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РОЗДІЛ 1 

 

МІСЦЕ І РОЛЬ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-ПРАКТИК ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ  

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною 

навчального процесу підготовки бакалавра за спеціальністю 061 

«Журналістика» зі спеціалізацією «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» (за напрямом 6.030302 «Реклама і зв'язки з 

громадськістю». Практика в університеті проводиться відповідно до 

Програм навчальної, навчальної та переддипломної практик. Для тих,  

хто навчається в Університеті Короля Данила за спеціальністю 

«Журналістика» зі спеціалізацією «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» (за напрямом "Реклама та зв’язки з громадськістю"), 

згідно з навчальним планом, систему практик становлять такі її види: 

- навчальна рекламна та PR-агенційна на 2 курсі,  

- мас-медійна рекламна навчальна на 3 курсі; 

- переддипломна практика на 4 курсі.  

Метою усіх видів практики є оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному 

закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності у прес-службах, у рекламних та 

піар-агенціях, у рекламних відділах та у відділах зв’язків з 

громадськістю організацій, підприємств, установ та ЗМК.  

Практика дає студентові можливість проявити творчу 

ініціативу. Практикант повинен зібрати у визначеному обсязі свій 

творчий доробок і представити його для оцінки керівникам від 

навчального закладу та бази практики.  

Згідно із такою системою діяльність студентів поступово 

ускладнюється від курсу до курсу залежно від мети і завдань навчання 

на кожному етапі професійного формування, ступеня теоретичної 

підготовки, а також самостійності майбутніх рекламістів і піарників у 

процесі творчої діяльності, рівня загального розвитку й індивідуальних 

можливостей. 

Програми практик передбачають закріпити вміння студентів:  

- робити оригінальну рекламну продукцію,  

- вигадувати слогани й концепції,  

- писати якісні рекламні матеріали, релізи, іміджеві статті,  

- готувати матеріали в стилі пабліситі, 

- розробити медіаплан для підприємства,  
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- розпланувати і провести повну рекламну кампанію з 

упровадження нових товарів і послуг,  

- здійснити підтримуючу рекламну кампанію для вже 

існуючої продукції; 

- розробити комплекс бренд-маркетингових комунікацій 

для створення чи підтримки позитивного іміджу компанії 

тощо. 

 

Зміст практик студентів визначають: особливості роботи 

рекламіста та піарника як суб'єкта масовоінформаційної діяльності; 

специфіка роботи рекламної та PR-структури, в якій відбувається 

практика, а також завдання професійної підготовки. Багатоаспектність 

видів роботи студентів під час практики забезпечується, по-перше, 

завданнями, що їх ставить керівник практики, по-друге, спілкуванням з 

рекламістами та PR-фахівцями, по-третє універсальністю самої 

рекламної та PR-діяльності. 

Погоджуючись із укладачами наскрізної програми навчальної 

та виробничої практики Львівського національного університету імені 

Івана Франка, вважаємо за необхідне виокремити у програмі 

навчальних практик навчально-дослідної роботи студентів, оскільки 

навчання у ВНЗ передбачає не тільки практичну, але й наукову 

діяльність.  

Ефективність процесу формування професійних умінь і 

навичок значною мірою залежить від характеру керівництва 

практикою. Воно здійснюється на трьох рівнях: 

загальноуніверситетському, виробничому та викладацько-

методичному. 

До обов’язків загального керівника практики від університету 

належать: підготовка проекту наказу про проведення практики; 

підготовка програми навчально-ознайомлювальної практики; 

затвердження висновків керівника практики від кафедри про роботу 

студента. 

Провідна роль належить викладачу від кафедри. До його 

обов'язків відносимо: розподіл студентів за місцями проведення 

практики і співпраця з керівниками практики від виробництва з 

питання роботи того чи іншого студента; перевірка звітної 

документації, виставлення оцінок за практику. Своєрідною путівкою у 

вир рекламної та PR-діяльності для студента є щоденник практики. Він 

оформляється перед від'їздом на практику і повертається студентом 

повністю оформленим після її закінчення. 

  Для оцінювання результатів практики використовуються такі 

методи: 
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-    спостереження за студентами та аналіз якості окремих видів 

їхньої роботи (виробничо-творча діяльність і навчально-дослідна 

робота); 

-    бесіди з рекламістами та PR-спеціалістами, під 

керівництвом яких працювали студенти; 

-    самооцінка      студентами      ступеня      своєї      

підготовленості до рекламної та PR-діяльності під час захисту на 

звітній конференції; 

-  аналіз документації студентів (детальний звіт, повністю 

оформлений щоденник, підготовлені під час практики рекламні та PR-

матеріали. Без надання вищевказаних звітів студент до захисту 

практики не допускається і одержує оцінку "незараховано". 

Така система організації практики сприяє ефективній 

підготовці студентів до активної професійної творчості. Так, під час 

навчальної практики в рекламних та PR-агенціях (чи відділах) студенти 

починають формують свою вмілість. На третьому курсі студенти 

отримують практичні вміння у галузі мас-медійної реклами, що 

передбачено видом діяльності та продиктовано специфікою рекламної 

та мас-медійної галузі Прикарпатського регіону. На четвертому курсі 

під час переддипломної практики студент формує професійну 

майстерність.  

