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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологія реклами 

Викладач (-і) Кандидат психологічних наук, доцент Вітюк Надія 

Романівна 

Контактний телефон 

викладача 

59-61-49 

E-mail викладача vityuknadiya@gmail.com 

Формат дисципліни Очна й заочна форми навчання  

Обсяг дисципліни Загальна кількість годин – 180;  

кількість кредитів ECTS – 6 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Згідно графіка консультацій. 

2. Анотація до курсу 

Роль реклами в житті сучасного суспільства є досить вагомою. Реклама істотно 

впливає на формування індивідуальних і соціальних потреб, настанов, стереотипів, 

цінностей, стилю життя окремих людей, соціальних груп та  широких мас населення. 

Тому важливим є вивчення психологічних аспектів цього впливу, особливостей 

сприймання рекламних повідомлень споживачами, технологій створення рекламних 

повідомлень та проведення рекламних кампаній. 

Програма навчальної дисципліни «Психологія реклами» побудована з урахуванням 

світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень реклами й рекламної 

діяльності. Подається психологічна характеристика процесу рекламної комунікації, 

аналізуються найбільш поширені моделі рекламного впливу на цільову аудиторію,  

особливості сприймання реклами споживачами, психотехнології конструювання реклами і 

проведення рекламних кампаній. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: розкрити особливості впливу реклами на свідомість та поведінку її 

споживачів; сформувати у студентів компетентності, необхідні для діяльності психолога, 

пов’язаної зі створенням, експертизою і розповсюдженням реклами.   

Цілі вивчення дисципліни полягають у наступному: 

- ознайомлення студентів з основними положеннями та проблемами психології 

реклами на сучасному етапі розвитку науки та рекламної практики; 

- визначити особливості сприймання аудиторією рекламних текстів, сформувати у 

студентів розуміння ролі психічних процесів у формуванні рекламних образів; 

- висвітлити специфіку впливу реклами на свідомість і поведінку аудиторії; 

- ознайомити студентів із психотехнологіями створення та психологічного аналізу 

реклами.  

4. Результати навчання (компетентності) 

Програмні результати навчання:  

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи її розв’язання; 

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань; 

- обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

- рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; 



- презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців. 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність бути критичним і самокритичним;  

- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

- здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

- здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації; 

- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

 Очна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

лекції 26 8 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 36 12 

самостійна робота 118 160 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативн

ий / 

вибірковий 
3-й 053 Психологія 2-й Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконан-

ня 

Тема 1. Психологія 

реклами як галузь 

наукового знання.  

1.Предмет, методи, 

завдання психології 

реклами. Проблема 

ставлення суспільства 

до реклами. 
2. Поняття про 

рекламу. Інформація і 

реклама.  

3.Функції реклами як 

соціально-

психологічного 

феномену.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Академический проспект, 

2008. С. 6-12,13-57. 

2.Лебедев-Любимов А. 

Психология рекламы. 

СПб.: Питер, 2002. С. 24- 

28, 34-36, 258, 326. 

Опрацюван

ня 

літератури.
Написання 

есе на тему 

«Роль 

реклами в 

сучасному 

світі».  

(10 год.) 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитуван-

ня на 

семінарі); 

5 балів за 

есе. 

 

 

1 тиж-

день 

Тема 2. 

Характеристика 

процесу рекламної 

комунікації 

Лекці

я, 

практ

ичне 

1. Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Визначення 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

2 

тижні 



1.Психологічні 

особливості 

рекламної 

комунікації.  

2.Поняття про 

рекламне 

повідомлення. 

Класифікація 

рекламних 

повідомлень.  

3.Структура 

рекламного 

повідомлення.   

занятт

я 

2008. С. 79-89. 

2. Агибалова К.А., 

Лысакова Н.С. 

Особенности 

рекламозависимых и 

рекламонезависимых 

потребителей. URL:     

http://psyfactor.org/lib/rec

l2. htm  

 

 

критеріїв 

ставлення 

споживачів 

до реклами. 
Самоаналіз 

«Я – 

споживач 

реклами».  

