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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: ознайомлення здобувачів вищої освіти із принципами та 
технологіями креативу в сфері реклами та зв’язків із громадськістю, надати 

комплекс теоретичних знань та необхідних вмінь у галузі креативного 
мислення і проектування рекламних та PR-концепцій, застосування креативних 
стратегій у розробці рекламних та PR-кампаній. Вивчення даної освітньої 

компоненти допомагає генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації, 

усвідомити значення та актуальність створення креативного продукту у PR – 
діяльності для сучасного суспільства і особливу роль фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. 
Завдання: формування у здобувачів вищої освіти навиків застосування 

технологій креативу під час вирішення конкретних комунікативних завдань з 
метою забезпечення ефективності рекламних та PR-звернень і кампаній; 

опанування сучасних креативних технік і технологій, в основі яких лежить 
механізм креативного впливу, спрямований на стереотипові зони свідомості 

цільової аудиторії – культурні коди, символи, міфи і психологічні переваги 
споживачів інформації. 

Предмет: процес створення та запровадження креативних технологій у 

професійній діяльності, генерація інформаційного контенту за заданою темою з 
використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації.  

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 

громадськістю та реклами», «Соціальні комунікації». 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
годин 

Аудиторні години 
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Розділ 1. Теоретичні та практичні аспекти креативних технологій в PR 

1.1. Сутність і значення креативу в PR 14 4     10 

1.2. Сучасні комунікативні технології в 

PR та рекламі 
18 6  

   
12 

1.3. Креативні методи та методики у 
PR-діяльності. Форми і функції 

рекламного креативу 

18 4 2 
   

12 

1.4. Техніки генерування креативних 
ідей 

18 4 2 
   

12 
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1.5. Управління креативними 

процесами в рекламі та PR. Схема 
креативного процесу. Креативний 

бриф  

18 4 2 

   

12 

1.6. Креатив в інтернет-рекламі. 
Механізми впливу на аудиторію за 

допомогою теле- та радіореклами 

18 4 2 
   

12 

1.7. Особливості створення власного 
креативного продукту 

16 4 2 
   

10 

 Разом за 1 розділ 120 30 10    80 

 Разом за 4 семестр 120 30 10    80 

 Всього 120 30 10    80 

 

 
3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В PR 
 

ТЕМА 1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВУ В PR 

 
Рекламний креатив: сутність, мета, завдання. Принципи та функції 

креативу в рекламі. Стратегічні основи рекламного креативу. Етапи управління 

креативними процесами у рекламі. Формування стратегій у рекламному 
креативі. Управління процесом розробки рекламної ідеї.  
 

ТЕМА 1.2. СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В PR ТА РЕКЛАМІ 

 
Психологічні технології. Соціально-комунікативні технології. Провокація 

та негатив як інструмент рекламного та PR-креативу. 
 

ТЕМА 1.3. КРЕАТИВНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ У PR-ДІЯЛЬНОСТІ. 
ФОРМИ І ФУНКЦІЇ РЕКЛАМНОГО КРЕАТИВУ 

 
Креативні прийоми створення рекламного продукту: ТРІЗ. Теорія 

рішення винахідницьких задач. Протиріччя та системи. Креативна  концепція 

для великих брендів за методологією ТРІЗ. Креативні прийоми створення 
рекламного продукту: дизайн-мислення. Методологія сфокусована на емпатії. 

Креативна концепція для великих брендів за методологією дизайн-мислення. 
 

ТЕМА 1.4. ТЕХНІКИ ГЕНЕРУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ 
 

Техніки генерації творчих ідей: загальна характеристика. Інсайт, типи 
інсайтів. Поняття соціальних форм великої ідеї, рольового моделювання, 

фреймів, корисних капіталів. CRAFT кейси брендів. Креативні прийоми 
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створення рекламного продукту: латеральне мислення. Креативна концепція 
для великих брендів за методологією латерального мислення.  

 

ТЕМА 1.5. УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕКЛАМІ ТА 

PR. СХЕМА КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. КРЕАТИВНИЙ БРИФ 
 

Що таке бриф і як з ним працювати? Відмінність клієнтського і 

креативного брифу. Бриф для креативщика. Креативний бриф: структура та 
характеристика основних позицій. Креативний бриф: типологія, проблемні 

аспекти заповнення. Структура і функціонал креативного агентства / 
підрозділу. Креативний директор. Робота з креативними брифами брендів. 

