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Опис освітньої компоненти 

Освітня компонента «Креативні технології в рекламі  та PR» є вибірковою 

освітньою компонентою навчального плану, що формує навики 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. 
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. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 
громадськістю та реклами», «Соціальні комунікації». 

 

Тематичний план освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В PR 

1.1. Сутність і значення креативу в PR 
1.2. Сучасні комунікативні технології в PR та рекламі 

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

1.4. Техніки генерування креативних ідей 

Київський національний 

університет культури і мистецтв 
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1.5. Управління креативними процесами в рекламі та PR. Схема креативного 
процесу. Креативний бриф 

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

1.7. Особливості створення власного креативного продукту 
 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук або персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 
планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань, виконання 

домашніх завдань, виконання завдань самостійної роботи; проходження 
тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом компоненти та 
виконання передбачених видів освітньої діяльності: стандартні офісні програми 

(Word, Excel, PowerPoint). 
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Політика вивчення освітньої компоненти 

 
Освітня компонента «Креативні технології в рекламі  та PR» передбачає 

роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 
погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 
Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 
оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

здобувач вищої освіти  повинен вказати джерело, використане під час 
виконання завдання.  

https://www.business2community.com/
https://www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life
https://creativity.ua/
https://www.creativitypost.com/


Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 
до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти  отримує за 
завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час онлайн тестування. 
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