Під час практики студент перебуває під подвійним контролем, 

маючи фактично двох керівників: висококваліфікованих викладачів 

кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю, з одного 

боку, та досвідчених рекламістів чи PR-практиків, з іншого боку.  

 

Навчальна  рекламна та PR-агенційна (навчально-

ознайомлювальна) практика є першим практичним знайомством 

студентів з діяльністю суб'єктів господарювання в галузі реклами та 

PR. Цей вид практики спрямований на розширення знань студентів про 

діяльність рекламних та PR-агенцій, а також про співпрацю у 

рекламній діяльності промислових, торговельних підприємств, 

організацій сфери послуг з агенціями, розвиток творчого потенціалу 

студентів із обраної спеціальності, професійної етики взаємин.  

Програма навчальної практики складена відповідно до 

навчального плану спеціальності «Журналістика» (напряму підготовки 

«Реклама та зв’язки з громадськістю»). Програма  містить вимоги щодо 

організації, проходження й підведення підсумків практики.  

Навчальна практика може бути організована:  

- у рекламних та PR-агенціях та організаціях, що надають 

рекламні послуги; 

- у рекламних відділах засобів масової інформації, у 
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маркетингових і рекламних службах промислових, 

торговельних підприємств, організацій сфери послуг тощо. 

Рекламна та PR-агенційна практика – обов'язкова складова 

частина навчального процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної 

підготовки майбутніх рекламістів і піарників з їх практичною 

діяльністю в інституціях сфери реклами та зв’язків з громадськістю, 

сприяє формуванню творчого відношення майбутнього спеціаліста до 

майбутньої діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і 

напрям спеціалізації. 

Ця практика має важливе значення, оскільки багато 

випускників кафедри будуть розпочинати свою діяльність у тих чи 

інших рекламних чи PR -структурах.   

Наступний етап навчальної практики – мас-медійна рекламна 

практика. Студенти проходять її на третьому курсі у рекламних 

відділах засобів масової комунікації, у редакціях рекламних видань або 

у рекламних чи PR-відділах організацій, підприємств, установ усіх 

форм власності, які активно використовують у своїй рекламній та PR-

діяльності мас-медійну рекламу. 

Переддипломну практику студенти проходять на четвертому 

курсі на тих виробничих базах практики, де виконується 

кваліфікаційна робота бакалавра. Метою практики є підготовка 

студента до майбутньої самостійної діяльності у рекламних відділах 

ЗМК, редакціях рекламних видань, рекламних та піар-агенціях, прес-

службах, рекламних чи PR-відділах організацій, підприємств, установ 

усіх форм власності.  

Найважливішим завданням переддипломної практики є 

вдосконалення практичних навичок та вмінь фахівця з реклами та 

зв’язків з громадськістю, необхідних для практичного втілення 

кваліфікаційної роботи. 

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ-РЕКЛАМІСТАМИ 
 

Відповідно до виду практики визначаються бази проходження 

практики, інформація про які наведена в таблиці 1. З базами практики 

університет завчасно укладає договори на її проведення за визначеною 

формою. 

Таблиця 1 

Бази практик зі спеціальності 061 «Журналістика» зі 

спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю» (із напряму 

підготовки 6.030302 «Реклама і зв'язки з громадськістю» 

№ Найменування Семестр,  Трива-лість Найменування бази для 
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з/п практики в якому 

передбачена 

практика 

практики 

(у тижнях) 

проходження практики 

1 2 3  5 

 

1. 

 

 

Рекламна та PR-

агенційна 

навчальна 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

3   

 

3 

КП «Івано-Франківський 

міський рекламно-

інформаційний центр» 

 

Піар-агенція «PR-Energy» 

 

ТзОВ «РК «Західний 

полюс» 

 

Рекламне агентство «ІРІФ» 

 

ТзОВ «Дикий Захід» 

 

Підприємець Бурдін В.А. 

(Рекламне агентство 

«Грін Лайн»)  

 

 2  

Мас-медійна 

рекламна 

навчальна 

практика 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

Редакція газети «Слово 

народу»  

Редакція газети «Галичина» 

Редакція газети 

«Рогатинська земля» 

 

ПП «Медіагрупа Афіша 

Інком» 

ТзОВ «Фірма Надія» 

 

ФОП Мельникович О. В. 

 

ТРК «»Західний полюс» 

3. Переддипломна 

практика 
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3 

ТзОВ РК «Західний 

полюс» 

 

ТзОв «Івано-Франківська 

телерадіокомпанія 

«Канал-402» 
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Підприємець Бурдін В.А. 

(Рекламне агентство 

«Грін Лайн») 

 

Редакція газети 

«Галичина» 

 

ФОП Говера О. І. 

«Комунікативна агенція 

БРІЗ» 

 

Підприємець Бойчук І. В. 

 

Зважаючи на можливості цих та багатьох інших рекламних і PR-

структур, редакцій і прес-служб, керівник практики враховує бажання 

студентів щодо вибору місця практики. Cтудент може самостійно 

обрати місце практики, повідомивши про це деканат за місяць до 

початку практики.  

На настановчих зборах, які відбуваються напередодні практики,  

студенти щоразу отримують певні рекомендації, вказівки, 

вислуховують поради й уточнення щодо особливостей тієї чи іншої 

практики. Крім того, їм видається комплект документів, необхідних 

для проходження практики.  

