1

Форма № 09/18
Затверджена рішенням вченої ради
ІДГУ
від 30.08.2018 р., протокол № 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рекламно-інформаційні технології соціальної роботи
освітній ступінь

бакалавр

галузь знань

23 Соціальна робота___________________________

(назва освітнього ступеня)
(шифр і назва галузі знань)

спеціальність _______231 Соціальна робота__________________________
(код і назва спеціальності (предметної спеціальності або спеціалізації))

освітня програма

Соціальна робота. Соціальна педагогіка

тип дисципліни

вибіркова

(назва освітньої програми)

(обов’язкова / вибіркова / факультативна)

Ізмаїл - 2020

2

ПОГОДЖЕНО:
Гарант освітньої програми
________________ доц. Фурдуй С.Б._
(підпис, ініціали, прізвище)

РЕКОМЕНДОВАНО:
кафедрою соціальної роботи, соціальної
педагогіки та фізичної культури
протокол № _____ від _________________
Завідувач кафедри
_________________ доц. Фурдуй С.Б._
(підпис, ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Голова ради з якості вищої освіти педагогічного факультету
___________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Розробник програми:

Маніта Вікторія Олександрівна, викладач
кафедри соціальної роботи, соціальної
педагогіки та фізичної культури

Рецензент програми:

Фурдуй Світлана Борисівна, кандидат
педагогічних наук, завідувач кафедри
соціальної роботи, соціальної педагогіки та
фізичної культури

©Маніта В. О., 2020
© ІДГУ, 2020

3

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 2
Семестр: 3-4
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна

Лекції:
20
6
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
28
6
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72
108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни є: проблеми ефективності
рекламно-інформаційних технологій в соціальній роботі.
Метою вивчення дисципліни 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.
Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Теорія і
технологія соціальної роботи».
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу
дисципліною «Теорія і технології соціальної роботи».

пов’язана

з

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
1. Знання: знати сутність соціальної реклами у структурі різновиду
реклами; види соціальної реклами; місце і роль рекламно-інформаційних
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технологій в контексті системи сучасних соціально-педагогічних технологій;
соціально-педагогічний сенс, етапність соціальної рекламної кампанії;
сутність інноваційних перетворень, які містить розроблена рекламноінноваційна технологія.
2. Уміння: визначати соціально-педагогічні ресурси реклами; розрізняти
такі явища як «соціально-педагогічна технологія» і «методика соціальнопедагогічної роботи; враховувати у професійній діяльності функції
соціальної реклами; добирати інноваторів та реалізаторів такої технології;
самовдосконалюватися в аспекті дизайнерського супроводу рекламноінформаційних технологій.
3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових
дискусій з актуальних проблем соціальної роботи; здатність генерувати нові
ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); налагоджувати
соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати
конфлікти.
4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні
науково-дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти
самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та патріотичні
чесноти при виконанні функціональних обов’язків; створювати позитивний
імідж професії, її статусу в суспільстві.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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Індивідуальні
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Самостійна
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Індивідуальні
заняття
Самостійна
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Консультації

-

Семінарські
(практичні)

2

4

-

Лекції

4.

4

2

Кількість годин
(заочна форма навчання)
Аудиторні

3.

Соціальна реклама як
метод професійної
діяльності соціального
працівника
Організація соціальної
рекламноінформаційної
кампанії.
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Лабораторні

2.

Рекламноінформаційні
технології у діяльності
соціального
працівника
Правові аспекти
відносин у сфері
інформації

Семінарські
(практичні)

1.

Назви тем

Лекції

№
з/п

Аудиторні

Кількість годин
(денна форма навчання)
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-

-
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2
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-

-
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9
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5.

6.

7.
8.

Особливості реалізації
основних заходів
соціальної рекламноінформаційної
кампанії

Оцінювання
результатів впливу
соціальної
рекламноінформаційної
кампанії

4

4

2

4

-

6

-

-

-

9

1

1

Особливості
розміщення реклами
4
на телебаченні
Виготовлення та
розміщення матеріалів
соціальної рекламноінформаційної
8
кампанії. Носії
соціальної реклами
(флаєр, афіша, сітілайт, білборд)
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4

2

2

-

-

-

-

-

-

9

7

2

1

1

2

1

1
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-

1

12

6
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-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