 

ТЕМА 1.6. КРЕАТИВ В ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМІ. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА 

АУДИТОРІЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕ- ТА РАДІОРЕКЛАМИ 
 

Створення текстів для телевізійної реклами, підготовка сценарію, 
розкадровки. Сценаристика радіореклами. Застосування прийомів 

телемонтажу у створенні рекламного відеообразу. Використання телепланів та 
їх різновидів у рекламному креативі на телебаченні. Застосування прийомів 
радіомонтажу рекламних звернень.  

 

ТЕМА 1.7. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО КРЕАТИВНОГО 

ПРОДУКТУ 
 

Діяльність креативних підприємств по створенню нового продукту, або 
послуг. Формування бренду (продукту). Представлення розробок  використання 

креативних технологій у професійній діяльності. 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Сутність і значення креативу в PR 
План 

1. Поняття  «креатив», «креативність». 
2. Рекламний креатив: сутність, мета, завдання. 
3. Схема креативного процесу. Ефективна креативність у рекламі. 

4. Принципи та функції креативу в рекламі та PR.  
5. Ефективна креативність у рекламі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3-7, 9, 11, 15, 20-31. 

 

Тема 1.2. Сучасні комунікативні технології в PR та рекламі 
План 

1. Психологічні технології. 

2. Соціально-комунікативні технології. 
3. Провокація та негатив як інструмент рекламного та PR-креативу. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  3-7, 9, 20, 24-27, 30. 
 

Тема 1.3. Креативні методи та методики у PR-діяльності. Форми і функції 

рекламного креативу 
План 

1. Особливості креативної методології CRAFT. 

2. Особливості креативної методології: латеральне мислення. 
3. Особливості креативної методології: ТРІЗ. 

4.  Методи креативного мислення. Метод «Креативної конфронтації». «Метод 
інверсії». «Метод організованих стратегій». «Метод емпатії».  

5. Етапи творчого процесу. «Блокади думок». «Інкубаційний період». «Інсайт».  
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29, 31. 

 

Тема 1.4. Техніки генерування креативних ідей 

План 
1. Техніки генерування ідей: «Мозковий штурм», «Бісоціація», «Синектика», 

«Метод ментальної провокації», «Концептуальне віяло».  
2. Техніки застосування креативних ідей на практиці: « Вишня в розрізі».  

«Бульбашки мислення». «Запитання Скампер». «Решітка ідей».  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16-20, 23, 25, 28-31. 

 

Тема 1.5. Управління креативними процесами в рекламі та PR. Схема 

креативного процесу. Креативний бриф 
План 

1. Структура і функціонал креативного агентства / підрозділу.  
2. Робота з креативними брифами брендів.  

3. Бриф для фахівця у сфері PR та реклами.  
4. Креативний бриф: структура та характеристика основних позицій.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 22-31. 

 
Тема 1.6. Креатив в інтернет-рекламі. Механізми впливу на аудиторію за 

допомогою теле- та радіореклами 

План 
1. Радіо як унікальний рекламний канал. 

2. Правила створення телереклами. 
3. Створення текстів для телевізійної та радіореклами, підготовка сценарію. 

4. Використання телепланів та їх різновидів у рекламному креативі на 
телебаченні. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29, 31. 
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Тема 1.7. Особливості створення власного креативного продукту 
План 

1. Розробка нових продуктів, послуг.  
2. Формування бренду (продукту).  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24-27, 30. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.3. Креативні методи та методики у PR-діяльності. Форми і функції 
рекламного креативу 

Заняття 1 
Техніки генерації творчих ідей 

Мета: розглянути техніки генерації творчих ідей і використати їх на 
практиці. 

Завдання 
1. Робота в мікрогрупах.  Здобувачі освіти у мікрогрупах працюють за 

методиками  «Креативної конфронтації». «Метод інверсії».  Представляють 
винайдене рішення. 

2. Використовують креативну методологію CRAFT для створення власного 

креативного кейсу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 14, 16, 23, 31. 
Заняття 2 

      Застосування методів креативного мислення у професійній діяльності.  
 Мета: навчитися оперувати методами креативного мислення. 

1. Робота в мікрогрупах.  Здобувачі освіти у мікрогрупах працюють за 
методиками  «Метод організованих стратегій». «Метод емпатії». «Метод 

евристичних запитань». 
2. Використовують креативну методологію ТРІЗ для створення власного 

креативного кейсу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 12, 13,14, 15, 31. 
 

Тема 1.4. Техніки генерування креативних ідей 

Заняття 1 
Застосування технік креативності у професійній діяльності 

Мета: навчитися використовувати техніки креативності у вирішенні 
виробничих завдань. 