Для того, щоб належним чином був оформлений наказ, 

студенти за 3 тижні до початку практики мають повідомити загального 

керівника з практики про те, в якій структурі вони планують 

проходити цю практику.  

Назва структури має вказуватися повністю. Наприклад: 

Рекламна агенція «ІРІФ», PR-агенція «PR-Energy». 

Якщо студенти вчасно не надали таких відомостей  або з 

певних причин не змогли самі домовитися про базу практики, це за них 

вирішує факультет, і вони мають іти в ту організацію, яка встановлена 

в наказі.  

Студент отримує направлення на практику, у якому 

відзначається, куди, на який термін і з якою метою відправляється 

студент. Це направлення студент відносить в організацію, яка бере 

його на практику. Це – офіційне підтвердження ВНЗ про практику 

студента, хоча деякі організації його і не вимагають, тому цей 

документ є факультативним, його заповнення і необхідність 

з’ясовується студентом у тій структурі, яка надає йому можливість 

проходження практики. Після заповнення направлення, воно 
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завіряється підписом декана (або його заступника) і ставиться печатка 

факультету.  

Згідно з чинним Положенням про проведення практики 

студентів у Івано-Франківського Університету Короля Данила, 

керівники практики від університету, підприємства та студенти-

практиканти мають низку обов’язків і прав. 

 

Керівник практики від кафедри зобов’язаний: 
а)  до початку практики: погодити з базовими організаціями 

програму практики, порядок її проходження, послідовність, види 

роботи, розпорядок роботи; 

б) провести інструктаж щодо порядку проходження практики 

та ознайомити всіх студентів з їх правами та обов’язками під час 

проходження практики; 

в) повідомити мету та завдання на весь період практики; 

г) довести до відома студентів програму практики і 

ознайомити з графіком її проходження; 

д) повідомити студентів про систему звітності та критерії 

оцінки практики, про порядок підготовки звіту щодо проходження 

практики, про вимоги щодо оформлення всіх необхідних документів; 

е) постійно надавати допомогу студентам при вирішенні 

складних, неординарних питань, які виникають під час проходження 

практики; 

є) здійснювати поточний контроль за проходженням практики 

студентами на базах практики; 

ж) скласти звіт, в якому підсумувати результати проходження 

практики, подати його на розгляд кафедри; 

з) сформулювати пропозиції щодо вдосконалення процесу 

проходження практики; 

Керівник базової організації після погодження програми і 

графіку проходження практики видає наказ про допуск студентів для 

проходження практики, де визначається порядок її організації та 

призначаються керівники практики. 

 

 Керівник практики за місцем її проходження повинен: 

а) вказати і проінформувати студента про його робоче місце 

на час проходження практики; 

б) затвердити робочий план, складений студентом-

практикантом на базі програми практики, враховуючи умови та 

специфіку конкретного виду практики; 
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в) здійснювати постійне керівництво практикою студентів, 

тобто давати необхідні вказівки та завдання, контролювати їх належне 

виконання; 

г) після успішного закінчення практики підписати щоденник 

і надати відповідну характеристику на кожного студента зокрема; 

д) негайно повідомляти деканат економічного факультету 

Івано-Франківського Університету Короля Данила про допущені 

студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил етики, невиконання ним програми практики та 

інших проступків. 

 

Студент-практикант зобов’язаний: 

а) вчасно і без запізнення прибути на факультет для 

проходження інструктажу, що проводить деканат факультету і 

кафедра; 

 б) детально ознайомитися з програмою практики, завжди 

бути присутнім на всіх організаційних та методичних заходах, а також 

отримати необхідну консультацію у керівника практики від кафедри; 

в) на кафедрі отримати індивідуальне завдання, яке полягає у 

зборі матеріалу для втілення кваліфікаційного творчого проекту; 

г) пройти інструктаж з техніки безпеки; 

д) у випадку необхідності, належним чином оформити 

відповідні документи, пов’язані з виїздом на місце проходження 

практики; 

е) своєчасно прибути на місце проходження практики; 

є) прибувши на місце практики, студент повинен з’явитися до 

керівника практики за місцем її проходження, пред’явити направлення 

і отримати завдання на час практики; 

ж) суворо дотримуватися правил внутрішнього трудового 

розпорядку за місцем проходження практики; 

з) повністю і належним чином виконати всю програму 

практики; 

і) постійно відбирати практичний і теоретичний матеріал з 

метою використання його в навчальному процесі; 

й) своєчасно подати звіт та матеріали проходження практики 

на кафедру для наступного їх захисту. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМИ ПРАКТИК 

 

3.1 Рекламна та PR-агенційна навчальна практика 

  

Мета і завдання практики 

Метою рекламної та PR-агенційної практики є підготовка 

студентів до самостійної професійної діяльності зі спеціальності у 

відповідності з кваліфікаційною характеристикою.  

Завдання практики:  

- закріплення отриманих знань з профільних дисциплін навчального 

плану;  

- набуття та удосконалення професійних навиків;  

- знайомство зі структурою та особливостями організації роботи 

рекламних, PR-агенцій та рекламних і PR-відділів організацій;  

- перевірку вмінь студентів використовувати набуті теоретичні знання 

у практичній діяльності;  

- закріплення зв’язку навчання та практичної діяльності;  

- визначення студентів з професійної спеціалізацією;  

- розвиток творчих здібностей студентів. 