(10 год.) 

я на 

семінарі), 

5 б. за 

самоаналі

з. 

 

 

Тема 3. Психологічна 

характеристика 

суб’єктів рекламної 

комунікації 

1. Функціонально-

рольова структура 

рекламної 

комунікації. 

2. Особистість як 

суб’єкт і об’єкт 

рекламної 

комунікації. Типи 

споживачів реклами. 

3. Мотиви звернення 

споживачів до 

реклами.  

4. Вплив соціуму на 

формування 

споживчої поведінки. 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 

2008. С. 79-89. 

2. Мозер К. Психология 

маркетинга и рекламы / 

Пер. с нем. -X.: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 

2004. С. 81-82, 87-89. 
3. Лебедев-Любимов А. 

Психология рекламы. 

СПб.: Питер, 2002. С.48. 

Опрацюван

ня 

літератури. 

(6 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

Тема 4. Психологія 

впливу реклами на 

споживачів 

1. Проблема психо-

логічного впливу 

реклами на свідо-

мість і поведінку 

цільової аудиторії.  

2. Види психологіч-

ного впливу 

реклами.  

3. Моделі психоло-

гічного впливу рек-

лами на споживача. 

4. Маніпулятивні 

технології в рекламі. 

Ознаки використан-

ня маніпуляції в 

рекламних 

повідомленнях. 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Дацюк С. Рекламу 

смотрите внимательно 

Или не смотрите 

вообще. URL:  

http://psyfactor.org/recl9.

htm 

2. Потапов Е. Сон 

разума порожден 

рекламой? URL:  

http://psyfactor.org/recl1

0.htm 

3.Лебедев-Любимов А. 

Психология рекламы. 

СПб.: Питер, 2002. С. 

103-109. 

4.Как производители 

манипулируют 

потребителями URL: 

https://psyfactor.org/lib/ma

nipulation6.htm 

Опрацюван-

ня літерату-

ри.  

 (10 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

тест. 

2 

тижні 

Тема 5. Особливості Лекці 1. Гостев А.А. Опрацюван 5 б. 1 тиж-

http://psyfactor.org/lib/recl2.%20htm
http://psyfactor.org/lib/recl2.%20htm
http://psyfactor.org/recl9.htm
http://psyfactor.org/recl9.htm
http://psyfactor.org/recl10.htm
http://psyfactor.org/recl10.htm


сприймання реклами 

1. Етапи сприймання 

реклами та засвоєн-

ня інформації.  

2. Роль психічних 

процесів у 

сприйманні рекламі.  

3. Соціокультурні, 

вікові, гендерні  та 

інші особливості 

сприймання 

реклами.  

4. Специфіка вико-

ристання основних 

каналів трансляції 

рекламних повідом-

лень та їх впливу на 

свідомість та поведі-

нку споживачів рек-

ламного продукту.  

5. Чинники підвище-

ння ефективності 

сприймання реклам-

них повідомлень.   

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

Образный канал 

рекламы. URL: 

http://psyfactor.org/lib/re

clama11.htm 
2. Мозер К. Психология 

маркетинга и рекламы / 

Пер. с нем. -X.: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 

2004. С. 210-215. 

3. Резепов И. Психология 

рекламы и PR. 

Психологические 

процессы в формировании 

рекламных бразов (п.6.5, 

7.2). Издательство: 

Дашков и Ко, 2009 г. 

 

ня 

літератури.  

(6 год.) 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

день 

Тема 6. 

Психотехнології 

створення реклами 

та проведення 

рекламної кампанії 

1. Поняття про 

рекламну кампанію. 

Класифікація 

рекламних кампаній.  

2. Алгоритм підгото-

вки і проведення 

рекламної кампанії.  

2. Типи рекламних 

стратегій.  

3. Поняття про УТП 

та її стуктуру (за 

Р.Рівсом). 

4.Характеристика 

основних рекламних 

засобів.   

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 

2008. С.114-122, 123-131. 

2. Лебедев-Любимов А. 

Психология рекламы. 