4
108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Рекламно-інформаційні технології у діяльності соціального
працівника
Аналіз поняття і завдань рекламно-інформаційної діяльності у соціальній
роботі. Види і технології рекламно-інформаційної діяльності у практиці
соціальної роботи. Критерії та ефективність соціальної реклами з точки зору
соціальної роботи.
Тема 2. Правові аспекти відносин у сфері інформації
Відмінність інформаційно-правових норм від норм інших галузей права.
Основні завдання інформаційного права. Особливість інформаційних
правовідносин.
Тема 3. Соціальна реклама як метод професійної діяльності соціального
працівника
Класифікація інструментарію. Ефективність застосування технології на
практиці. Етапи розробки та втілення. Організація соціальних проектів.
Проведення публічних акцій для залучення уваги громадськості.
Просвітницька діяльність. Інформування широкого загалу про проблеми
галузі. Методи досягнення громадського резонансу.
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Тема 4. Організація соціальної рекламно-інформаційної кампанії.
Організація рекламних агентств. Ефективні підходи застосування соціальної
реклами. Планування та вміла реалізація соціальної рекламно-інформаційної
компанії. Формулювання загальної мети компанії. Оцінка ресурсів.
Реалізація. Моніторинг.
Тема 5. Особливості реалізації основних заходів соціальної рекламноінформаційної кампанії
Специфічні особливості рекламування. Сучасні методики розробки
рекламної кампанії. Вплив маркетинг. Основні цілі та завдання рекламної
кампанії. Послідовность
етапів розробки рекламної кампанії. Шляхи
оптимізації процесу в цілому та на кожному з етапів.
Тема 6.
Оцінювання
результатів
впливу
соціальної
рекламноінформаційної кампанії
Моніторинг. Оцінка. Методи ефективності.
Тема7. Особливості розміщення реклами на телебаченні
Поняття і види телереклами. Реклама на телебаченні як комунікативна
технологія. Характеристика реклами як інструменту комунікацій
Тема 8. Виготовлення та розміщення матеріалів соціальної рекламноінформаційної кампанії. Носії соціальної реклами (флаєр, афіша, сіті-лайт,
білборд)
Етапи планування рекламної компанії. Визначення споживачів. Засоби
рекламної компанії. Раелізація соціальної рекламно-інформаційної компанії.
5.2. Тематика семінарських занять
Тема 1. Сутність рекламно-інформаційні технології у діяльності соціального
працівника.
Тема 2. Правові аспекти відносин у сфері інформації
Тема 3. Соціальна реклама як метод
Тема 4. Організація рекламних агентств
Тема 5. Особливості реалізації основних заходів соціальної рекламноінформаційної кампанії
Тема 6. Оцінка ефективності впливу соціальної рекламно-інформаційної
кампанії
Тема 7. Реклама на телебаченні та радіо
Тема 8. Носії соціальної реклами (флаєр, афіша, сіті-лайт, білборд)
5.3. Організація самостійної роботи студентів
№
з/п

Вид роботи

1.

Підготовка до лекційних та
семінарських занять

Кількість годин
денна заочна
20

30

Форми звітності
Конспект

7

2.

3.

Підготовка до проміжного контролю
Виконання індивідуальних завдань:
- опрацювання наукових статей;
- підготовка реферату;
- підготовка до виступупрезентації результатів
дослідження.
Разом

4

4

Модульна контрольна
робота

10
10
28

20
20
34

Анотації наукових статей
Реферат
Презентація

72

108

5.4. Тематика індивідуальних завдань
Перелік наукових статей для самостійного опрацювання
Ковшова І. О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в
Інтернет-просторі / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та
досвід. –2011. –No 2.–С. 42–44.
Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна
спеціалізація // Наукові записки. –2008. –No 1. –С. 30–33.
Пересадько Г. О. Оцінка ефективності інтернет-реклами /
Г.О.Пересадько, Д. М. Павловська // Вісник Сумського національного
аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. –2013. –No 4 (55). –
С. 124–128.
Смолянюк О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової
діяльності / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. –2013. –No 3. –С. 91–93.
Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття
інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Філологічні
трактати. –2010. –Т.2. –No1. –С. 76–81.
ЯненкоЯ.В. Мультимедійний творчий проект як технологія навчання
майбутніх фахівців у галузі мас-медіа / Я.В. Яненко // Інформаційні
технології і засоби навчання. –Том 44. –No6. –К. : Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання, 2014. –С.134–140.
Тематика рефератів
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.
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9. Пропаганда людських цінностей.
10. Проблеми екології.
11.Приклади соціально схвальної поведінки.
12. Безпека на дорогах.
13. Допомога соціально незахигценим категоріям громадян.
14. Боротьба з правопорушеннями.
15. Збереження миру.
Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують
на семінарському занятті (обсяг презентації – 18-20 слайдів).
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні
завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на
семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою
літературою, а також якість виконання студентом індивідуального завдання у
вигляді реферату та його презентації.
Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає
два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень
оволодіння теоретичним матеріалом з сучасних
актуальних проблем
соціальної роботи, як теорії так і практики.
Зразок варіанту модульної контрольної роботи:
1. Розкрийте сутність рекламно-інформаційні технології у діяльності
соціального працівника.
2. Перерахуйте особливості реалізації основних заходів соціальної
рекламно-інформаційної кампанії.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
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Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
зараховано
не зараховано