Зміст практики: 

1. Ознайомлення з роботою сучасних рекламних чи PR-агенцій, 

рекламних чи PR-відділів, технологічним процесом створення 

різнотипних рекламних чи PR-повідомлень.  

2. Систематизація теоретичних знань, набутих під час навчання.  

3. Вивчення структури рекламної чи PR-агенціх або відділу, 

функціональних обов’язків його працівників та завдань роботи 

кожного підрозділу.  

4. Робота у ролі помічника копірайтера, рекламного агента, прес-

секретаря, PR-спеціаліста (підготовка власного матеріалу). 

 Під час навчальної практики студент зобов’язаний виконати 

теоретичні та практичні завдання: 

теоретичні: 

1) з’ясувати основні особливості баз практики, їх правовий 

статус, організаційну форму; 

2) поглиблено ознайомитися з їх структурою, організацією 

діяльності, формами і методами здійснення поставлених перед ними 

завдань; 

3) ознайомитися із застосування правових норм, що регулюють 

організацію і діяльність баз практики, а також норм, які вони 

застосовують у своїй діяльності; 

практичні завдання: 
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1) під час проходження практики студент працює у тісному 

зв’язку із керівниками та співробітниками відповідної бази практики, 

виконує їх доручення та завдання, пов’язані із роботою, знайомиться із 

плануванням роботи та їхніми функціональними обов’язками, складає 

відповідні клієнтські бази даних, планує PR-рекламну концепцію; 

2) студент має орієнтуватися в організаційній структурі 

організації, в якій він проходить практику, має ознайомитися з 

організацією PR-рекламної діяльності. 

 Індивідуальними завданнями практики є такі положення: 

1) індивідуальні завдання студентів-практикантів включаються 

до програми з метою отримання студентами під час проходження 

практики умінь аналізувати роль PR-рекламних послуг у діяльності 

організації; 

2) індивідуальні завдання повинні передбачати можливості 

виконання студентами професійних обов’язків; 

3) викладач від імені навчального закладу одночасно із 

направленням на відповідну базу практики має видати студенту 

конкретне індивідуальне завдання, яке полягатиме у вивченні 

структури бази практики, її типу, професійних стандартів її 

працівників та в аналізуванні видів і форм рекламних та PR-зразків і 

засобів їх поширення. 

4) при виконанні індивідуального завдання студент має зібрати 

конкретні зразки PR-рекламних матеріалів (поліграфічні, зовнішні, у 

різних ЗМК тощо), які розробляє агенція чи відділ/прес-служба. На їх 

основі студент повинен зробити висновки щодо форм і засобів реклами 

та PR, якими послуговується база практики. 

Терміни та зміст практики визначаються освітнім стандартом, 

навчальними планами та програмами. Практика носить обов’язковий 

характер.  

Прибувши на практику, студент стає членом творчого 

колективу агенції на час проходження практики:  

• знайомиться з виробничою структурою відповідної агенції чи відділу, 

з особливостями її роботи, ідейно-творчою концепцією, програмною 

політикою;  

• вивчає систему проходження рекламного чи PR-матеріалу від 

моменту замовлення (створення) до виходу до аудиторії;  

• засвоює принципи взаємовідносин з дизайнером, копірайтером, прес-

секретарем, комерційним директором, знімальною та радіо-групою 

тощо;  

• вчиться складати план роботи рекламного, PR-агентства чи відділу;  

• контактує з рекламними агенціями, здійснює пошук рекламодавців;  

• виконує інші види робіт, передбачених програмою практики.  
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ЗМІСТ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

 

Якщо базою практики є рекламна чи PR-агенція, то в 

процесі та результаті проходження практики студент 

повинен: 

1. Ознайомитися з професійними стандартами та навиками, 

необхідними для роботи у закладах такого типу.  

2. Вивчити та усвідомити посадові обов’язки кожного з членів 

колективу рекламного агентства. 

3. Ознайомитися зі структурою організації та плануванням роботи 

рекламних та PR-агенцій. 

4. Вивчити досвід спілкування співробітників організації із 

замовником;  

5. Ознайомитися з формами і засобами поширення реклами. 

6. Простежити процес створення реклами/PR-тексту від спілкування із 

замовником до виходу готового рекламного чи PR-продукту;  

7. Ознайомитися з творчістю найбільш досвідчених працівників у 

галузі реклами чи PR;  

8. Набути навиків самостійної роботи при підготовці рекламного чи 

PR-повідомлення.  

 

Основні види робіт під час проходження практики в 

рекламних та PR-агенціях:  

- Опрацювання посадових інструкцій співробітників рекламної чи PR-

агенції/служби/відділу; 

- участь у плануванні роботи рекламної чи PR-агенції/служби/відділу;  

- знайомство з клієнтськими базами даних та вивчення специфіки їх 

формування; 

- створення власної клієнтської бази даних з конкретної сфери, 

запропонованої керівником практики за місцем її проходження; 

- знайомство з портфоліо організації, аналіз рекламних та PR-зразків; 

- ознайомлення з технікою проведення та психології переговорів; 

- участь у пошуку клієнтів; 

- участь в переговорах із потенційним замовником; 

- співпраця з комерційним директором, дизайнером,  

копірайтером, відеомонтажером тощо і вивчення принципів їх роботи; 

- участь у розробці рекламної чи PR-концепції; 

- робота у ролі копірайтера, рекламного агента тощо (підготовка 

власних матеріалів за завданням керівника від бази практики); 

- створення власного словничка професійних термінів. 

