
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Спічрайтинг і копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях  
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна/заочна  

Освітній ступінь:  молодший бакалавр; бакалавр      

Спеціальність:   029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа   

Освітня програма:  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 

документознавство та інформаційна діяльність  

Рік навчання:   2   Семестр:    4/8   

Кількість кредитів (годин): 4  (120 год. / 120 год. : 16 – лекції / 4 - лекції; 24 – практичні / 6 - 

практичні; 8 – лабораторні / 2 - лабораторні; 72 – самостійна робота / 108 – самостійна 

робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Щетиніна Світлана Володимирівна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач  

Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Робочий e-mail: rvvidgu@ukr.net 

Години консультацій на кафедрі: середа, 15.00-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Спічрайтинг і копірайтинг у документно-інформаційних комунікаціях» є 

вибірковим компонентом підготовки здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої 

освіти освітнього ступеня молодший бакалавр та освітнього ступеня бакалавр зі 

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна й архівна справа та спрямована на формування і 

розвиток загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.  

Необхідність вивчення дисципліни є однією зі складових у підготовці документознавців 

для різних сфер діяльності. Ця навчальна дисципліна є логічним продовженням вивчення 

документознавства як теоретичного підґрунтя для з’ясування суті документа і документно-

комунікаційної діяльності, детально розкриваючи суть процесів документно-комунікаційної 

діяльності. Це відображають об’єкт і предмет діловодства як галузі знань і діяльності. 

Отже, опанування дисципліни дозволить: майбутнім фахівцям-документознавцям 

отримати знання в предметній сфері та застосовувати отримані знання у практичній роботі з 

текстами різних жанрів, зокрема офіційними, рекламними тощо; сформувати у студентів 

базові професійні компетенції, необхідні для ефективної практичної діяльності в цих галузях.  



Метою вивчення дисципліни є освоєння необхідних жанрових моделей спічрайтингу 

та копірайтингу в документно-інформаційних комунікаціях; формування практичних навичок 

створення спічарйтерського та копірайтерського текстів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін: «Вступ до 

спеціальності», «Загальне та управлінське документознавство», «Лінгвістичні основи 

документознавства», «Соціокомунікаційні технології», «Українська мова». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія ділового спілкування», «Документно-

інформаційні комунікації», «Інформаційно-аналітична діяльність» тощо. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми: «029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність». 

Студенти, які опанують дисципліну «Спічрайтинг і копірайтинг у документно-

інформаційних комунікаціях», повинні 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..  

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Спічрайтерство та копірайтинг як поняття та специфічна галузь  

професійної діяльності 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): Спічрайтерство та копірайтинг як 

поняття та специфічна галузь професійної діяльності 

офісного службовця (документознавця) 

1. Спічрайтинг як технологія. 

2. Спічрайтинг як професія. 
3. Спічрайтерський текст як різновид документно-

інформаційної комунікації. 

4. Публічний виступ та його особливості. 

5. Копірайтинг: основні поняття та зміст. 

6. Історія появи терміна. Ціль та завдання 

копірайтера 

Практичне заняття (2 год.):  

1. Спічрайтерство як поняття і специфічна область 

професійної діяльності документознавця. 

2. Історичні корені спічрайтинга і особливості його 

розвитку на сучасному етапі  

3. Основні завдання, види та функціональні напрями 
діяльності спічрайтера. 

4. Копірайтинг як поняття та специфічна галузь 

професійної діяльності офісного службовця 

(документознавця). 

Завдання для самостійної роботи: 

1. За кожним з перерахованих нижче питань 

висловіть свою думку в невеликому есе (не більше 1 

сторінки друкованого тексту; шрифт – 14, інтервал – 

1): 

Який політичний режим сприяє розквіту 

ораторського мистецтва? Обґрунтуйте свою точку 
зору. 

Статус спічрайтера – публічність або інкогніто. 

Ефективність виступу – досягнення оратора або 

спічрайтера. 

Авторське право у сфері спічрайтингу. 