СПб.: Питер, 2002. С. 99-

100. 

3. Зарецкая Е.Н. 

Составление рекламных 

текстов: особенности и 

правила. URL: 

http://psyfactor.org/lib/cop

ywrighting.htm 

4. Шуванов В.И. 

Психология цвета в 

рекламе. URL: 

http://psyfactor.org/lib/colo

r9.htm 

Опрацюван

ня 

літератури 

(12 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

контрольн

а робота – 

максимум 

15 балів. 

2 

тижні 

Тема 7. 

Психологічна 

експертиза 

друкованої реклами 

1. Друкована рекла-

ма: особливості 

впливу та 

сприймання.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Кутлалиев А., Попов А.  

Качественные методы 

исследования рекламы: 

фокус-группы и 

глубинные интервью. 

URL: 

http://psyfactor.org/lib/recl1

0.htm 

  

Опрацюван

ня 

літератури. 

Психологіч

ний аналіз 

друкова-

ного 

рекламного 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

аналіз  

2 

тижні 

http://psyfactor.org/lib/reclama11.htm
http://psyfactor.org/lib/reclama11.htm
http://psyfactor.org/lib/color9.htm
http://psyfactor.org/lib/color9.htm
http://psyfactor.org/lib/recl10.htm
http://psyfactor.org/lib/recl10.htm


2. Види друкованої 

реклами.  

3. Психологічна 

експертиза друкова-

ної реклами: етапи, 

вимоги до 

проведення.  

повідомлен

ня. 

(12 год.) 

друковано

ї реклами. 

Тема 8. 

Психологічні 

аспекти конструю-

вання друкованого 

рекламного 

повідомлення 

1. Етапи конструю-

вання друкованої 

реклами. 

2.Психотехнології 

створення реклам-

ного тексту.  

3. Композиція 

тексту та допоміж-

них засобів у 

рекламному 

повідомленні. 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 

2008. С.123-132. 

2.Зарецкая Е.Н. 

Рекламный текст – десять 

заповедей написания. 

URL: 

http://psyfactor.org/lib/copy

wrighting2.htm 
3.Фортин М. Разработка 

эффективных 

заголовков. URL: 

https://www.twirpx.com/f

ile/1245661/ 

Опрацюва

ння 

літератури. 

Розробка 

друковано-

го реклам-

ного 

повідомлен

ня.  

 (20 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

розробку  

і 

презентаці

ю 

друковано

ї реклами 

 

4 

тижні 

Тема 9. 

Психологічна 

експертиза 

телевізійної  

реклами та реклами 

по радіо 

1. Психологічні 

прийоми рекламної 

аргументації по 

телебаченню та 

радіо. 

2.Психологічні 

аспекти 

сприймання 

телевізійної 

реклами та реклами 

по радіо.  

3. Психологічний 

аналіз рекламних 

відеороликів 

та  реклами, що 

транслюється на 

радіо.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1. Теория и практика 

рекламы. Учебник / Под 

ред. Тулупова В. В. 

СПб.: Изд-во 

Михайлова В. A., 2006. 

С. 160-170, 176. 

 Опрацюван

ня 

літератури. 

Психологіч

ний аналіз 

зразків 

телевізійно

ї реклами 

та реклами  

по радіо. 

(14 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

аналіз 

відеорекла

ми або 

реклами 

по радіо. 

2 

тижні 

Тема 10. 
Психологічні 

технології  

самореклами. 

1. Психологічні 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

1. Лебедев-Любимов А. 

Психология рекламы. 

СПб.: Питер, 2002. 

С.55-63,  93-102. 

2. Некрасова 

Опрацюван

ня 

літератури. 

(12 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

2 

тижні 

http://psyfactor.org/lib/copywrighting2.htm
http://psyfactor.org/lib/copywrighting2.htm


аспекти 

самореклами. 

2.Мотивація 

самореклами.  

3. Особливості 

поведінки людини 

в умовах 

самореклами. 

4.Рівні і технології 

самопрезентації.  

 

я Н.А. Некрасова У.С. 