 



15 

 

Якщо базою практики є прес-служба чи відділ зв’язків із 

громадськістю, то в процесі та результаті проходження практики 

студент повинен: 

1. Ознайомитися зі специфікою роботи таких структур;  

2. Закріпити та поглибити теоретичні знання про  

функціонування прес-служб та відділів зв’язків з громадськістю;  

3. Ознайомитися з професійними стандартами та навиками, 

необхідними для роботи у відділах такого типу.  

4. Вивчити та усвідомити посадові обов’язки кожного з членів 

колективу прес-служби чи відділу зв’язків з громадськістю; 

5. Ознайомитися зі структурою організації та плануванням роботи 

вказаних відділів; 

6. Вивчити досвід спілкування співробітників вказаних відділів із ЗМК 

та громадськістю;  

7. Простежити процес створення прес-релізів, прес-анонсів, новин та 

інших PR-текстів та процес проходження їх від організації до ЗМК; 

8. Ознайомитися з принципами проведення прес-конференції, 

наповнення власних сайтів органіцій тощо;  

9. Набути навиків самостійної роботи при підготовці різних PR-

повідомлень.  

 

Основні види робіт під час проходження практики в прес-

службах та відділах з’язків з громадськістю організацій:  

- Опрацювання посадових інструкцій співробітників прес-служби чи 

відділу зв’язків із громадськістю; 

- участь у плануванні роботи відповідного відділу; 

- знайомство з базами даних ЗМК та вивчення специфіки їх 

формування; 

- створення власної бази даних ЗМК; 

- вивчення техніки проведення та психології переговорів з 

журналістами, громадськими організаціями чи державними 

структурами; 

- участь у переговорах з журналістами; 

- участь у підготовці прес-конференцій, виставок, презентацій тощо, 

написанні прес-релізів;  

- робота у ролі копірайтера, прес-секретаря (підготовка власних 

матеріалів за завдання керівника від бази практики); 

- створення власного словничка професійних термінів. 

 Індивідуальне завдання 

на «Рекламну та PR-агенційну навчальну практику» 

 Індивідуальне завдання практики полягає у вивченні та аналізу 

наступних питань: 
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1. Форма власності бази практики. 

2. Структура бази практики. 

3. Тип бази практики (рекламна, PR-агенція, відділ зв’язків з 

громадськістю, прес-служба, для агенцій – повного циклу чи 

неповного).  

4. Якими професійними стандартами керуються працівники 

(закони чи внутрішні документи); 

5. Які види і форми реклами чи PR-матеріалів виготовляє і 

розповсюджує база практики (ознайомитися та проаналізувати 

порт фоліо організації). 

6. Якими засобами розповсюджує їх. 

7. Якщо це відділ ГЗ або прес-служба, з якими ЗМІ співпрацює, 

виділити. З якими більше, з якими менше. Чому? 

8. Ознайомитись, які інші подібні агенції, відділи ГЗ чи прес-

служби працюють у Франківську 

9. На основі цих питань зробити висновок: для агенцій – яке 

місце на рекламному ринку Івано-Франківська займає агенція 

(лідер, аутсайдер тощо, конкурентоспроможний чи ні), назвати 

її переваги і недоліки; для відділів ГЗ та прес-служб: 

наскільки плідно працюють і як впливає їхня робота на саму 

організацію.   

 

Узагальнений календарний графік проходження навчальної 

практики наведено в табл. 1. Його складено, виходячи з того, що згідно з 

робочим навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Журналістика» зі спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю» 

тривалість навчальної практики становить 4 тижні (при п’ятиденному 

режимі роботи) на неї відводиться 180 год.  

Студент разом із керівником практики від бази розширює 

календарний план проходження, згідно із вимогами вказаної програми. 

За час проходження навчальної практики студенти повинні 

виконати вказані завдання, згідно з програмою практики. 

 

 

Таблиця 1 

Календарно-тематичний план і графік 

проходження навчальної практики 

№ 

з/п 
Види робіт, що виконуються 

Термін 

виконан

ня (год.) 
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1. Інструктивна нарада й отримання документації для 

проходження навчальної практики 2 

2. Оформлення на базі практики 2 

3. Проходження інструктажу з правил техніки безпеки й 

охорони праці на підприємстві (установі), ознайомлення 

з правилами внутрішнього трудового розпорядку 
2 

4. Ознайомлення з підприємством (установою) 2 

5. Виконання програмних завдань практичної 

підготовки, написання відповідних розділів звіту з 

проходження практики 
130 

6. Виконання індивідуального завдання      36 

7. Підготовка звіту з практики 2 

8. Оформлення документів з практики на підприємстві 

(титульний аркуш звіту, щоденник) 2 

9. Захист звіту з практики 
2 

Разом 180 

 

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ: 

По закінченні практики подати на кафедру до визначеного 

деканатом терміну зібрані у папку такі документи: детальний звіт, 

оформлений повністю щоденник, робочий зошит, підготовлені 

матеріали. 