Використання спічрайтером свого статусу в 

особистих цілях. 

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 

національний університет. Донецьк: Тов «Юго-

Восток, ЛТД», 2008. 202 с.  
2. Гапоненко В.А. Зв’язки з громадськістю : навч. 

посібник / В. А. Гапоненко, В. А. Рихлік. К. : КНЕУ, 

2015. 238 с. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

4. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво: підручник / Р. 

С. Кацавець. – 2-ге вид., доповн. – К.: Алерта, 2018. – 

216 с. http://www.alerta.kiev.ua 

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 
МАУП, 2002. 222 с.  

6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. 

літератури, 2004. 324 с.  

8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

9. Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   
10. Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

11. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 

http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  
14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
http://www.alerta.kiev.ua/
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2198_11118234.pdf
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera


Тема № 2. Види та особливості складання текстів 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): 

1. Класифікація текстів. 

2. Класифікація PR-текстів. 

3. Переваги використання PR-статей. 

4. Рекламний текст в різноманітних носіях. 

5. Спічрайтерський текст.  

Практичне заняття (4 год.): 

1. Поняття спічрайтерського тексту. 

2. Сутнісні характеристики і функції 

усного(спічрайтерского) тексту. 

3. Класифікація публічних промов за метою.  
4. Переконуюче мовлення. Протокольно-етикетне 

мовлення.  

5. Класифікація публічних промов за сферами 

використання.  

6. Усні та письмові промови в документно-

інформаційних комунікаціях (політика, бізнес тощо). 

7. Відмінність спічрайтерского тексту від офіційного, 

рекламного, журналістського. 

8. Інформаційне мовлення.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Наведіть приклад із сучасної мовної практики 
кожної з різновидів промови: інформаційна, 

переконуюча, спеціальна (не менш 3-х прикладів на 

кожний різновид; промова подається в письмовому 

вигляді з озвучуванням її фрагмента на занятті). 

2. У сучасному медіа-просторі знайдіть 

спічрайтерський, копірайтерський і журналістський 

текст, присвячені одній темі (наприклад, 

металопластикові вікна). На цьому прикладі 

проілюструйте відмінності між цими видами 

публічних текстів. Промови та аналіз відмінностей 

здаються в письмовому вигляді. 

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., 

Харіна К. В., Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в 

малому та середньому бізнесі. Навч. посібник / 

Донецький національний університет. Донецьк: Тов 

«Юго-Восток, ЛТД», 2008. 202 с.  

3. Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

4. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  
5. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво: підручник / Р. 

С. Кацавець. – 2-ге вид., доповн. – К.: Алерта, 2018. – 

216 с. http://www.alerta.kiev.ua 

6. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  

7. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

8. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. 
літератури, 2004. 324 с.  

9. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

10. Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

11. Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з 

дисципліни «Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

14.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 
Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 

http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

15.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

16.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

Тема № 3. Теорія неймінгу: комерційне ім’я, дефінітор 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (4 год.): 

1. Нейм. Неймінг (вузьке і широке розуміння 

терміна). Види неймингу. 

2. Зовнішній і внутрішній неймінг. 

3. Ретронеймінг і неонеймінг. Паранеймінг. 

4. Об’єкти неймінга.  

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., 

Харіна К. В., Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в 

малому та середньому бізнесі. Навч. посібник / 

Донецький національний університет. Донецьк: Тов 

«Юго-Восток, ЛТД», 2008. 202 с.  

2. Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
http://www.alerta.kiev.ua/
http://www.dut.edu.ua/%20uploads/l_2198_11118234.pdf
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera


5. Основні тенденції неймінг-моделювання.  

6. Основні принципи номінації, які діють в області 

реклами. 

7. Методика розробки рекламного імені (кроки).  

8. Методики тестування (фокус-групи, експертні 

оцінки, анкетне опитування та ін.).  

9. Аналіз популярних неймінг-моделей. 

10. Комерційне послання рекламного імені. 

11. Основні моменти, які необхідно враховувати при 
створенні імені бренду. 

