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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 24 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

8 2 

Семестр: 5 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 7 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: сутність системи зв’язків 

організації (фірми) з цільовою аудиторією та її елементами, закономірності та 

випадковості їх виникнення, функціонування та розвитку, принципи і методи 

діяльності з формування та управління громадською думкою в інтересах 

організації та громадськості.  

 

Метою вивчення дисципліни є: освоєння необхідних жанрових моделей 

спічрайтингу та копірайтингу в документно-інформаційних комунікаціях; 

формування практичних навичок створення спічарйтерського та 

копірайтерського текстів. 
 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння комплексом базових 

знань та необхідних практичних навичок спічрайтингу та копірайтингу, що 

формуються під час вивчення  дисципліни . 

 

Міждисциплінарні зв’язки: програма дисципліни «Спічрайтинг та 

копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях» базується на 

комплексній системі підготовки високоосвіченого фахівця. Курс тісно 

взаємопов’язаний з дисциплінами соціально-гуманітарного циклу та 

спеціальними дисциплінами, що забезпечують фахову підготовку: «Аналітико-

синтетична обробка документів», «Інформаційно-пошукові системи», 

«Документно-інформаційні комунікації», «Риторика» та ін. 

 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

 

1. Знання: законів логічної побудови текстів усного та писемного 

мовлення; принципів та прийомів аргументації; основних прийомів та 

технології у конкретних напрямах та специфічних видах спічрайтингу та 

копірайтингу;  видів рекламних та PR-текстів, класифікації жанрів рекламних 

звернень, критерії вибору рекламних жанрів;  типів аргументів у рекламі, 

прийоми посилення аргументації; типових засобів, що стимулюють 

читабельність та запам’ятовуваність текстів.  

2. Уміння: логічно правильної, аргументованої побудови усного і 

писемного мовлення; створювати тексти та документи, що використовуються в 

документно-інформаційних комунікаціях; літературного редагування, 

копірайтингу; визначати мету, призначення та функції написання тексту, 

рекламну концепцію повідомлення; розробляти стратегію рекламного тексту, 

його креативну ідею; застосовувати типові алгоритми створення неймів, 

слоганів, рекламних заголовків, основного рекламного тексту; застосовувати 

прийоми вербального впливу в рекламі; створювати рекламні та PR-тексти 

різних жанрів; добирати засоби візуалізації рекламних звернень, розробляти 

дизайн рекламних і PR-матеріалів; створювати комерційні, агітаційні, 

презентаційні тексти для публікації та публічного виступу. 

3. Комунікація: демонструвати навички професійного спілкування, 

здатність до адаптивності та комунікабельності, побудови спілкування з 

суб’єктами комунікативного процесу на принципах гуманізації й довіри; 

презентувати, обговорювати та захищати власні ідеї, погляди і висновки в усній 

і письмовій формах та за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Автономність та відповідальність: усвідомлювати  соціальну  

значущість  майбутньої  професії, необхідність подальшого навчання, 

систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; демонструвати 

самостійність і відповідальність при прийняті рішень на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Спічрайтерство та 

копірайтинг як 

поняття та 

специфічна галузь 

професійної 

діяльності офісного 

6 2 4    16 2 2     20 



службовця 

(документознавця) 

2. Види та особливості 

складання текстів 

6 2 4    16 2  2    20 

3. Теорія неймінгу: 

комерційне ім’я, 

дефінітор 

10 4 4 2   12 2 2     22 

4. Принципи та методи 

документно-

інформаційних 

комунікацій 

засобами 

спічрайтингу та 

копірайтингу 

20 4 10 6   16 6  4 2   24 

5. Зарубіжний досвід та 

сучасні українські 

моделі організації 

ефективного 

спічрайтерства 

6 4 2    8       18 

Проміжний контроль       4       4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

              

Разом: 48 16 24 8   72 12 4 6 2   108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

  Тема 1. Спічрайтерство та копірайтинг як поняття та специфічна 

галузь професійної діяльності офісного службовця (документознавство) 

Спічрайтинг як технологія. Спічрайтинг як професія. Спічрайтерський 

текст як різновид документно-інформаційної комунікації. Публічний виступ та 

його особливості. Класифікація публічних промов за метою. Інформаційне 

мовлення. Переконуюче мовлення. Протокольно-етикетне мовлення. 

Класифікація публічних промов за сферами використання. Усні та письмові 

промови в документно-інформаційних комунікаціях (політика, бізнес тощо). 

Копірайтинг: основні поняття та зміст. 

Тема 2. Види та особливості складання текстів 

Класифікація PR-текстів. Переваги використання PR-статей. Рекламний 

текст в різноманітних носіях. 

Тема 3. Теорія неймінгу: комерційне  ал’я, дефінітор 

Як створити успішний сайт. Приховане значення звукових символів. 

Тема 4. Принципи та методи документно-інформаційних комунікацій 

засобами спічрайтингу та копірайтингу 

Правила складання виступів та статей. Практичне опрацювання текстів, 

опублікованих в Інтернеті для читання громадськістю. 

Тема 5. Зарубіжний досвід та сучасні українські моделі організації 

ефективного спічрайтерства 

Моделі організації спічрайтерства в Німеччині, Швеції, США та Україні. 

 

 



5.2. Тематика практичних та лабораторних занять. 