Самопрезентация: 

сущность и основне 

характеристики. URL: 

https://www.natural-

sciences.ru/ru/article/vie

w?id=11814 

3. Миxaйлoва Е. 

Практические техники 

ежедневной 

самопрезентации и 

управления 

впечатлением о себе. 

URL: 

http://www.elitarium.ru/s

amoprezentaciya-

obshchenie-chelovek-

chaldini-povedenie-

tekhnika-strategiya-

obraz-vlast-primer-

zritel-vpechatlenie/ 

4. Бутенко Н. Ю. 

Соціальна психологія в 

рекламі . п.4.7. 

Особистість і 

самореклама. К.: КНЕУ, 

2006. 384c. URL:  

http://www.readbook.co

m.ua/book/37/919/ 

семінарі); 

 

 

Тема 11. 

Психологічні 

аспекти 

ефективності 

реклами 

1. Психологічна 

(комунікативна) та 

економічна 

складові 

ефективності 

реклами 

2. Критерії 

психологічної 

ефективності 

зразків рекламних 

повідомлень. 

3.Методи 

дослідження 

ефективності 

реклами.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

1.Головлева Е. Основы 

рекламы: Учебное 

пособие для вузов. М.: 

Академический 

Проект, 2008. С. 133-

140. 

2.Гупаловська В.А. 

Психологічна 

ефективність реклами.  

URL: 

http://www.creo.lviv.ua/art

icles/articles/psixologichna

-efektivnist-reklami.html 

3.Мозер К. Психология 

маркетинга и рекламы. 

Xарьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 

2004. С. 126-152. 

Опрацюван

ня та аналіз 

наукових 

праць 

(6 год.) 

5 б. (за 

аналіз 

наукових 

праць, під 

час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

1 тиж-

день 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

В результаті засвоєння дисципліни «Психологія реклами» 

студент може набрати максимально 100 балів: 

https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11814
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11814
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=11814
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://www.elitarium.ru/samoprezentaciya-obshchenie-chelovek-chaldini-povedenie-tekhnika-strategiya-obraz-vlast-primer-zritel-vpechatlenie/
http://magpsychol.pu.if.ua/course/view.php?id=25


 виступи на семінарських заняттях– 20 балів; 

 результати тестування – 10 балів; 

 контрольна робота – максимум 15 балів; 

 виконання самостійної роботи – максимум 55 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Перед написанням письмової (контрольної) роботи у форматі 

проблемних питань чи тестів  студенти отримують перелік тем 

і питань, які виносяться на письмову роботу (програмові 

вимоги) та посилання на навчально-методичну та наукову 

літературу із завчасно заданої теми для самостійної підготовки.  

Критерії оцінювання тестів: за кожну правильну відповідь 

нараховується 1 бал. 

 

Критерії оцінки есе та самоаналізу: 

5 балів (відмінно) – повністю розкрито проблемні питання, 

основні тези й сформульовані висновки достатньо обґрунтовані, 

прослідковується творчий підхід у розкритті проблематики. 

4 бали (добре) – проблему загалом розкрито, проте відсутній 

творчий підхід у розкритті проблематики, основні тези й 

сформульовані висновки недостатньо обґрунтовані. 

3 бали (задовільно) – проблему розкрито недостатньо, не всі 

аспекти, вказані у завданні, висвітлено, завдання виконано 

поверхнево, висновки відсутні або недостатньо обґрунтовані.  

2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

проблему в есе не розкрито, висновки відсутні. 

1 бал (незадовільно) – завдання не виконано, подається кілька 

тез, які не висвітлюють суті проблеми, містять загальні 

судження. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 
Критерії оцінки аналізу зразка реклами: 

9-10 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі: вірно 

визначено вид реклами, структурні складові рекламного 

повідомлення, встановлено й охарактеризовано зв’язки між ними, 

розкрито види впливу й засоби, які використовують розробники 

реклами, визначено прийоми, які використовуються для ефективного 

впливу реклами на споживача. Вчасно здане завдання й презентоване 

в аудиторії. 