12. Вимоги, яким має відповідати ім’я бренду. 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. 

В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : 

МАУП, 2004.  

4. Кулицький С. П. Основи організації 

інформаційної діяльності в сфері управління : навч. 

посібник. К. : МАУП, 2002. 222 с.  
5. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та 

операції: Теоретико-аналітичні нариси: монографія. 

К. : НІСД, 2003. 240 с.  

6. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. 

літератури, 2004. 324 с.  

7. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті 

: навч. посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

8. Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

9. Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 
«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

10. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

11. Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 

http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

12. Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: 
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

13. Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

Практичне заняття (4 год.): 

14. Прийоми складання неймінгу. 

15. Мова неймінгу.  

16. Приховане значення звукових символів. 

Як створити успішний сайт.  

Лабораторне заняття (2 год.): 

Виконати творче рекламне завдання щодо створення 

імені бренду та слогану: Магазин торгує посудом і 

сувенірами українських народних промислів. У ньому є 

4 відділи, які торгують: 1-ий – косиківською 
керамікою, 2-ий – опішнянською керамікою, 3-ій –

петриківським розписом, 4-ий – самчиківським 

розписом. Дайте назву магазину, кожному відділу та 

придумайте загальний слоган.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготовка доповідей-презентацій за темами: 1. 

Синтагма і парадигма рекламного звернення. 2. 

Слоган як елемент фірмового стилю і як рекламне 

повідомлення. 3. Види слоганів. 4. Прийоми створення 

слоганів. 

Тема № 4. Принципи та методи документно-інформаційних комунікацій засобами 

спічрайтингу та копірайтингу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
http://www.dut.edu.ua/%20uploads/l_2198_11118234.pdf
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf


Лекція (4 год.): 

1. Практична основа спічрайтерства. 

2. Вимоги до оформлення службових документів 

спічрайтером. 

3. Оформлення службового листа спічрайтером. 

4. Створення документів спічрайтером. 

5. Копірайтинг як процес написання оригінальних 

текстів, що просувають на ринку бізнес, людину, 

думку або ідею. 
6. Відомі копірайтери (Альберт Ласкер, Девід Огілві, 

Гері Хелберт, Раймонд Рубикам, Ден Кеннеді та ін.).  

7. Поради Дена Кеннеді «продати лист».  

8. Копірайтингові агентства. Незалежні копірайтери і 

фрілансери. Біржі копірайтингу.  

9. Сфери використання копірайтингу.  

10. Правові основи та етичні норми копірайтингової 

діяльності.  

Практичне заняття (10 год.):  

1. Практична основа спічрайтерства.  

2. Вимоги до оформлення службових документів 
спічрайтером. 

3. Оформлення службового листа спічрайтером. 

4. Створення документів спічрайтером. 

Правила складання виступів та статей.  

Лабораторне заняття (6 год.): 

1. Написання іміджеву статтю. 

2. Практичне опрацювання текстів, опублікованих в 

Інтернет для читання громадськістю. 

3. Скласти та виголосити промову за самостійно 

обраною темою. 

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 

національний університет. Донецьк: Тов «Юго-

Восток, ЛТД», 2008. 202 с.  

2. Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  

6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. 

літератури, 2004. 324 с.  
8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

9. Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.  

11. Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12.Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 
http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферати за темами:  

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.  

Тема № 5. Зарубіжний досвід та сучасні українські моделі організації ефективного 

спічрайтерства 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.%2011
http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.%2011
http://www.dut.edu.ua/%20uploads/l_2198_11118234.pdf
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://crespo.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty%20_kopirajtera
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf


Лекція (4 год.): 

1. Моделі організації спічрайтерства в Німеччині. 

2.  Моделі організації спічрайтерства у Швеції. 

3. Моделі організації спічрайтерства в США. 

4. Моделі організації спічрайтерства в Україні. 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Сучасні тенденції розвитку спічрайтингу. 