Практичні заняття 

Тема 1. Спічрайтерство та копірайтинг як поняття та специфічна галузь 

професійної діяльності офісного службовця (документознавство). 

Тема 2. Класифікації публічних промов. 

Тема 3-4. Текст та особливості складання текстів. 

Тема 5-6. Теорія неймінгу: комерційне  ал’я, дефінітор. 

Тема 7-11. Принципи та методи документно-інформаційних комунікацій 

засобами спічрайтингу та копірайтингу 

Тема 12. Зарубіжний досвід та сучасні українські моделі організації 

ефективного спічрайтерства.  

Лабораторні заняття 

Тема 1. Написання іміджевої статті. 

Тема 2. Створення нейму та  алогану. 

Тема 3. Редагування текстів. 

Тема 4. Складання та виголошення промови.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ з/п 

Вид роботи 

Кількість 

годин Форми звітності 
ДФН ЗФН 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5 2 Відповідь на занятті 

2. Підготовка до практичних та лабораторних  16 4 Конспект 

3. Підготовка і написання рефератів 

Демонструвати самостійність і 

відповідальність при прийняті рішень на 

основі сформованих ціннісних орієнтирів 

10 10 Реферат 

4. Самостійне опрацювання матеріалу, робота 

з Інтернет-ресурсами 

37 88 Конспект  

5. Підготовка до проміжного модульного 

контролю 

4 4 МКР 

 Разом 72 108  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Тематика реферативних досліджень: 

1. Методи, техніки та засоби мовленнєвого викладу текстових документів. 

2. Публічні виступи та спрайтинг. 

3. Інтернет як ефективне джерело та важливий інформаційно-

комунікаційний канал у системі професійної діяльності спічрайтера. 

4. Сучасні тенденції розвитку спічрайтингу. 

5.  Емерджентність сприйняття людиною друкованого тексту. 

6. Роль контексту та фонових знань читача під час сприйняття текстового 

повідомлення. 

7. Символи і знаки масової комунікації.  

8. Розвиток професійної інституалізації реклами в середньовічній Європі: 

глашатаї і герольди. Реклама стаціонарних закличників. 

9. Паблік рилейшнз в діловій комунікації і економічному житті США XX 

ст. Розвиток бізнес-ПРу в Європі.  



10.Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів уряду і мас-

медіа.  

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні та лабораторні заняття. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є перевірочні 

роботи та стандартизовані тести. 

Зразки тестових завдань 

1. Хто такий «спічрайтер»?  

а) Людина, швидко друкує на клавіатурі  

б) Копірайтер, що спеціалізується на підготовці промов, доповідей, виступів  

в) Людина, що створює мовні твори для друку (синонім до терміну «копірайтер»)  

2. Що таке неймінг?  

а) Процес створення імені торгової марки.  

б) Підбір слів-синонімів для опису певного товару в рекламній статті.  

в) «Відсутність» - відсутність креативної ідеї в основі рекламної кампанії.  

3. Який журналістський жанр являє собою оперативну форму емоційного, наочного 

зображення подій, учасником яких був сам автор?  

а) Репортаж  

б) Інтерв’ю  

в) Коментар  

г) Стаття  

4. Які інтерв’ю «прив’язані» до якоїсь події: відкриття, закриття, модернізації, нової 

колекції, злиття, річного звіту, перемогу на конкурсі тощо?  

а) Інформаційне інтерв’ю  

б) Аналітичне інтерв’ю  

в) Портретне інтерв’ю  

5. Який вид інтерв’ю передбачає використання ретроспективи і прогнозування? 

а) Інформаційне  

б) Аналітичне  

в) Портретна  

6. Що таке прес-реліз?  

а) Спеціально підготовлена інформація про товар або фірму, яка поширюється для 

можливого опублікування у пресі 

б) Процес реалізації товарів або послуг за допомогою преси  

в) Будь-яке новинне повідомлення в пресі  

7. У чому полягає відмінність прес-релізу від прямої реклами?  

а) Прес-реліз містить в собі ту чи іншу новину  

б) Прес-реліз більш емоційний  

в) Прес-реліз має більш вільну композицію  

8. У чому відмінність інформаційного релізу від інформаційного листа?  

а) Він носить особистісний характер  

б) Він не має адресного звернення і може бути спрямований не тільки в конкретні 

організації, але і в засоби масової інформації 

в) Він містить більш детальну інформацію.  

9. Який жанр PR-текстів являє собою складений певним чином аркуш паперу з текстом та 

ілюстраціями на обох сторонах аркуша?  

а) Проспект  

б) Брошура  



в) Листівка  

10.Який вид проспекту (буклету) розсилається споживачам, замовникам і партнерам для 

полегшення оформлення покупки?  

а) Проспект-замовлення  

б) Проспект-візитна картка  

в) Проспект-інструкція  

г) Проспект-календар  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100   зараховано 

  70-89   

51-69   

26-50 не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 
Максимальна кількість 

балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на практичних та 

лабораторних заняттях і 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й 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. 

4 бали  

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. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 



рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

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. 

0 балів  

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. 

Виконані студентами індивідуальні завдання оцінюються за шкалою від 0 

до 5 балів. 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.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Модульна контрольна робота проводиться у письмовій тестовій формі. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від 0 до 30 балів. 

 

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, проєктор). 
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 

20__ / 20__ Н.Р.
1
 

                                                 
1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 