Студенти, які проходили практику в рекламних чи PR-відділах на 

радіо або телебаченні, крім роздрукованих матеріалів із підписом 

керівника й зазначенням виходу в ефір (або позначенням того, чому не 

вийшли) подають електронний носій (аудіо- або відеокасету, CD або 

DVD), на якому зібрані всі матеріали виробничої практики. 

 

3.2 ПРОГРАМА МАС-МЕДІЙНОЇ РЕКЛАМНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Метою навчальної практики «Мас-медійна рекламна 

навчальна  практика» є ознайомлення студентів зі специфікою 

підготовки різних видів реклами загалом і, зокрема, рекламних 

матеріалів для ЗМІ,  та підготовка студентів до самостійної 



18 

 

професійної діяльності зі спеціальності у відповідності з 

кваліфікаційною характеристикою. 

Завдання практики: 

 ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, 

отримання первинних професійних умінь і навичок із 

загально-професійних та спеціальних дисциплін;  

 ознайомлення студентів зі специфікою мас-медійної 

реклами, з її перевагами та недоліками у порівнянні з іншими видами 

реклами; 

 вивчення основних функцій і завдань реклами;  

 ознайомлення з особливостями різних видів реклами, 

зокрема, у засобах масової інформації; 

 отримання основних навичок для підготовки власної мас-

медійної реклами. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: 

 види реклами та канали їх розповсюдження 

 види і жанри  мас-медійної реклами; 

 переваги і недоліки мас-медійної реклами загалом і  для 

конкретного підприємства, у якому проходить практику, 

зокрема; 

 специфіку роботи рекламного менеджера на підприємстві 

або у друкованому чи аудіовізуальному ЗМІ (залежно від бази 

практики). 

Студент повинен вміти: 

 створювати базу даних друкованих та аудіовізуальних ЗМІ 

як  рекламоносіїв чи базу даних рекламодавців для ЗМІ (залежно від 

бази практики); 

 розробляти бріф на створення реклами; 

 вміти аналізувати зразки мас-медійної реклами 

(обов’язково) та інших видів реклами (на вибір); 

 вміти створювати та аналізувати власні рекламні 

матеріали для ЗМІ (обов’язково) та для інших рекламних засобів (на 

вибір); 

 контролювати вихід реклами.  

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Терміни та зміст практики визначаються освітнім стандартом, 

навчальними планами та програмами. Практика носить обов’язковий 

характер.  
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Прибувши на практику, студент стає членом  колективу 

підприємства чи редакції на час проходження практики:  

• знайомиться зі структурою підприємства / редакції та з 

особливостями роботи рекламного відділу;  

• вивчає систему проходження реклами від моменту замовлення до 

виходу у світ;  

• засвоює принципи взаємовідносин з дизайнером, копірайтером, 

рекламним менеджером, журналістами, комерційним директором;  

• вчиться складати бріф на створення реклами;  

• створює власну рекламу для ЗМІ (обов’язково), а також інший вид 

реклами на власний вибір або на завдання керівника від бази практики, 

залежно від потреб підприємства; 

 виконує інші види робіт, передбачених програмою практики.  
 

Під час навчальної практики студент зобов’язаний виконати 

теоретичні, практичні та індивідуальні завдання: 

теоретичні: 

1) з’ясувати основні особливості баз практики, їх правовий 

статус, організаційну форму; 

2) поглиблено ознайомитися зі  структурою підприємства / 

редакції, організацією діяльності рекламного відділу, формами і 

методами здійснення поставлених перед ним завдань; 

3) ознайомитися із застосування правових норм, що регулюють 

діяльність рекламного відділу, а також інших норм, які вони 

застосовують у своїй діяльності; 

практичні завдання: 

1) під час проходження практики студент працює у тісному 

зв’язку із керівниками та співробітниками відповідної бази практики, 

виконує їх доручення та завдання, пов’язані із роботою; знайомиться із 

роботою рекламного відділу, з функціональними обов’язками 

працівників; знайомиться з особливостями рекламної кампанії 

підприємства (якщо базою практики є підприємство) / особливостями 

розміщення реклами на сторінках газети, журналу (якщо базою 

практики є редакція друкованого ЗМІ) / особливостями розміщення 

реклами в ефірі (якщо базою практики є редакція аудіовізуального 

ЗМІ); складає бріф на створення реклами у ЗМІ; складає відповідні 

бази даних; аналізує рекламу підприємства у ЗМІ (обов’язково) та 

інших каналах розповсюдження (на вибір) / рекламні зразки у ЗМІ, де 

проходить практику; створює власну рекламу; 

2) студент має орієнтуватися в організаційній структурі 

підприємства чи редакції, де він проходить практику, має 

ознайомитися з організацією рекламної діяльності на базі практики. 
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Зміст індивідуального завдання буде подано нижче. 

 У залежності від обраної бази практики завдання можуть 

мати свою специфіку. Однак спільним для усіх баз практик є: 

У залежності від обраної бази практики завдання можуть 

мати свою специфіку. Однак спільним для усіх баз практик є: 

1. Орієнтація на мас-медіа як один з основних інструментів 

рекламної діяльності; 

2. Розробка рекламних матеріалів чи концепцій рекламного 

характеру для поширення їх через мас-медіа.     

