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Анотація 

 

Теми навчальної дисципліни передбачають ознайомлення із загальними 

питаннями технологій мас-медійної комунікації. Однією з найрозвиненіших сучасних 

комунікативних технологій ХХІ ст. є реклама. Фахівці у галузі реклами повинні вміти 

виокремлювати складові рекламного тексту ( міфологеми, архетипи, символи, 

метафори тощо); аналізувати методи і прийоми впливу реклами на споживача, зокрема, 

мовні.  

Копірайтинг передбачає вміння працювати над змістом, композицією та формою 

рекламного звернення, враховуючи стилістичну палітру мовних засобів та  жанрове 

різноманіття текстів. У процесі вивчення дисципліни студенти формують навички 

дослідження семантики слів рекламного тексту, пресуппозицій, синтаксичних 

конструкцій, фонетики та граматики. Важливими навичками є навички аналізу 

рекламного дискурсу за допомогою специфічних методів та прийомів ( наприклад, 

контент-аналізу, контекстуально-інтерпретаційного методу та ін.). 

 

Course Annotation 

The topics of the academic discipline “Language technologies of public relations and 

advertising” provide acquaintance with the general questions of mass media communication 

technologies. One of the most developed modern communication technologies of the XXI 

century is advertising. Specialists in the field of advertising must be able to distinguish the 

components of the advertising text (mythologies, archetypes, symbols, metaphors, etc.); 

analyze the methods and techniques of advertising impact on the consumer, in particular, 

language techniques. 

 Copywriting involves the ability to work on the content, composition and form of 

advertising, taking into account the stylistic palette of language tools and genre diversity of 

texts. In the process of studying the discipline, students develop skills in researching the 

semantics of words in advertising text, presuppositions, syntactic constructions, phonetics and 

grammar. The important skills are the skills of analysis of advertising discourse using specific 

methods and techniques (eg, content analysis, contextual-interpretive method, etc.). 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології мас-

меддійної комунікації (Мовні технології громадських відносин та реклами)» складена 

Н.В. Коч відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 035.10 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». 

1. 1. Мета вивчення дисципліни:  формування свідомого 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. Завдання навчальної дисципліни: 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. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного 

життя, зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з 

різних джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й 

систематизує. 

ПРН 6. Співпрацює з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 9. Використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 12. Створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та 

іноземними мовами.  

1.3. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ІІ. Фахові:  

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу 

знакову систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов 

світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних 

проблем дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в 

цілісній системі знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах 

і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК 9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів 

державною та іноземною (іноземними) мовами. 
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2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

 

Кредит1. Соціокультурний феномен реклами.  
Тема 1. Соціокультурний феномен реклами. Реклама як комунікативна практика 

ХХ–ХХІ ст. Мета рекламної кампанії. Типологія реклами. Функції реклами. 

Протореклама: історичний аспект. 

Кредит2. Семіотична природа рекламної комунікації.  

Тема 2. Семіотична природа рекламної комунікації. Міфологеми та архетипи в 

сучасній рекламі. Символи та симулякри в рекламному дискурсі. Метафора як 

значущий конструкт реклами. Маркетинговий стереотип у рекламній кампанії. 

Емблематичність реклами. Ключові концепти рекламної комунікації. 

Кредит 3. Соціологічні, психологічні та лінгвістичні засади реклами.  

Тема 3. Соціологічні, психологічні та лінгвістичні засади реклами. 

Моделювання рекламної комунікації. Методологія реклами. Маніпулятивний характер 

реклами. Поняття рекламного тексту. Мовні особливості рекламного тексту. 
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1. Антипов К. В. Паблик рилейшнз : Учебн. пособ. М. : Рефл-бук, 2000. 528 с. 
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	Програма навчальної дисципліни
	технології мас-медійної комунікації
	(МОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА РЕКЛАМИ)