                        Завдання 
Робота в мікрогрупах застосовуючи техніки генерування ідей: «Бісоціація», 

«Синектика», « Метод ментальної провокації», «Контрольна таблиця 
Осборна».  «Концептуальне віяло».  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 15, 19, 20. 



9 
 

Заняття 2 
Використання відомих маніпуляційних технік 

Мета: формування знань щодо використання маніпулятивних технік 
Завдання 

Техніки застосування креативних ідей на практиці: «Вишня в розрізі».  
«Бульбашки мислення». «Запитання Скампер». «Решітка ідей». 
«Перетягування канату».  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 13,14, 17,20. 

 

Тема 1.5. Управління креативними процесами в рекламі та PR. Схема 

креативного процесу. Креативний бриф  
Заняття  

Сутність, значення і управління креативними процесами у рекламі 
Мета: навчитися створювати і використовувати в професійній діяльності 

креативний бриф. 
                   Завдання 

1. Дослідити ринок. Сегментування споживачів та вибір цільової 
аудиторії. 

2. Скласти креативний бриф. Визначити цілі реклами. Розробити 
креативну стратегію у рекламі. Вибирати рекламоносії. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 22-31. 

 
Тема 1.6. Креатив в інтернет-рекламі. Механізми впливу на аудиторію за 

допомогою теле- та радіореклами 
Заняття 1 

Розробка креативної реклами для радіо 
Мета: формування знань про особливості радіокомунікації, риси радіо 

реклами та особливості тексту радіо звернення. 

                   Завдання 
1. Здійснити аналіз та створити тексти радіо реклами, розрізнення 

звукових ефектів та прийомів їх запису.  
2. Написати сценарій радіо реклами, завдання на кастинг голосів та 

записати ролик із допомогою технічних засобів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29, 31. 
 

Заняття 2 
Підготовка ефективної телевізійної реклами 

Мета: формування знань про особливості телекомунікації, моделі 
розміщення, види телереклами та особливості технологічного процесу.  

Завдання 
1. Розробити тексти для телереклами, підготувати сценарій, розкадровку. 
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2. Керуючись основами операторства, монтажу та звукорежисури, створити 
сюжетний телевізійний ролик. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 8, 10, 23, 26, 29, 31. 

 
 

Тема 1.7. Особливості створення власного креативного продукту 

Мета:  навчитися моделювати власний креативний продукт. 
Заняття 1 

Методи пошуку ідей та створення інновацій в рекламі 
Завдання 

Використовуючи один з відомих методів пошуку ідей та створення 
інновацій, розробити ідею рекламного звернення конкретного товару. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  20, 24-27, 30. 

Заняття 2 
Захист власного креативного продукту 

Завдання 
 Представити власний креативний продукт. Розкрити особливості 

створення та подальшої актуальності розробки.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 5, 10, 13, 19, 26, 29. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Сутність і значення креативу в PR 

Практичні завдання  
1. Підібрати приклади креативних ідей в рекламних/PR продуктах 

світових та українських брендів (на вибір здобувач освіти).  
2. Проаналізувати профіль креативщика (на вибір здобувач освіти та 

презентувати портфоліо робіт обраного спеціаліста. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  5, 14, 31. 
 

Тема 1.2. Сучасні комунікативні технології в PR та рекламі 

Практичні завдання  
Розробити рекомендації успішного проведення наради, зборів, симпозіуму,  

«круглого столу», брифінгу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 11, 14, 17. 
 

Тема 1.3. Креативні методи та методики у PR-діяльності. Форми і функції 
рекламного креативу 

Практичні завдання  
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1. На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення  придумати 
креативну концепцію для українського бренду (на вибір здобувач освіти). 

2. На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення придумати 
креативну концепцію для відомого блогера (на вибір здобувач освіти). 

3. На основі креативної методології  ТРІЗ придумати креативну концепцію для 
українського бренду (на вибір здобувач освіти). 

4. На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну концепцію для 

відомого блогера (на вибір здобувач освіти). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 13,16, 21, 23. 
 

Тема 1.4. Техніки генерування креативних ідей 
Практичні завдання  

Вибрати будь-яку творчу організацію, або діяльність креативної 
особистості та дослідити, які креативні техніки вони найчастіше 

використовують. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 13,14, 17,20. 
 

