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1. Опис навчальної дисципліни 
  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 2 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 

Психологія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та 

організаційного розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІV 

Лекції 

16 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 60 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

14 

Самостійна робота 

30 

Вид контролю – залік 
 

 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 
Метою вивчення дисципліни є формування в аспірантів загальних та спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей: 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; 

- здатність, розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 

проблеми; 

- здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, оцінювати рівень 

власної фахової компетенції та підвищувати професійну кваліфікацію. 
 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з 

основними психологічними проблемами реклами у світлі сучасних наукових досліджень. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти після засвоєння навчальної 

дисципліни «Психологія реклами» мають продемонструвати такі результати навчання: 

- виокремлювати та систематизувати значущі проблеми (соціальні, наукові, 

культурні, етичні та інші), чинники та тенденції функціонування й розвитку особистості, 

груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження; 

- знати та переосмислювати існуючі та\або створювати (за потреби) нові теоретичні 

моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження; 

- вміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю 

з проблематики дослідження; 

- уміти мотивувати, організовувати і спрямовувати діяльність людей  для здійснення 

інноваційних комплексних проектів місцевого (регіонального) та\або державного значення; 

- працювати над власним розвитком та вдосконаленням, визначати свої професійні 

можливості та виявляти прагнення до підвищення професійної кваліфікації; 

демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної 

толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності. 
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3. Програма  навчальної дисципліни  

 
Тема 1. Загальнотеоретичні питання психології реклами 

Визначення реклами і рекламної діяльності як соціокультурного явища. Мета, 

завдання, значення психології в рекламній діяльності. Реклама як комунікація і елемент 

культури в історичному та соціокультурному контекстах. Психологічні аспекти історії 

розвитку проведення рекламних заходів. Становлення методологічних традицій психології 

рекламної діяльності. Концепція соціально-етичного маркетингу до проблеми становлення 

особистості. Соціальна мода і брендинг. Технології створення соціальної моди. Поняття і 

види інформації. Бар’єри розповсюдження інформації. Соціальний престиж та імідж. «Self-

image» в рекламі. Формування системи культурних норм і цінностей в рекламній діяльності. 

Література:[1, 4, 5, 13, 15, 17, 22, 23] 

 

Тема 2. Вплив основних напрямів психології на розвиток реклами 
Психоаналітичний підхід до реклами. Техніка еріксоніанського гіпнозу. 

Нейролінгвістичне програмування і реклама. Особливості сприйняття аудіалів, візуалів, 

кінестетиків. Біхевіористичний підхід у рекламному продукті. Теорія соціального научіння 

А. Бандури. Гештальтпсихологія і реклама. Закони сприйняття за М. Вертгеймером. 

Врахування закономірностей сприйняття та фігуро-фонових відношень у рекламних 

звертаннях. Когнітивна психологічна концепція. Теорія когнітивного дисонансу 

Л. Фестингера. Соціокультурний підхід у психології реклами. 

Література:[3, 4, 6, 10, 12, 16] 

 

Тема 3. Види рекламної діяльності 
 Різновиди сучасної рекламної діяльності. Самореклама і самопрезентація. 

Психологічні особливості самореклами у різні культурно-історичні епохи. Вікові 

особливості самопрезентації. Розуміння та інтерпретація самопрезентації іншого. 

Самопрезентація та самореклама у професійній діяльності. Практики конструювання і 

брендування особистості. Феномен пропаганди як методу психологічного впливу на масову 

свідомість. Психологічні основи пропаганди за Л. Войстасиком. Психологічні особливості 

агітації, контрпропаганди та субпропаганди. Вимоги, принципи, стратегії і методи 

пропаганди. Психологічні аспекти системи інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Сугестивний, маркетинговий та соціально-етичний підходи до рекламної діяльності. 

Література:[1, 4, 12, 13, 15, 16, 24] 

 

Тема 4. Психологія мотивації у рекламі 
 Психологічні проблеми дослідження мотивації споживача. Теорії мотивації у 

рекламній діяльності: асоціацій, волі, інстинктів, когнітивного і особистісного спрямування. 

Процес вмотивування споживача з використанням надбань теорій научіння та активації. 