2. Моделі, форми і технологія політичного 

консультування в спічрайтерській діяльності. 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть реферат за однією з тем та захистіть його на 

практичному занятті: 

1. Джон О’Салліван – спічрайтер Маргарет Тетчер.  

2. Патерни спічрайтерів. 

3. Розвиток професійної інституалізації реклами в 

середньовічній Європі: глашатаї і герольди. Реклама 

стаціонарних закличників. 

4. 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. 

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 

національний університет. Донецьк: Тов «Юго-

Восток, ЛТД», 2008. 202 с.  

2.Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  

6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. 

літератури, 2004. 324 с.  
8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

10.Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

11.Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12.Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 
http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

 

 

Заочна форма навчання 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Тема № 1. Спічрайтерство та копірайтинг як поняття 

та специфічна галузь професійної діяльності 

Лекція (2 год.): Спічрайтерство та копірайтинг як 

поняття та специфічна галузь професійної діяльності 

офісного службовця (документознавця) 

1. Спічрайтинг як технологія. 

2. Спічрайтинг як професія. 

3. Спічрайтерський текст як різновид документно-
інформаційної комунікації. 

4. Публічний виступ та його особливості. 

5. Копірайтинг: основні поняття та зміст. 

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 

національний університет. Донецьк: Тов «Юго-Восток, 

ЛТД», 2008. 202 с.  

2.Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 
3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. 

А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf
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6. Історія появи терміна. Ціль та завдання 

копірайтера. 

Практичне заняття (2 год.):  

1. Спічрайтерство як поняття і специфічна область 

професійної діяльності документознавця. 

2. Історичні корені спічрайтинга і особливості його 

розвитку на сучасному етапі  

3. Основні завдання, види та функціональні напрями 

діяльності спічрайтера. 
4. Копірайтинг як поняття та специфічна галузь 

професійної діяльності офісного службовця 

(документознавця). 

Завдання для самостійної роботи: 

1. За кожним з перерахованих нижче питань 

висловіть свою думку в невеликому есе (не більше 1 

сторінки друкованого тексту; шрифт – 14, інтервал 

– 1): 

Який політичний режим сприяє розквіту 

ораторського мистецтва? Обґрунтуйте свою точку 

зору. 
Статус спічрайтера – публічність або інкогніто. 

Ефективність виступу – досягнення оратора або 

спічрайтера. 

Авторське право у сфері спічрайтингу. 

Використання спічрайтером свого статусу в 

особистих цілях. 

 

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  

6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. літератури, 

2004. 324 с.  
8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

10.Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

11.Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12.Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 
Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 

http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

Тема № 3. Теорія неймінгу: комерційне ім’я, дефінітор 

Лекція (2 год.): 

1.Нейм. Неймінг (вузьке і широке розуміння терміна). 
Види неймингу. 

2.Зовнішній і внутрішній неймінг. 

3.Ретронеймінг і неонеймінг. Паранеймінг. 

4.Об’єкти неймінгу.  

5.Основні тенденції неймінг-моделювання.  

6.Основні принципи номінації, які діють в області 

реклами. 

7.Методика розробки рекламного імені (кроки).  

8.Методики тестування (фокус-групи, експертні 

оцінки, анкетне опитування та ін.).  

Практичне заняття (4 год.): 
1.Прийоми складання неймінгу. 

2.Мова неймінгу.  

3.Приховане значення звукових символів. 

Як створити успішний сайт.  

Лабораторне заняття (2 год.): 

Виконати творче рекламне завдання щодо створення 

імені бренду та слогану: Магазин торгує посудом і 

сувенірами українських народних промислів. У ньому 

є 4 відділи, які торгують: 1-ий – косиківською 

керамікою, 2-ий – опішнянською керамікою, 3-ій –

петриківським розписом, 4-ий – самчиківським 

розписом. Дайте назву магазину, кожному відділу та 
придумайте загальний слоган.  

Завдання для самостійної роботи: 

1.Підготовка доповідей-презентацій за темами:  

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 
національний університет. Донецьк: Тов «Юго-Восток, 

ЛТД», 2008. 202 с.  

