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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології 

мас-меддійної комунікації (Мовні технології громадських відносин та 

реклами)» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму 6.0203003 Філологія (Прикладна 

лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовленнєві жанри як 

важливі категорії спілкування, комунікативні взаємодії у межах 

мовленнєвих жанрів, а також реалізація комунікативних гарантів у межах 

певних жанрів (зокрема, рекламному). 

Міждисциплінарні зв’язки: психолінгвістика, комунікативні 

лінгвістика, теорія комунікації, соціолінгвістика, лінгвістичний аналіз 

тексту. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Технології мас-

медійної комунікації (Мовні технології громадських відносин та реклами)» 

є сформувати свідоме ставлення носіїв мови до своєї комунікативної 

діяльності, зокрема, до використання різноманітних мовленнєвих жанрів 

(рекламного в тому ж числі), що дасть змогу гармонізувати міжособистісні 

стосунки кожної людини. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології мас-

медійної комунікації (Мовні технології громадських відносин та реклами)» 

є:навчити ідентифікувати чинники, що слугують базовими принципами 

побудови мовних технологій в умовах сучасного соціуму; сформувати 

вміння розрізняти мовленнєві жанри, правильно ними користуватися; 

професійно проводити рекламну кампанію. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студентоволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та 

світової культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; 

володіє розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно 

висловлювати свої думки; володіє навичками наукової організації праці; 

розвиває навички самостійного опанування нових знань; уміє працювати з 

довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами 

даних, системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; володіє сучасною мовознавчою термінологією; 

володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву діяльність, 
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зумовлену комунікативною метою та будувати рекламну кампанію; вміє 

користуватися мовними технологіями (технологія впливу, технологія 

мовної агресії та ін.) в системі громадських відносин; типологізує основні 

різновиди рекламних текстів, створює рекламні оголошення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

Кредит1. МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЇ. 

Тема 1. Сутність науки «Мовні технології громадських відносин та 

реклами», предмет і завдання, між предметні зв’язки. Методологія 

наукової галузі. 

Тема 2.Розвиток ідей мовних технологійгромадських відносин у 

сучасній лінгвістиці. Основні проблеми науки, основні поняття. 

Кредит 2. МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМНИХ 

ПОВІДОМЛЕНЬ 

Тема 1. Реклама як складовачастинамасовоїкомунікації. Реклама – 

ситуативний різновид інформаційного стилю.  

Тема 2.Класифікація реклами згідно з метою та функціями. 

Кредит 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ В 

ТЕКСТОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Тема 1. Екстралінгвальніособливостірекламнихтекстів.  

Тема 2. Довжина рекламного тексту як фактор йогодієвості. Логіко-

композиційнімоделіорганізаціїрекламнихтекстів. 

Тема 3.Особливості функціонування мовних одиниць у рекламному 

тексту (на фонографічному, семантичному, граматичному, стилістичному 

рівнях мови).  

Тема 4. Структурно-семантичнаорганізаціярекламного тексту. 

Заголовок і слоган – ключовіелементирекламногозвернення. 

 

 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: 

Изд.-й дом «Довгань», 1995. – 661с. 

2. Бугрим В.В. Реклама інформаційної продукції. Лекційно-тематичний 

виклад : Конспект лекцій. – К. : КНУ, 2007. – 178 с. 

3. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. / 

Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с. 
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4. Сендидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика: 

Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 630 с. 

5. Hahn  F.E. Do-It-YourselfAdvertising: howtoproducegreatads, brochures, 

catalogs, directmail, andmuchmore. – NewYork, Chichester, Brisbane, 

Toronto, Singapore: JohnWiley&Sons, Inc., 1993. – 246p.  

 

Допоміжна 

1. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Ментальність і реклама // Рекламист.– № 

8.–1997. – С. 6–11 

2.  Закон України «Про науково-технічну інформацію» 

[http://www.osvita.org.ua/pravo/law_07/part_04.html] 

3.  Закон України «Про рекламу» [www. rada.gov.ua] 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура/Пер. с англ. Под научн. ред. О.И.Шкартана. – М.: ГУ ВШЭ, 

2000. – 432 с. 

5. Макарон Л. С., Головко Б. Н. Экспертныйанализрекламнойпродукции: 

Курс лекций. – М.: МГУП, 2001. – 274 с. 

6. РосситерДж. Р., Перси Л. Реклама и продвижениетоваров: Пер. с англ. / 

Под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 656с. 

7. Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. – Воронеж: Кварта, 

2001. – 320 с. 

8. Bogart L. Strategyinadvertising. – NewYork: HarcourtBraceJovanovich, 

1967.– 280p.  

9. Laskey H.A., Day E., Crask M.R. 

TypologyofMainMessageStrategiesforTelevisionCommercials // 

JournalofAdvertising. – 1989. – Vol. 18.- № 1. – P. 36-41. 

Інформаційніресурси: 

1. Бугрим В.В. Видырегулированиярекламнойдеятельности. // 

[http://www.osvita.org.ua/pravo/law_07/part_04.html]. 

2. Вся издатая реклама [http://www.adme.ru/rubrics/]. 

3. Інтернет видання про ЗМІ в Україні[http://www.telekritika.kiev.ua]. 

4. Телевізійний Інтернет-проект «Ночнойстранник» / 

Ночьпожирателіврекламы. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, написання 

рефератів, повідомлень. 