Споживча поведінка покупця. Основні споживацькі потреби і мотиви. Установки та 

стереотипи в рекламній практиці. Класифікація стереотипів сприйняття. Розвиток потреб в 

умовах ринку. «Опредмечування» потреб в маркетингу і рекламі. Прийоми мотивування із 

застосуванням теорій рис особистості, ситуативних детермінант поведінки та очікувань і 

привабливості. Етичні проблеми експлуатування певних споживчих мотивів у рекламних 

продуктах. 

Література:[1, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 19, 21, 23] 

 

Тема 5. Засоби психологічного впливу в рекламі 
 Психологічні механізми впливу реклами на споживача. Сугестивні (навіювання, 

зараження, пробудження імпульсу наслідування, формування прихильності) та раціональні 

(переконання, примушення, прохання, застосування соціально-психологічної установки) 
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методи впливу. Механізми пливу: стереотип, імідж, мода, чутки, ефекти «ореола», ефект 

первинності, наслідування, ідентифікація, психологічне зараження тощо. Техніки НЛП та 

“25-кадру”, рекламні шоу. Психологічні наслідки застосування принципів соціальної 

доказовості, авторитету, дефіциту та ін. у рекламній діяльності. Прийоми інформаційно-

психологічного впливу в рекламі: «псевдопояснення», «використання гумору», «сценарій 

проблема-рішення», «антирекламна реклама», «інтригуючи реклама», «несемантичне 

маніпулювання». Етичні та технологічні проблеми психологічних впливів в рекламі.  

Література:[1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26] 

 

Тема 6. Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів 
 Психічні процеси і рекламні впливи на формування рекламних образів. 

Задоволення потреб у відчуттях. Механізми і характеристики сприймання в рекламі. 

Процеси привернення уваги в рекламі. Способи залучення післядовільної уваги. 

Запам'ятовуваність реклами як необхідна умова ефективності рекламних кампаній. 

Прийняття рішення як особлива форма мисленєвої діяльності покупця. Роль уяви у 

формуванні культури соціуму. Переваги на недоліки різних прийомів впливу на психічні 

процеси у рекламній діяльності. 

Література:[1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 20, 25, 26] 

 

Тема 7. Психологічна ефективність реклами  
 Поняття “ефективності” та “психологічної безпеки” в рекламі. Основні методологічні 

принципи встановлення ефективної рекламної комунікації. Критерії оцінки ефективності 

реклами. Методи та методики вивчення психологічної ефективності реклами на різних 

стадіях життєвого циклу продукту. Чинники зносу реклами та заходи боротьби з ними. 

Психологічна експертиза реклами. Критерії добросовісної та достовірної реклами. 

Процедура проведення психологічної експертизи реклами. Дослідницькі методи і методики 

проведення психологічної експертизи. Особливості застосування психосемантичних методів 

дослідження. Особливості застосування методик комунікативної ефективності реклами. 

Література:[1, 2, 4, 6, 9, 13, 22] 

 

Тема 8. Соціокультурні проблеми рекламної діяльності 

 Соціокультурний феномен реклами. Масова та індивідуальна культура. Проблеми 

придбання людиною суспільних норм та цінностей за допомогою рекламної діяльності та 

рекламного продукту. Міф в рекламі як соціально-психологічний феномен. Вивчення 

ставлення суспільства до реклами. Виникнення потреби у непрямій рекламі. Міжнародна 

реклама. Причини відсутності єдиної міжнародної реклами. Міжкультурні відмінності в 

рекламній кампанії. Вплив рекламної діяльності на розвиток національної культури та 

проектування особистості людини. 

Література:[1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 16, 21, 26] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва теми 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Загальнотеоретичні 

питання психології реклами 
4 2 2 - - 2 

Тема 2. Вплив основних напрямів 

психології на розвиток реклами 
8 4 2 2 - 4 

Тема 3. Види рекламної діяльності 8 4 2 2 - 4 

Тема 4. Психологія мотивації в 

рекламі 
8 4 2 - 2 4 

Тема 5. Засоби психологічного 

впливу у рекламі 
8 4 2 - 2 4 

Тема 6. Роль психічних процесів у 

формуванні рекламних образів 
8 4 2 - 2 4 

Тема 7. Психологічна 

ефективність реклами 
8 4 2 - 2 4 

Тема 8. Соціокультурні проблеми 

рекламної діяльності 
8 4 2 2 - 4 

Усього 60/2,0 30 16 6 8 30 
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5. Теми зміст семінарських занять 
Основними завданнями циклу семінарських занять є розвиток у аспірантів 