Схема розподілу балів
70 балів (поточний контроль) –
Максимальна
кількість балів
Мінімальний
пороговий
рівень

середньозважений бал оцінок за відповіді на
семінарських заняттях та виконання
індивідуальних завдань, який переводиться у
100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7
35 балів (поточний контроль)

30 балів (проміжний
контроль) – за
результатами
виконання модульної
контрольної роботи
16 балів (проміжний
контроль)

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі стандартним способом, послуговується науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання
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1 бал

0 балів

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом
на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає
на запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Вид
Анотування наукових статей
Реферат
Презентація

Максимальна кількість балів
5
10
5

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента
стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті.
Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та
оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань,
здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного
матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на
джерела. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту
доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального
представлення.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів.
Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу
теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та
проміжного контролю.
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), вебсервіс Google Classroom.
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10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
1. Аксенова К. А. Реклама и рекламная деятельность : конспект лекций / К. А. Аксенова. –
М. : Приор-издат, 2005. –96 с.
2. Владимирська Г. О. Реклама : навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П.О.
Владимирський. –К. : Кондор, 2006. –334 с.
3. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила
копирайтинга. –М. : АСТ; Астрель, 2007. –186 с.
4. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє
оформлення / І.М.Голуб, О.В.Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і
мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. –2011. –No 3. –С. 20–26.
5. Ковальчук С. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду / С. Ковальчук //
Маркетинг в Україні. –2014. –No 5. –С. 6–18.
6. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б.В. Субботин. –
М. : ИД «Довгань», 1998. –243 с.
7. Лебеденко С. О. Оцінка ефективності рекламної компанії / С.О.Лебеденко //
Ефективна економіка. –2014. –No 6.
8. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Т.І.Лук'янець. –2-е вид., доп. –К. :
КНЕУ, 2003. –440 с.
9. Про авторське право і суміжні права / Україна. Закони. –К. : Парламентське
видавництво, 2001. –28 с.
10. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. No 270/96-ВР (Із змінами) /
Україна. Закони // Юридичний вісник України. –2008. –No14. –5-11 квітня. –С. 2–11.
10.2. Допоміжні джерела
1. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. –К. : Студцентр, 2006. –288 с.
2. Слободян М. 10 рабочих фишек в составлении интернет-рекламы // Маркетинг в
Україні. –2013. –No 6. –С. 38–40.
3. Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу / Т.В.Смирнова. –К. : Ін-т
журналістики, 2004. –166 с.
4. Смолянюк О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О. В.
Смолянюк // Економіка та держава. –2013. –No 3. –С. 91–93.
5. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційнорекламного типу тексту / І. В. Соколова // Філологічні трактати. –2010. –Т.2. –No1. –
С. 76–81.
6. Школа В. Ю. Дослідження особливостей українського ринку інтернет-реклами / В. Ю.
Школа, В. О. Щербаченко, Г. О. Пересадько // Реклама в Україні: інтеграція теорії та
практики : тези доповідей VI науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2012
р. / Відпов. ред. А.А. Мазаракі. –К. :Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. –С.159–161.
10.3. Інтернет-ресурси
dspace.udpu.org.ua – Інституційний репозитарій УДПУ
http://buklib.net/books/21983/
http://dls.udpu.org.ua/
http://www.info-library.com.ua
http://www.nbuv.gov.ua
library.udpu.org.ua – Наукова бібліотека УДПУ
www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