2.Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 

громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. 

А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  
6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  

7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. літератури, 

2004. 324 с.  

8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

10.Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

11.Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12.Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 



1. Синтагма і парадигма рекламного звернення. 2. 

Слоган як елемент фірмового стилю і як рекламне 

повідомлення. 3. Види слоганів. 4. Прийоми створення 

слоганів.  

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: http://crespo 

.com.ua/wp-content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 
94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: http://lib.pnu. 

edu. ua:8080/bitstream.pdf 

Питання, що виносяться на самостійну роботу 
Тема № 2. Види та особливості складання текстів 

(конспект) 

1.Класифікація текстів. 

2.Класифікація PR-текстів. 

3.Переваги використання PR-статей. 

4.Рекламний текст в різноманітних носіях. 
5.Спічрайтерський текст.  

Написати есе за темою: 

1.Поняття спічрайтерського тексту. 

2.Сутнісні характеристики і функції 

усного(спічрайтерского) тексту. 

3.Класифікація публічних промов за метою.  

4.Переконуюче мовлення. Протокольно-етикетне 

мовлення.  

5.Класифікація публічних промов за сферами 

використання.  

6.Усні та письмові промови в документно-
інформаційних комунікаціях (політика, бізнес тощо). 

7.Відмінність спічрайтерского тексту від офіційного, 

рекламного, журналістського. 

8.Інформаційне мовлення.  

Виконати завдання: 

1.Наведіть приклад із сучасної мовної практики 

кожної з різновидів промови: інформаційна, 

переконуюча, спеціальна (не менш 3-х прикладів на 

кожний різновид; промова подається в письмовому 

вигляді з озвучуванням її фрагмента на занятті). 

2.У сучасному медіа-просторі знайдіть 
спічрайтерський, копірайтерський і журналістський 

текст, присвячені одній темі (наприклад, 

металопластикові вікна). На цьому прикладі 

проілюструйте відмінності між цими видами 

публічних текстів. Промови та аналіз відмінностей 

здаються в письмовому вигляді.  

Тема № 4. Принципи та методи документно-

інформаційних комунікацій засобами спічрайтингу та 

копірайтингу (конспект) 

1.Практична основа спічрайтерства. 

2.Вимоги до оформлення службових документів 

спічрайтером. 
3.Оформлення службового листа спічрайтером. 

4.Створення документів спічрайтером. 

5.Копірайтинг як процес написання оригінальних 

текстів, що просувають на ринку бізнес, людину, 

думку або ідею. 

6.Відомі копірайтери (Альберт Ласкер, Девід Огілві, 

Гері Хелберт, Раймонд Рубикам, Ден Кеннеді та ін.).  

1. Андрієнко В. М., Пономаренко Н. Ш., Харіна К. В., 

Фінагіна О. В. Інформаційна діяльність в малому та 

середньому бізнесі. Навч. посібник / Донецький 

національний університет. Донецьк: Тов «Юго-Восток, 

ЛТД», 2008. 202 с.  

2.Гапоненко В.А., Рихлік В. А. Зв’язки з 
громадськістю : навч. посібник.. К. : КНЕУ, 2015. 238 

с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78513838.pdf 

3. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. 

А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. К. : МАУП, 2004.  

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної 

діяльності в сфері управління : навч. посібник. К. : 

МАУП, 2002. 222 с.  

6. Литвиненко О. В. Інформаційні впливи та операції: 

Теоретико-аналітичні нариси: монографія. К. : НІСД, 

2003. 240 с.  
7. Матвієнко О. В. Основи інформаційного 

менеджменту : навч. посіб. К. : Центр навч. літератури, 

2004. 324 с.  

8. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. 

посіб. К. : Кондор, 2008. 218 с. 

10.Почепцов Г. Спічрайтер і його робота. URL: 

http://osvita.mediasapiens.ua/material/4079.   

11.Сидоренко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни 

«Спічрайтинг і риторика». К. URL: 

http://www.dut.edu.ua/ uploads/l_2198_11118234.pdf 

12.Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення 
менеджменту: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. та 

перероб. К. : КНЕУ, 2002. 