7-8 балів (добре) – завдання виконано в повному обсязі: визначено 

вид реклами за всіма критеріями, структурні складові рекламного 

повідомлення, однак не чітко або невірно встановлено один із 

компонентів реклами, не в усіх випадках вірно охарактеризовано 

зв’язки між ними, недостатньо розкрито види впливу й засоби, які 

використовують розробники реклами, визначено прийоми, які 

використовуються для ефективного впливу реклами на споживача. 

Вчасно здане завдання й презентоване в аудиторії. 

5-6 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, не 

чітко визначено вид реклами за всіма критеріями, прослідковуються 

істотні помилки у зазначенні компонентів рекламного повідомлення 

або деякі компоненти не описані взагалі, не охарактеризовано 

зв’язки між ними, не розкрито або недостатньо висвітлено види 

впливу й засоби, які використовують розробники реклами, не 

визначено або помилково розкрито прийоми, які використовуються 

для ефективного впливу реклами на споживача. Завдання невчасно 

здане й не презентоване в аудиторії. 



3-4 бали (незадовільно) – завдання виконане частково, наявні істотні 

помилки у зазначенні компонентів дослідження або дані компоненти 

відсутні, не встановлено зв’язки між ними, не розкрито або 

недостатньо висвітлено види впливу й засоби, які використовують 

розробники реклами, не визначено або помилково розкрито 

прийоми, які використовуються для ефективного впливу реклами на 

споживача. Завдання невчасно здане й не представлене студентській 

аудиторії. 

1-2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

складається з окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не 

відображають суті завдання. Робота здана не вчасно, не була 

представлена студентській аудиторії. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки розробленого зразка реклами: 

9-10 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі:  

наявні усі структурні складові рекламного повідомлення, вони 

гармонійно поєднуються між собою, відображають основну ідею 

повідомлення. Дотримано основні вимоги щодо побудови 

вербального й невербального ряду повідомлення. Контент реклами 

відповідає потребам, освітньому й соціокультурному рівню цільової 

аудиторії. Вчасно здане завдання й презентоване студентській 

аудиторії. 

7-8 балів (добре) – завдання виконано практично в повному обсязі:  

усі структурні складові рекламного повідомлення присутні, зміст 

реклами відповідає потребам і рівню розвитку цільової аудиторії, 

однак є дрібні недоліки, наприклад, компоненти реклами 

недостатньо гармонійно поєднуються між собою або ж 

сформульовані 1-2 компоненти недостатньо переконливо 

відображають  основну ідею повідомлення. Дотримано основні 

вимоги щодо побудови вербального й невербального ряду 

повідомлення. Завдання вчасно здане й презентоване в аудиторії. 

Контент реклами відповідає потребам, освітньому й 

соціокультурному рівню цільової аудиторії. 

5-6 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, 

прослідковуються істотні помилки у доборі компонентів рекламного 

повідомлення або деякі компоненти відсутні, не розкрито або 

недостатньо висвітлено ідею реклами. Контент реклами не повною 

мірою відповідає потребам, недостатньо враховує або не враховує 

освітній і соціокультурний рівень цільової аудиторії. Завдання здане 

вчасно або із запізненням, не презентоване в аудиторії. 

3-4 бали (незадовільно) – завдання виконане, але наявні істотні 

помилки у підборі компонентів рекламного повідомлення, окремі 

компоненти рекламного повідомлення відсутні, практично  не 

розкрито ідею реклами. Контент реклами не повною мірою 

відповідає потребам, не враховує освітній і соціокультурний рівень 

цільової аудиторії. Завдання здане із запізненням, не було 

представлене студентській аудиторії. 

0 балів – завдання відсутнє. 

Семінарські заняття Критерії поточного оцінювання здійснюються за 5-бальною шкалою 

і відповідають загальним рекомендаціям щодо оцінювання при 

підсумковому контролю.  