 

 Завдання практики, якщо базою практики є 

підприємство 

У процесі та в результаті проходження практики студент 

повинен: 

1. Ознайомитися з професійними стандартами та навиками, 

необхідними для роботи у відділах реклами / маркетингу / зв’язків з 

громадськістю  підприємства; 

2. Вивчити та усвідомити посадові обов’язки кожного з членів 

колективу рекламного відділу; 

3. Ознайомитися зі структурою підприємства та плануванням роботи 

рекламного відділу; 

4. Вивчити досвід спілкування рекламних менеджерів із 

представниками каналів розповсюдження реклами;  

5. Ознайомитися з перевагами та недоліками поширення реклами у 

різних ЗМІ у порівнянні з іншими каналами поширення реклами; 

6. Вивчити особливості створення рекламного оголошення для 

друкованого ЗМІ чи аудіовізуального ЗМІ, а також інших видів 

реклами; 

7. Познайомитися з композицією та дизайном різних видів реклами 

підприємства. Проаналізувати спільне та відмінне мас-медійної 

реклами підприємства з іншими видами реклами; 

8. Простежити процес проходження реклами від замовлення (розробки) 

до виходу готової реклами;  

9. Набути навиків самостійної роботи при підготовці мас-медійної 

реклами.  

 

Основні види робіт під час проходження практики:  

1. Знайомство зі структурою підприємства; 

2. Знайомство зі структурою рекламного відділу; 

3. Опрацювання посадових інструкцій співробітників рекламного 

відділу; 

4. Участь у плануванні роботи рекламного відділу;  
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5. Знайомство з базами рекламоносіїв, зокрема, друкованих та 

аудіовізуальних ЗМІ як рекламоносіїв та вивчення специфіки їх 

формування; 

6. Вивчення процесу проведення переговорів з рекламними агентами з 

метою розміщення реклами та створення на їх основі власної бази 

рекламоносіїв; 

7. Складання бріфу для створення реклами для друкованого чи 

аудіовізуального ЗМІ; 

8. Аналіз реклами підприємства, у якому студент проходить практику 

для порівняння мас-медійної реклами з іншими видами реклами. 

Формування власних висновків про переваги та недоліки мас-медійної 

реклами для підприємства; 

9. Співпраця з комерційним директором, рекламними менеджерами, 

дизайнером, копірайтером щодо вивчення принципів їх роботи; 

10. Участь у розробці рекламного оголошення для ЗМІ/ рекламної 

статті/ макету/ рекламного ролика тощо; 

11. Робота у ролі копірайтера (підготовка власних матеріалів для 

друкованого ЗМІ за завданням керівника від бази практики); 

12. Створення власного словничка професійних термінів. 

 
 

Завдання практики, якщо базою практики є редакція 

друкованого ЗМІ 

У процесі та в результаті проходження практики студент 

повинен: 

1. Ознайомитися з професійними стандартами та навиками, 

необхідними для роботи у рекламних відділах друкованих ЗМІ.  

2. Вивчити та усвідомити посадові обов’язки кожного з членів 

колективу рекламного відділу. 

3. Ознайомитися зі структурою редакції, газети чи журналу та 

плануванням роботи рекламного відділу. 

4. Вивчити досвід спілкування рекламних менеджерів із 

рекламодавцями;  

5. Ознайомитися з перевагами та недоліками поширення реклами у 

друкованих ЗМІ; 

6. Ознайомитися з жанрами газетно-журнальної реклами; 

7. Вивчити особливості створення рекламного оголошення; 

8. Познайомитися з композицією та дизайном реклами; 

9. Простежити процес проходження реклами від спілкування із 

рекламодавцем до виходу готового рекламного оголошення у газеті чи 

журналі;  
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10. Набути навиків самостійної роботи при підготовці газетно-

журнальної реклами.  

 

Основні види робіт під час проходження практики:  

1. Знайомство зі структурою редакції; 

2. Знайомство зі структурою газети; 

3. Опрацювання посадових інструкцій співробітників рекламного 

відділу друкованого видання / редакції рекламного видання; 

4. Участь у плануванні роботи рекламного відділу;  

5. Знайомство з базами рекламодавців та вивчення специфіки їх 

формування; 

6. Вивчення процесу проведення переговорів з рекламодавцями з 

метою залучення реклами та створення на їх основі власної бази 

рекламодавців; 

7. Складання типової пропозиції на розміщення реклами; 

8. Аналіз реклами на сторінках друкованого ЗМІ, у редакції якого 

студент проходить практику (для індивідуального завдання); 

9. Співпраця з головним редактором, комерційним директором, 

рекламними менеджерами, дизайнером, копірайтером щодо вивчення 

принципів їх роботи; 

10. Участь у розробці рекламного оголошення; 

11. Робота у ролі копірайтера (підготовка власних рекламних 

матеріалів для друкованого ЗМІ та за завданням керівника від бази 

практики); 

12. Створення власного словничка професійних термінів. 

 

 

Завдання практики, якщо базою практики є редакція 

аудіовізуального ЗМІ 

У процесі та в результаті проходження практики студент 

повинен: 

1. Ознайомитися з професійними стандартами та навиками, 

необхідними для роботи у рекламних відділах аудіовізуальних ЗМІ.  

2. Вивчити та усвідомити посадові обов’язки кожного з членів 

колективу рекламного відділу. 

