.) 

Сутність реклами. Місце реклами в системі маркетингових комунікацій. 

Співвідношення з поняттями особистий продаж, пропаганда, стимулювання 

збуту. Ціль та роль реклами. Головні характеристики реклами. Предмет 

реклами. Функції та завдання реклами. Основні параметри реклами. Реклама та 

життєвий цикл товару. Класифікація реклами. Види рекламних оголошень за 

типом спонсора, за цільовою аудиторією, за сконцентрованістю на певному 

сегменті ринку, за діапазоном впливу, за об'єктом рекламної діяльності, за 

способом впливу, за характером впливу, за функціями та метою. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 1–6, 10, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 29, 32, 39, 40, 41, 

46, 49, 55, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 71, 73. 
 

Практичне заняття 2. Реклама видавничої продукції як окремий 

напрям рекламної діяльності. (4 год.) 

Види видавничої продукції. Історія реклами у видавничій справі. 

Законодавче забезпечення реклами у видавничій справі. Особливості реклами 

видавничої продукції. Властивості видавничої продукції як товару: споживча 

вартість та вартість видання. Видавнича продукція як інформаційний носій. 

Об'єкт реклами у видавничій справі. Суб'єкт реклами видавничої продукції. 

Засоби реклами видавничої продукції.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 1–6, 10–12, 15, 16, 18, 19, 26, 36, 40, 41, 47, 54, 

64, 70, 71, 73. 

 

Практичне заняття 3. Організація роботи рекламних 

 структур у видавництві (4 год.) 

Cтруктура видавництва. Структура рекламного відділу.  Маркетинг 

рекламної діяльності. Методи формування рекламного бюджету. Просування 

книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті 

європейської практики.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 10, 12, 18, 21, 22, 26, 27, 29, 47, 63, 71. 
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Змістовий модуль 2. 

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ КНИГИ 

 

Практичне заняття 4. Розробка рекламної кампанії книги (4 год.) 

Поняття: рекламна кампанія та її цілі. Рекламна ідея та рекламна стратегія. 

Вибір засобів реклами. Складові (етапи) рекламної кампанії: визначення мети; 

дослідження ринку, споживачів та власне товару; планування; ухвалення 

рішень щодо кошторису, засобів та складання графіка публікацій; створення 

оголошень; практична реалізація рекламної кампанії; аналіз результатів. Графік 

публікацій рекламних оголошень. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 11, 16,  18, 22, 26, 29, 39, 40, 41, 60. 

 

Практичне заняття 5. Копірайтинг у видавництві (4 год.)  

Копірайтинг у видавництві: сутність поняття. Завдання копірайтингу. 

Структура рекламного оголошення. Блочний тип рекламного звернення. 

Основні рівні дії реклами на покупців (користувачів): когнітивний (передавання 

інформації, повідомлень); афективний (формування оцінки, ставлення); 

сугестивний (навіювання); конативний (спрямування поведінки). Рекламна 

піраміда. Моделі: AIDMA, ACCA, DIBABA, DAGMAR. Зміст рекламного 

оголошення.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 27, 32, 37, 40, 47, 60, 68, 69. 

 

Практичне заняття 6. Особливості написання 

 Рекламних текстів (4 год.) 

Написання рекламних оголошень. Способи написання заголовків. 

Написання прес-релізу. Методика написання рекламних текстів. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 18, 27, 32, 37, 40, 47, 53, 60, 65, 68, 69. 

 

Практичне заняття 7. Особливості рекламування видань 

 різних типів та видів (4 год.) 

Залежність реклами від типу та виду видань. Особливості у рекламуванні 

періодичних та неперіодичних видань. Рекламування: газет; журналів,  

художньої літератури, наукових видань; навчальних видань, фахових видань. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 10, 12, 18, 21, 22, 26, 27, 29, 47, 63, 71. 

 

Змістовий модуль 3. 

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА, РАДІОРЕКЛАМА, 

 ТЕЛЕРЕКЛАМА 

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: 



23 

 

Практичне заняття 8. Друкована реклама (4 год.) 