13.Трухімович С. В. Реклама. Конспект копірайтера. 

Львів : ЛА «Піраміда», 2009. 96 с. URL: 

http://crespo.com.ua/wp-

content/uploads/Demoversia_konspekty 

_kopirajtera2012new.pdf  

14.Холод О.М. Спічрайтинг : курс лекцій. К. : КиМУ, 

2011. 137 с. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

15.Шпига П.С. Міжнародні комунікації: Конспект 

лекцій. К.: Київський міжнародний університет, 2004. 

94 с. М. – К. : КиМУ, 2011. 137 с. URL: 
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream.pdf 

http://crespo/
http://lib.pnu/


7.Поради Дена Кеннеді «продати лист».  

8.Копірайтингові агентства. Незалежні копірайтери і 

фрілансери. Біржі копірайтингу.  

9.Сфери використання копірайтингу.  

10.Правові основи та етичні норми копірайтингової 

діяльності.  

Написати есе за темою:  

1.Практична основа спічрайтерства.  

2.Вимоги до оформлення службових документів 
спічрайтером. 

3.Оформлення службового листа спічрайтером. 

4.Створення документів спічрайтером. 

Правила складання виступів та статей.  

Виконати практичне завдання: 

1.Написання іміджеву статтю. 

2.Практичне опрацювання текстів, опублікованих в 

Інтернет для читання громадськістю. 

3.Скласти та виголосити промову за самостійно 

обраною темою.  

Підготувати реферати за темами:  
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.   
Тема № 5. Зарубіжний досвід та сучасні українські 

моделі організації ефективного спічрайтерства 

(конспект): 

1.Моделі організації спічрайтерства в Німеччині. 

2. Моделі організації спічрайтерства у Швеції. 

3.Моделі організації спічрайтерства в США. 

4.Моделі організації спічрайтерства в Україні. 

Написати есе за темою: 

1.Сучасні тенденції розвитку спічрайтингу. 

2.Моделі, форми і технологія політичного 

консультування в спічрайтерській діяльності. 
Напишіть реферат за однією з тем та захистіть його на 

практичному занятті: 

1.Джон О’Салліван – спічрайтер Маргарет Тетчер.  

2.Патерни спічрайтерів. 

3.Розвиток професійної інституалізації реклами в 

середньовічній Європі: глашатаї і герольди. Реклама 

стаціонарних закличників. 

4.Паблік рилейшнз в діловій комунікації і 

економічному житті США XX ст. Розвиток бізнес-ПРу 

в Європі.  

 

 

 



6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних та 

лабораторних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

був відсутній на практичному або лабораторному занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому 

право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають у 

повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх із 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватися правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння студентом 

навчального матеріалу відповідної дисципліни. 

Модульний контроль з дисципліни «Спічрайтинг та копірайтинг у документно-

інформаційних комунікаціях» проводиться у формі тестових завдань.  

Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

Приклад 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») 

г) Немає правильної відповіді  

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 

г) Немає правильної відповіді  

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  

г) Немає правильної відповіді  

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

а) Інформаційне  

б) Аналітичне  

в) Портретна  

г) Немає правильної відповіді  

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 

г) Немає правильної відповіді  

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 

г) Немає правильної відповіді  

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 й у засоби масової інформації 

в) Він містить більш детальну інформацію 

г) Немає правильної відповіді  

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  

г) Немає правильної відповіді  

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.  

Форма підсумкового контролю 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня опанування 

здобувачами вищої освіти навчального матеріалу виключно на підставі результатів 

виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після 

закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами поточного (ваговий 

коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової 

присутності здобувачів вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені в робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не 

менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 



9. Критерії оцінювання результатів навчання 

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 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

1-50 незадовільно 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

(поточний контроль) – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на семінарських 

заняттях та 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) 15 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на практичних та лабораторних заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на семінарських заняттях  
 

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  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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