уміння працювати з науковою літературою, готувати виступи, формулювати та 

відстоювати свою позицію, брати активну участь в обговоренні; проводити 

критичний аналіз та оцінку застосування методів психологічного впливу в рекламній 

діяльності 
Теми семінарських занять Зміст семінарських занять Години 

Тема 2. Вплив 

основних напрямів 

психології на розвиток 

реклами 

Психологічні теорії у практиці рекламної 

діяльності 
План заняття (командна самостійна робота): 

1. Закони сприйняття за М. Вертгеймером. 

2. Теорія соціального научіння А. Бандури. 

3. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестингера. 

2 

Тема 3. Види 

рекламної діяльності 

Самореклама як різновид рекламної діяльності  
План заняття (командна самостійна робота): 

1. Культурно-історичний аспект самореклами. 

2. Вікові аспекти самопрезентації. 
3. Особливості самореклами у різних типах професій 

(командна самостійна робота). 

2 

Тема 8. 

Соціокультурні 

проблеми рекламної 

діяльності 

Соціокультурні особливості психології 

реклами 
План заняття (форма круглого столу): 

1. Соціальні і культурні проблеми рекламної 

діяльності. 

2. Взаємовплив реклами та масової й 

індивідуальної культури. 

3. Механізми формування системи культурних 

норм і цінностей у рекламній діяльності. 

2 

 

6. Теми зміст практичних занять 
Основними завданнями циклу практичних занять є розвиток умінь психологічно 

компетентно застосовувати методи психологічного впливу у вирішенні проблем 

психологічної ефективності та безпеки реклами. 

Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

Тема 4. Психологія 

мотивації в рекламі 

З’ясувати можливості застосування теорій 

мотивації в практиці реклами 
План заняття (робота у малих групах): 

1. Ознайомлення з теоріями мотивації за роботою 

Х. Хекхаузена [додаткова література № 19]. 

2. Ознайомлення з прикладами рекламних продуктів 
із застосуванням основних положень певної теорії. 

3. Створення прийомів мотивації, ґрунтуючись на 

положеннях певної теорії. 

2 

Тема 5. Засоби 

психологічного 

впливу у рекламі  

З’ясувати психологічні особливості механізмів 

аудіального та візуального впливів 

План заняття (тренінг): 

1. Дослідження особливостей аудіальних 

впливів.  

2. Дослідження особливостей візуальних 

впливів. 

3. Застосування визначених особливостей у 

межах моделей рекламного звертання. 

2 

Тема 6. Роль Дослідити механізми та прийоми впливів на 2 
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психічних процесів у 

формуванні 

рекламних образів  

сенсорні психічні процеси (за результатами 

самостійно заповненої таблиці) 
План заняття (робота у малих групах): 

1. Дослідження прийомів впливу на відчуття 

споживачів. 

2. Дослідження організації цілісності сприймання 

реклами товару. 

3. Дослідження особливостей привернення 

післядовільної уваги. 

Тема 7. Психологічна 

ефективність реклами 

Навчитися застосовувати метод семантичного 

диференціалу в дослідженні психологічної 

ефективності реклами 
План заняття: 

1. Ознайомитися з метою та процедурою реалізації 

методу семантичного диференціалу (СД) в 

дослідженнях реклами. 
2. Створення шкали СД для дослідження певного 

рекламного продукту. 

3. Обробка та інтерпретація результатів дослідження. 

2 

 

7. Самостійна та індивідуальна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 5 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 10 год.,  

4. Виконання індивідуальних завдань – 10 год. 

Усього  30 год. 

Індивідуальні завдання у межах самостійної роботи спрямовані на формування і 

розвиток практичних умінь застосовувати знання психології в розробці та сприйнятті 

рекламного продукту. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час усного опитування, виконанні завдань практичних занять і 

підсумкового (залік) контролю знань.. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Тема 1. 

