
ІСТОРІЯ РЕКЛАМИ  
ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Кияниця Євгенія Олегівна, 
кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент кафедри 
журналістики та реклами КНТЕУ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
ПЕРЕДБАЧАЄ ОПАНУВАННЯ 

НЕ ТІЛЬКИ ЕВОЛЮЦІЙНИХ 
ЕТАПІВ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ, А І 
РОЗГЛЯД НАЙЦІКАВІШИХ 

КЕЙСІВ З РЕКЛАМИ ТА 
ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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1. Сутність та мета навчальної дисципліни 10 2 2 8 УД,  

2. Передумови виникнення реклами та зв’язків з громадськістю. 

Протореклама. ПротоPR 

10 2 2 8 П, УД, Д 

3. Реклама та зв’язки з громадськістю в Стародавньому світі 10 2 2 8 П, УД, Д 

4. Реклама та зв’язки з громадськістю в Середньовіччі 10 2 2 8 П, Д, УД  

5. Вплив розвитку культури в епоху Відродження на розвиток 

комунікаційної сфери 

10 2 2 8 П, УД, Д 

6. Розвиток реклами та PR в індустріальному суспільстві 10 2 2 8 П, Д, УД  

7. Америка – колиска реклами та зв’язків з громадськістю Нового часу 12 2 2 8 П, Д, УД  

8. Піонери рекламної сфери та їх здобутки 16 4 4 8 П, Д, УД  

9. Батьки засновники зв’язків з громадськістю 16 4 4 8 П, Д, УД  

10. Реклама та зв’язки з громадськістю на теренах  України ХІХ –ХХ  

століття 

10 2 2 6 СЗ, УД, Д 

11. Провідні рекламні та PR-агенції, їх виникнення та розвиток 16 4 4 8 П, УД 

12. Рекламні агентства та їх представники в країнах Сходу 10 2 2 6 П, Д, УД 

13. Реклама та PR радянського періоду. 

Українська реклама того часу 

10 2 2 6 УД, Д, П 

14. Сучасна українська реклама та зв’язки з громадськістю 10 2 2 6 П, Д, УД  

Підсумковий контроль – екзамен 8 

Разом 180/6 34 34 104   



КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 

Номер в освітній 
програмі 

Зміст компетентності 
Номер теми, що розкриває зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК02 Знаннѐ та розуміннѐ предметної області та 
розуміннѐ професійної діѐльності 

1-14 

ЗК10 Здатність зберігати та примножувати  моральні, 

культурні, наукові цінності і досѐгненнѐ 

суспільства на основі розуміннѐ історії та 

закономірностей розвитку  предметної області, 

її місцѐ у загальній системі знань  про  природу і 

суспільство та у розвитку суспільства,  техніки  і  

технологій, використовувати різні види та 

форми рухової  активності длѐ активного 

відпочинку та веденнѐ здорового способу 

життѐ. 

1-14 

Програмні результати навчання за освітньою програмою  

ПР01 Поѐснявати свої виробничі дії та операції на 

основі отриманих знань. 

1-14 

ПР14 Генерувати інформаційний контент за заданоя 

темоя з використаннѐм доступних, а також 

обовʼѐзкових джерел інформації. 

1-14 



Основні факти 
• Протореклама – це первісна історико-культурна форма сучасної реклами, головною 

функцію якої було інформування 

• Знак в первісному суспільстві – це сигнал, який має інформувати соплемінників про 
важливу подію, про небезпеку. 

• Інститут глашатаїв – один з найдавніших  устроїв державної влади – з’явився в Єгипті, 
звідки перекочував до євреїв, греків, римлян.  

• Софісти у Стародавній Греції створили культ слова, започаткували основи риторичної 
теорії, почали розробляти прийоми ораторського мистецтва, обґрунтували необхідність 
стислості у формулюванні своєї думки, першими почали вивчати вплив мови на почуття 

• 22 червня 1622 року тодішній очільник католицької церкви Папа Римский Григорія XV 
своєю буллою заснував Загальну конгрегацію поширення віри, латиною - «пропаганда 
фіде» (дієслово «пропагаре» означає, власне, не просто «поширювати», а й 
докладати до цього певних зусиль, «просувати», «промотувати»). 

• Винахід Гутенберга в 1450-60 т роках. від самого початку виглядав як інструмент 
«поширення віри». І не лише тому, що першою надрукованою ним книжкою була саме 
Біблія. 

• Термін "public relations" вперше з'явився більше 200 років тому в 1807 р. Третій 
президент СШЛ (1801-1809), Томас Джефферсон (Thomas Jefferson, 1743-1826), автор 
"Декларації незалежності США" (1776), вперше вжив це вираз в чернетці свого "Сьомого 
звернення до Конгресу". 

• УТП Россера Рівза 

• Мозковий штурм Алекса Осборна 

• Канськи леви 

• Здобутки в Україні 
 





КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Кожна практична робота передбачає отримання певної кількості балів. Підготовка 

презентації (доповіді) передбачає такі критерії оцінки (максимально): 

1.Відповідність темі запропонованій у переліку завдань наданих викладачем – 1 бал; 

2.Мистецтво презентації (ораторське мистецтво, артистизм) – при очній 

можливості доповіді – 1 бал;        

3.Використання сучасних технологій (презентація PowerPoint з використанням 

інструментів інфографіки, малюнків, тезовості) – при електронному 

наданні домашньої роботи – 1 бал; 

4.Наявність аудівізуальних прикладів та власні висновки до них – 1 бали; 

5.Наявність дискусійних питань (питання мають бути сформульовані на 

передостанній сторінці презентації у кількості не менше трьох (3)) - 1 бал 

6.Кількість використаних джерел – 1 бал; 

  

Максимальна оцінка в ході практичної роботи – 5 балів. 

Також, оцінюється участь у дискусії та постановка додаткових питань під час 

практичної роботи: кожне питання – 1 бал; відповідь на питання, уточнення та 

доповнення, коментар в процесі дискусії - активна робота на практичному 

занятті  – 2 бали. 

Загальна підсумкова оцінка, передбачає підготовку доповідей (презентацій), 

участь у дискусіях, постановку проблемних питань. 

Максимальна модульна оцінка становить 100 балів. 

 

Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-

якій екзаменаційній оцінці не може отримати задовільну підсумкову оцінку з 

дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість під час додаткової 

сесії. 

Обов'язковим для отримання модульного контролю є своєчасне складання 

фінального проекту (критерії та розбаловка надані на титульній сторінці) та 

проходження тестового завдання розміщеного на цьому дистанційному курсі. 

РОЗБАЛОВКА ЗА ПЕРІОД ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна передбачає 14 практичних робіт: 14 х 5 = 70 балів 

Фінальний проект: 30 балів 

70 + 30 = 100 балів 
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