Тема 1.5. Управління креативними процесами в рекламі та PR. Схема 

креативного процесу. Креативний бриф 
Практичні завдання  

1. Проаналізувати зразки креативних брифів зарубіжних та українських 
агентств дизайнера на вибір здобувач освіти. 

2. Підготувати презентацію авторського креативного брифу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 4, 7, 19,25. 
 

Тема 1.6. Креатив в інтернет-рекламі. Механізми впливу на аудиторію за 
допомогою теле- та радіореклами 

Практичні завдання  
1. Обґрунтувати сутність рекламного кліпмейкерства.  

2. Обґрунтувати специфіку виробничого процесу продакшнстудій в Україні. 
3. Обґрунтувати формати телереклами. Прийоми звукової режисури. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 7, 9, 14, 21. 
 

Тема 1.7. Особливості створення власного креативного продукту 
Практичні завдання  

Представити  власну розробку  використання креативних технологій у 
професійній діяльності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 13, 14, 17. 

 
  



12 
 

7. Питання та завдання до іспиту 
 

1. Сутність креативності. 
2. Поняття технології.  

3. Реклама і PR: спільне та відмінне.  
4. Сутність інновації.  
5. Ознаки креативної ідеї.  

6. Типи креативних рішень.  
7. Модель креативного стрибка. 

8. Ознаки «великої креативності».  
9.  Ознаки «малої креативності».  

10.  Відмінності  типів креативності. 
11.  Сутність  дивергентного мислення  

12.  Відмінності конвергентного та дивергентного мислення.  
13.  Етапи формування творчого процесу. 

14.  Сутність  конвергентного мислення.  
15.  Помилкові рішення у креативі.  

16.  Властивості творчої особистості.  
17.  Вимір креативності.  
18.  Сутність процесу модерації. 

19.  Функціональний аналіз. Прийоми роботи.  
20.  Особливості креативного підприємства.  

21.  Креативність, як частина культури підприємства.  
22.  Переваги і недоліки креативізації.  

23.  Прийоми модерації.  
24.  Прийоми креативних зборів.  

25.  Принципи побудови паттерну. 
26.  Поняття паттерну. 

27.  Особливості традиційного та інноваційного мислення. 
28.  Процес формування мети і завдань.  

29.  Методика поведінки в конфліктах.  
30.  Методика посередництва в конфліктах.  

31.  Особливості проведення креативних зборів. 
32.  Сутність функціонування комунікації.  
33.  Комунікація, як форма успішного взаєморозуміння.  

34.  Рівні комунікації.  
35.  Особливості невербальної комунікації. 

36.  Комунікативні перешкоди.  
37.  Побудова ментальних моделей.  

38. Особливості креативного і традиційного мислення.  
39.  Етапи підготовки креативної стратегії.  

40.  Креатив у PR зміст, форми.  
41.  Метод ментальної провокації.  

42.  Мозковий штурм.  
43.  Метод «Контрольна таблиця Осборна».  
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44.  Техніка бісоціацій.  
45.  Техніка  синектики.  

46.  Техніка концептуального, абстрагуючого віяла. 
47.  Прийоми аналогії. 

48. Застосування метафор у креативній діяльності. 
49. Процес створення технології. 
50. Переваги і недоліки ігрових креативних технологій. 

51.  Основні перешкоди креативізації. 
52. Охарактеризувати концепцію креативності в рекламі. 

53. Описати креативний процес, форми і напрями креативу в рекламному 
продукті. 

54. Зробити порівняльний аналіз різних проявів творчості: наукового, 
художнього та рекламної. 

55. Описати ієрархію структурних елементів креативної реклами. 
56. Описати загальну схему розробки рекламної ідеї. 

57. Охарактеризувати методологію креативного мислення в рекламі. 
58. Назвати основні принципи дизайну в рекламі. 

59. Охарактеризувати колірні асоціації в рекламі. 
60. Особливості рекламних текстів як комунікативних одиниць. 
61. Охарактеризувати структурно-семантичні компоненти рекламного тексту. 

62. Особливості мультимедійних рекламних текстів. 
63. Описати алгоритм створення слоганів. 

64. Охарактеризувати асоціації в рекламі. 
 

Практичне завдання  
Розробити креативну концепцію та власний проєкт. 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі 

теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти 
зміст усіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 

професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та 
самостійну роботу.  

Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 
засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 

основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 
теми, також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 
самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
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Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 
робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 

освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  
Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 

навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань 
програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та 
самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 
тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 

освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та 
самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 
програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 

завдання самостійної роботи. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

освітньої 

компоненти 
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