Загальнотеоретичні 

питання психології 

реклами 

Опрацювання теоретичного питання: 

Бар’єри розповсюдження інформації та засоби 

фасцинації 

Індивідуальне завдання: Підготувати дайджест чи колаж 

щодо певного засобу фасцинації. 

2 

Тема 2. Вплив основних 

напрямів психології на 

розвиток реклами 

Опрацювання теоретичного питання: 

Закони гештальтпсихології у створенні рекламних 

образів. 

Індивідуальне завдання: Підготуватися до презентації 

здобутків певного напряму психології у практиці 

рекламної діяльності 

4 

Тема 3. Види рекламної 

діяльності 

Опрацювання теоретичного питання: 

Визначення та особливості пропаганди, агітації, 

контрпропаганди та субпропаганди. 

4 
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Індивідуальне завдання: Ознайомитися з  

психологічними особливостями самопрезентації за 

інформацією підручника Майерс Д. Социальная 

психология [додаткова література № 12 с.94-98; 177-

178] та розробити логотип власної особистості. 

Тема 4. Психологія 

мотивації в рекламі 

Опрацювання теоретичного питання: 

Особливості використання установок та 

стереотипів в рекламній практиці  

Індивідуальне завдання: Законспектувати основні 

положення певної теорії мотивації за роботою 

Х. Хекхаузена [див. додаткова література № 19] 

4 

Тема 5. Засоби 

психологічного впливу в 

рекламі 

Опрацювання теоретичного питання: 

Стереотип, імідж, мода, чутки в рекламі: 

порівняльний аналіз. 

Індивідуальне завдання: Здійснити аналіз найбільш 

поширених прийомів і ефектів психологічного впливу в 

сучасних ЗМІ 

4 

Тема 6. Роль психічних 

процесів у формуванні 

рекламних образів 

Опрацювання теоретичного питання: 

Прийоми впливів на когнітивні психічні процеси у 

сучасній рекламі. 

Індивідуальне завдання: Заповнити таблицю механізмів 

впливу на психічні процеси певного рекламного 

матеріалу 

4 

Тема 7. Психологічна 

ефективність реклами 

Опрацювання теоретичного питання: 

Особливості дослідження ефективності реклами на 

різних стадіях життєвого циклу продукту. 

Індивідуальне завдання: Проаналізувати певну існуючу 

рекламну продукцію з погляду її психологічної 

ефективності 

4 

Тема 8. Соціокультурні 

проблеми рекламної 

діяльності 

Опрацювання теоретичного питання: 

Особливості реклами в різних культурах. 

Індивідуальне завдання: Підготувати есе на тему за 

вибором: «Постмодерна соціальність у нестандартних 

рекламних засобах», «Вплив рекламної діяльності на 

розвиток національної культури та конструювання 

досвіду особистості» 

4 

Разом  30 

 
8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія реклами» використовуються 

проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 

 
9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування та письмового тестування з кожної теми. Здобувачам PhD 
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пропонуються тестові завдання закритої форми з однією правильною відповіддю з чотирьох 

можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні проблемних 

ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 

 
10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Математичні методи в психологічних дослідженнях», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення застосування математичних методів під 

час розв’язання індивідуально-пошукових завдань; 

 вміння компетентно представляти результати здійснених математичних методів 

дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (відповідей на семінарських та завдань, 

що виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа 

за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим аспірантам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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33 Портал про рекламу, маркетинг та PR - http://mmr.ua 

34 Психологія реклами на науково-пізнавальному каналі «Наука» 

https://www.youtube.com/watch?v=J_4bOLnShpo 

https://www.ijpsy.com/volumen19/num2/
http://fishka-plus.com.ua/blog/doslidzhennja-motyviv-v-psyhologi-reklamy.html
http://fishka-plus.com.ua/blog/doslidzhennja-motyviv-v-psyhologi-reklamy.html
https://mgn.com.ua/uk/marketing-psihologija-prevrashhaem-znanija-v-triggery/
https://turbosms.ua/ua/articles/nlp-tehniki-v-reklame.html
https://creo.lviv.ua/articles/articles/psixologichna-efektivnist-reklami.html
https://ibpro.com.ua/internet-reklama/
http://www.prmuseum.org/
http://mmr.ua/
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