
 

 

 

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Копірайтинг, основи фото та відео зйомки» 
 
 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг 

Освітньо-професійна 

програма (ОПП) 

Економіка, Менеджмент, Маркетинг 

Статус дисципліни Варіативна компонента ОП, Цикл професійної підготовки 

Курс та семестр, на 

якому викладається 

дисципліна 

(очна/заочна) 

7 семестр - 075 Маркетинг, 6 семестр - менеджмент 

 (денна, заочна) 

Обсяг дисципліни, 

семестровий 

контроль 

Кредитів – 4. Загальна кількість годин – 120 годин, з них (денна форма): лекційні 

– 36 год., практичні – 36 год., самостійна робота – 48 год.; (заочна форма) лекційні 

– 6 год., практичні – 4 год., самостійна робота – 110 год.  Семестровий контроль - 

залік 

Мова викладання Українська 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Маркетингу, менеджменту та економіки 

Інформація про 

викладача, що 

проводить лекційні 

заняття 

Глібко Світлана Олексіївна, викладач кафедри маркетингу та менеджменту, 

 e-mail: lananova@gmail.com 

Інформація про 

викладача, що 

проводить практичні 

та лабораторні 

заняття 

Глібко Світлана Олексіївна, викладач кафедри маркетингу та менеджменту, 

 e-mail: lananova@gmail.com 

Пререквізити 

(попередні 

дисципліни, необхідні 

для опанування 

дисципліни) 

Маркетинг, менеджмент 

Пореквізити 

(дисципліни, в яких 

будуть 

використовуватися 

знання, отримані під 

час вивчення курсу) 

Інтернет маркетинг, Брендінг 

Мета навчальної 

дисципліни 

 

Мета дисципліни: оволодіння студентами спеціальними знаннями з написання та 

стилістичного оформлення рекламних та PR-текстів;  

набуття здатності правильно й ефективно застосовувати їх у процесі осмислення 

особливостей рекламної та PR -діяльності та модифікувати при створенні різних 

форм та видів сучасного рекламного та PR -продукту. 

Завдання курсу: знати основні етапи підготовки та створення рекламни та PR –

текстів та особливості вербального впливу на ЦА; способи та форми творення 



ефективного рекламного тексту; вміти аналізувати й критично осмислювати 

значення та можливості рекламних та PR -текстів, інтерпретувати цінності 

мовленого й написаного слова, поєднання вербального та візуального контентів 

як способів впливу на споживача; створювати й оцінювати власні рекламні 

матеріали щодо контентного наповнення, ефективності впливу на споживача та 

дотримання орфографічних та лексичних норм. 

Зміст дисципліни  Лекція 1 

Тема: Копірайтинг: основні поняття та зміст. Професія "копірайтер" 

Знати понятійний апарат із копірайтингу; об’єкт і предмет копірайтингу як 

навчальної дисципліни; ознайомитися з посадовими обов’язками копірайтера. 

 

Лекція 2 

Тема: Текст, основні вимоги до його написання  

Знати зміст терміну "текст", його композиційні складові, характеристики тексту; 

особливості написання текстів різних жанрів. 

 

Лекція 3 

Тема: Психологічні особливості сприйманні PR-текстів 

Знати особливості сприймання тексту різними цільовими аудиторіями; 

лінгвістично-психологічні вимоги до створення PR-текстів. 

 

Лекція 4 

Тема: Створення текстів спеціальних документів у зв’язках з громадськістю 

Знати класифікацію жанрів PR текстів та особливості створення мпіцальних  

документів у зв’язках з громадськістю. 

 

Лекція 5 

Тема: Створення іміджевої статті 

Знати особливості написання іміджевої статті 

 

Лекція 6 

Тема: Структура рекламного повідомлення. 

Знати зміст поняття "реклама", структуру рекламних повідомлень для різних 

засобів масової  інформації. 

 

Лекція 7 

Тема: Написання новин для засобів масової комунікації 

Уміти писати новини для різних засобів масової комунікації. 

 

Лекція 8  

Тема: Неймінг. Слоган, правила створення 

Знати правила створення нейму та слогану. Уміти створювати нейм та слоган. 

 

Лекція 9 

Тема: Копірайтинг у мережі Інтернет. SEO-копірайтинг 

Знати особливості створення текстів для мережі Інтернет.  

 

Лекція 10 

Тема: Основи редакторської майстерності 

Знати об’єкт і предмет діяльності літературного редактора; етапи cтановлення й 

розвитку редакторської професії. 

 

Лекція 11 

Тема: Коректура в редагуванні 

Знати коректурні знаки. 

 

Лекція 12 



Тема: Специфіка створення інформаційного блоку текстового рекламного 

оголошення. 

Вимоги до змісту текстів рекламних оголошень. 

 

Лекція 13 

Тема: Історія фотографії. Види фотографії. Жанри фотографії. Режими та 

можливості сучасних камер. Оптика.  Розвиток знімальної фототехніки. Види та 

жанри фотографії. Режими зйомки цифрових камер. 