В основу системи оцінювання оцінювання знань, умінь і 

навичок студентів з психології реклами закладено такі критерії:  

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні 

інформації щодо змісту навчальної дисципліни; 

2) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу 



інформації по навчальній дисципліні та вміння його вербалізувати, 

здатність аналізувати, диференціювати, узагальнювати інформацію, 

оцінювати факти, події; 

3) рівень сформованості умінь та навичок, здатність 

застосовувати здобуті знання на практиці; 

4) вміння виявляти творчий підхід у вирішенні теоретичних і 

практичних задач. 

 

Шкала оцінювання відповідей студентів на семінарських 

заняттях: 

оцінка «відмінно» (5 б.) ставиться, якщо студент 

демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, 

високий рівень розвитку умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння  

творчо мислити, приймати необхідні рішення в нестандартних 

ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, здатність 

аналізувати, диференціювати, узагальнювати інформацію, 

оцінювати зразки реклами, фактивстановлювати причинно-

наслідкові зв’язки; 

оцінка «добре» (4б.) ставиться, якщо студент демонструє 

достатній рівень знань навчального матеріалу, загалом, дає 

правильні відповіді на поставлені питання, однак у деяких 

випадках нечітко їх формулює, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності, має сформовані уміння та навички 

щодо аналізу й вирішення поставлених практичних задач, 

однак при цьому не виявляє самостійність, здатність 

диференціювати, узагальнювати інформацію;  

оцінка «задовільно» (3б.) – студент загалом володіє 

навчальним матеріалом, але викладає його не досить 

послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповідях, 

не завжди вміє аналізувати, диференціювати, узагальнювати 

інформацію, інтегровано застосувати набуті знання для 

вирішення поставлених задач, нечітко, а інколи й невірно 

формулює основні теоретичні положення та встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки;  

оцінка «незадовільно» (2б.) ставиться за відсутність у 

студента знань щодо головних проблем навчального курсу, 

якщо він неправильно розуміє і, відповідно, неправильно 

трактує смисл інформації по навчальній дисципліні, у нього не 

сформовані уміння й навички застосувати набуті знання для 

самостійного аналізу й вирішення конкретних завдань; 

оцінка «незадовільно» (1б.) ставиться у разі відсутності 

відповіді студента на задане питання. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови 

виконання ним і зарахування усіх завдань. Підсумковий контроль 

у формі заліку здійснюється на основі оцінювання рівня 

досягнення програмних результатів студентами. Заліком є сума балів 

набраних студентом протягом семестру за усі види роботи: оцінки за 

роботу на семінарах, результати тестування й контрольної роботи, 

виконання практичних завдань. 

Всі бали, отримані студентами в процесі вивчення навчальної 

дисципліни, сумуються, а їх кількість повинна бути не 

меншою, ніж 50. 



7. Політика курсу 

Викладання курсу «Психологія реклами» грунтується на принципах академічної 

доброчесноті та студентцентрованого підходу. Політика курсу передбачає виконання 

студентами усіх видів робіт: усних відповідей, письмових  робіт, завдань для самостійної 

роботи, відпрацювання пар, пропущених студентом з поважних причин  (наприклад, 

лікарняні, участь у наукових заходах тощо).  

У випадку виявлення випадків плагіату у виконанні навчальних завдань, академічної 

недоброчесності (списування), пред’явлені студентом завдання не зараховуються. 

У випадку пропуску пар з поважних причин, студенти повинні відпрацювати заняття/ 

невиконаний обсяг робіт (написати контрольну роботу, тест, виконати завдання на 

самостійну роботу творчу роботу, усно перездати пропущену тему тощо). Усі ці роботи 

повинні бути виконані й представлені студентом у встановлений час консультацій, при 

цьому не пізніше ніж за 1 тиждень до завершення вивчення навчального курсу групою.  

Ті, хто не виконали завдання для самостійної роботи вчасно, повинні їх виконати, 

однак оцінка при цьому буде знижена на 30 % (відповідно до розроблених критеріїв). 

Студенти, які пропустили семінарські заняття без поважних причин, а також в силу 

серйозних запізнень на заняття, втрачають можливість отримати бали за усні відповіді. 

Однак повинні виконати всі завдання для самостійної роботи і перездати письмові роботи. 
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