Види друкованої продукції. Особливості друкованої реклами. Основні 

форми й жанри прес-реклами. Створення й розміщення прес-реклами. Газети, 

журнали, каталоги, поштова реклама, плакати й афіші, візитки, закладки, 

календарі тощо як носії прес-реклами. Роль кольору та шрифту при створенні 

друкованої реклами.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 11, 12, 23, 26, 29, 33, 39, 45, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 

59, 63, 66, 72. 

 

Практичне заняття 9. Радіореклама (4 год.) 

Радіо як засіб реклами,  його специфіка, переваги та недоліки. Форми радіо 

реклами:  виступи та бесіди спеціалістів; рекламні повідомлення; діалог; 

драматизація; оголошення; радіожурнал. Основні правила щодо написання 

рекламних радіооголошень. Структура рекламного радіо оголошення 

(радіоспорту). 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 12, 20, 41, 51, 57, 61, 63. 

 

Практичне заняття 10. Телереклама (4 год.) 

Телебачення як засіб реклами,  його специфіка, переваги та недоліки. 

Форми та жанри телереклами: анімаційний ролик; біжучий рядок; відеоролик;  

джингл; кліп; пілот; рекламні серіали; ремейк; ремікс; спот; телезаставка; 

телеоголошення; телеповідомлення; телесюжет. Види телереклами: пряма 

реклама, спонсорство, продакт плейсмент (рrodukt placement). Способи 

розміщення телереклами: фіксоване розміщення, розміщення телереклами за 

рейтингами. Правила виробництва рекламних роликів. Правила розміщення 

рекламних роликів. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 11, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 41, 51, 62, 66. 

 

Змістовий модуль 4. 

НОСІЇ РЕКЛАМИ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: 

  ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА, РЕКЛАМА НА МІСЦІ 

 ПРОДАЖУ, РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ, 

  ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 

 

Практичне заняття 11. Зовнішня реклама (4 год.) 

Специфіка зовнішньої реклами, її  переваги та недоліки. Основні правила 

при створенні зовнішньої реклами: вимоги до шрифту, кольору та тексту. Носії 

зовнішньої реклами: біллборди, брандмауери, щити, призматрони, відеопанелі 

тощо та їня специфіка. Правила розміщення зовнішньої реклами.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 7, 11, 17, 25, 29, 30, 33, 34, 48, 50, 55, 56, 61, 63. 
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Практичне заняття 12. Реклама на місці продажу (4 год.) 

Виставкова діяльність: ярмарки та виставки. Реклама на ярмарках та 

виставках: реклама та інформування про сам ярмарок чи виставку; реклама 

експонентів ярмарку та їх видавничої продукції. Реклама в книжкових 

магазинах: світлова реклама; вітринна реклама; демонстраційна реклама; 

друкована реклама; сувенірна реклама. Напрями реклами в книжковому 

магазині: оформлення приміщення; реклама в торгових залах; 3) оформлення 

вітрин. Мерчандайзинг та завдання мерчандайзера. POS-матеріали. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 11, 12, 14, 25, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 55, 56. 

 

Практичне заняття 13. Реклама на транспорті  (4 год.) 

Реклама на транспорті як специфічний вид реклами, її переваги та недоліки. 

Реклама на наземному транспорті, носії транспортної реклами. Транспортні 

засоби наземної реклами. Правила створення та виготовлення транспортної 

реклами. Реклама в метро (підземна реклама). Особливості розміщення та носії 

реклами в метро. 

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 11, 21, 26, 30, 33, 48, 50, 55, 56. 

 

Практичне заняття 14.  Інтернет-реклама (4 год.) 

Інтернет як засіб реклами,  його специфіка, переваги та недоліки. 

Способи реклами в Інтернеті. Форми Інтернет-реклами: банери; байрики; Rich-

media банери; вставки; кнопка; колаж; міні-сайт; розсилання; спонсорський 

пакет; текстові блоки.  

Базова література: 7, 8, 9. 

Додаткова література: 13, 18, 27, 31, 33, 40, 41, 59, 63. 