Класифікація об'єктивів: нормальні, ширококутні телеоб'єктиви. 

«Фікс-фокус» та зум-об'єктив. Правила догляду за фототехнікою, оптикою.  

 

Лекція 14 .  

Тема: Основи композиції у фото- і відеозйомці. Техніка зйомки. Золотий перетин 

(золотое сечение) у живопису. Колір і форма у фотографії. Основні правила 

композиції (смисловий центр, властивості ліній, контраст, розміщення, «золотий 

перетин», правило однієї третини, рівновага та симетрія, формат, точка зйомки, 

діагональ, простір, читання зображення, боці). Коло кольорів. Основні та 

додаткові, теплі та холодні кольори, контрастні кольори, поєднання кольорів, 

темні та світлі тони. Чутливість ока та матриці фотоапарата до різних кольорів. 

Веселка – сім кольорів. 

 

Лекція 15. 

Тема: Зйомка на смартфон.  

Практика вуличної зйомки. Репортажна зйомка. Основні правила і вимоги до 

репортажної зйомки.  Статика та динаміка зображення. Пошук сюжету. Юридичні 

аспекти репортажної зйомки Вибір обладнання. 

 

Лекція 16. 

Тема: Прихована перспектива. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Модель. Проблеми 

позування. 

 

Літній пейзаж, зимовий пейзаж, ландшафтний та 

міський пейзаж, архітектури. Повторення основ композиції у пейзажній 

фотографії. Роль освітлення у процесі зйомки. Характер висвітлення. 

Розподіл становища сонця у процесі зйомки. Вивчення об'єкту зйомки у різних 

світлових умовах.  Виділення у знімку головного, акцентування на ньому уваги 

глядача. Основні поняття та значення ракурсу, перспективи та фрагмента при 

зйомці пейзажу. Різноплановість кадру. Панорама. 

Інтегральна 

компетентність, 

загальні 

компетентності, 

спеціальні (фахові 

компетенції) 

Для спеціальностей: 

 

075 Маркетинг 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

СК 9 Здатність використовувати інструментарій маркетингу в 

інноваційної діяльності. 

СК 12 Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень у сфері маркетингу. 

 

073 Менеджмент 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

СК 11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

СК 14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

 



051 Економіка 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 
Форми проведення 

занять 
Лекції, практичні заняття 

Дні занять  За розкладом 

Дні консультацій  За розкладом 

Програмні результати 

навчання 

Для спеціальностей: 

 

075 Маркетинг 

Р 7 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію. 

Р 16 Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

Р 17 Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

Р 18 Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій 

діяльності. 

 

073 Менеджмент 

Р 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації. 

Р 13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

мовами. 

 

051 Економіка 

ПР 15 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР 20 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами. 

 

Політика навчальної 

дисципліни 
1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). У разі порушення здобувачем вищої 

освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація, тощо), 

робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти врегульоване Положенням 

Про організацію освітнього процесу в Економіко-технологічному 

інституту ім. Р.Ельворті   

2. Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на меншу 

кількість балів. Перескладання іспиту чи модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини, 

відрядження, тощо), що підтверджуються документально, студентам 



можуть бути визначені індивідуальні терміни складання заліків та 

екзаменів, про що видається наказ по Інституту . 

3. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 

 
A відмінно 

зараховано 

82-89 

 
B 

добре 
74-81 

 
C 

64-73 

 
D 

задовільно 
60-63 

 
E 

35-59 

 
FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

4. Розподіл балів, які отримують студенти: 

Денна форма навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
Іспит 

Разо

м 1 модуль 2 модуль 

Т1 –Т8  

 
КМР1 Т9 –Т16 КМР2 

  
по 3 бали за кожну тему 

24 
6 

по 3 бали за кожну тему 

24 
6 

30 30 40 100 

 

Заочна форма навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота 
Іспи

т 

Разо

м 
Виконання контрольної 

роботи  

Виконання практичних 

робіт 

40  20  40 100 

 

5. Політика щодо оскарження оцінювання. У разі виникнення 



суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності 

оцінювання, кафедри та за погодженням із Деканом факультету 

створюється комісія з трьох осіб (голова відповідної кафедри, викладач за 

фахом та викладач, який контролює упередженість) для прийняття заліку 

чи екзамену в цього студента.  

Порядок повторного проходження здобувачами вищої освіти контрольних 

заходів урегульовані процедурами Положення Про організацію освітнього 

процесу в Економіко-технологічному інституту ім. Р. Ельворті. 

6. Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційній формі за погодженням з деканатом. Поважними причинами 

для неявки на заняття є хвороба або академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Відсутність  здобувача на заняттях 

передбачає  самостійне опрацювання матеріалу та не звільняє здобувача 

від виконання завдання на самостійну підготовку або завдання поточного 

та підсумкового контролю 
Додаткова 

інформація 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій 

програмі навчальної дисципліни 

 

Викладач      Глібко С.О.  