3. Ознайомитися зі структурою редакції ЗМІ та плануванням роботи 

рекламного відділу. 

4. Вивчити досвід спілкування рекламних менеджерів із 

рекламодавцями;  

5. Ознайомитися з перевагами та недоліками поширення реклами в 

аудіовізуальних ЗМІ; 

6. Ознайомитися з жанрами та формами аудіовізуальної реклами; 
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7. Вивчити особливості створення реклами; 

8. Простежити процес проходження реклами від спілкування із 

рекламодавцем до виходу готового рекламного оголошення в ефір;  

9. Набути навиків самостійної роботи при підготовці аудіовізуальної 

реклами.  

 

Основні види робіт під час проходження практики:  

1. Знайомство зі структурою редакції; 

2. Знайомство зі структурою газети; 

3. Опрацювання посадових інструкцій співробітників рекламного 

відділу аудіовізуального ЗМІ; 

4. Участь у плануванні роботи рекламного відділу;  

5. Знайомство з базами рекламодавців та вивчення специфіки їх 

формування; 

6. Вивчення процесу проведення переговорів з рекламодавцями з 

метою залучення реклами та створення на їх основі власної бази 

рекламодавців; 

7. Складання бріфу на створення реклами; 

8. Аналіз реклами в ефірі ЗМІ, у редакції якого студент проходить 

практику (для індивідуального завдання); 

9. Співпраця з головним редактором, комерційним директором, 

рекламними менеджерами, дизайнером, оператором, копірайтером 

щодо вивчення принципів їх роботи; 

10. Участь у розробці рекламного оголошення; 

11. Робота у ролі копірайтера (підготовка власних рекламних 

матеріалів для аудіовізуального ЗМІ та за завданням керівника від бази 

практики); 

12. Створення власного словничка професійних термінів. 

Узагальнений календарний графік проходження навчальної 

практики наведено в табл. 2. Його складено, виходячи з того, що згідно з 

робочим навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Журналістика» зі спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю» 

тривалість навчальної практики становить 4 тижні (при п’ятиденному 

режимі роботи) на неї відводиться 180 год. 

Студент разом із керівником практики від бази розширює 

календарний план проходження, згідно із вимогами вказаної програми. 

За час проходження навчальної практики студенти повинні 

виконати вказані завдання, згідно з програмою практики. 

 

Таблиця 2 

Календарно-тематичний план і графік 
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проходження навчальної практики 

№ 

з/п 
Види робіт, що виконуються 

Термін 

виконан

ня (год.) 

1. Інструктивна нарада й отримання документації для 

проходження навчальної практики 2 

2. Оформлення на базі практики 2 

3. Проходження інструктажу з правил техніки безпеки й 

охорони праці на підприємстві (установі), ознайомлення 

з правилами внутрішнього трудового розпорядку 
2 

4. Ознайомлення з підприємством (установою) 2 

5. Виконання програмних завдань практичної 

підготовки, написання відповідних розділів звіту з 

проходження практики 
130 

6. Виконання індивідуального завдання      36 

7. Підготовка звіту з практики 2 

8. Оформлення документів з практики на підприємстві 

(титульний аркуш звіту, щоденник) 2 

9. Захист звіту з практики 
2 

Разом 180 

 
Індивідуальні завдання  
Навчальна мета індивідуального завдання полягає у тому, щоб 

студент провів навчально-пошукову роботу з огляду та аналізу 

конкретних зразків реклами.   

 

Якщо базою практики є підприємство  

Під час виконання індивідуального завдання студент має 

проаналізувати конкретні зразки реклами підприємства, у  якому він 

проходить практику. Зокрема, зміст індивідуального завдання повинен 

базуватися на таких пунктах: 

1. Структура підприємства. 
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2. Види реклами, які використовуються у діяльності 

підприємства, як часто вони використовуються.  

3. Жанри газетно-журнальної реклами підприємства (біжуча 

стрічка, кутник, антрифіле тощо). Проілюструвати 

конкретним прикладом. 

4. Види макетів газетно-журнальної реклами підприємства 

(вікно, сітка, мондріан, текстова реклама тощо). 

Проілюструвати прикладами. 

5. Жанри та форми аудіовізуальної реклами.  

6. Особливості рекламного оголошення підприємства.  

- Проаналізувати три зразки тексту у різних видах реклами 

(газетно-журнальної і/або аудіовізуальної (обов’язково), а 

також щитової, інтернет-реклами, поліграфічної – на вибір 

студента), виділивши слоган, зачин, інформаційний блок, 

ключові слова тощо. Проаналізувати прийоми їх створення. 

Оцінити якість рекламного тексту. Запропонувати власний 

варіант слогану до аналізованої реклами у разі потреби.  

- Проаналізувати дизайн трьох рекламних зразків, 

визначивши, наскільки вдало підібрана кольорова палітра, 

вибрано шрифт, яке співвідношення тексту і зображення. 

Оцінити якість дизайну.    

6. Визначити переваги та недоліки мас-медійної реклами для 

підприємства у порівнянні з іншими видами реклами. 

7. Дати висновок щодо рекламної діяльності підприємства. 

 

 

Якщо базою практики є редакція друкованого ЗМІ  

Під час виконання індивідуального завдання студент має 

проаналізувати конкретні зразки реклами, яка подається на сторінках 

друкованого видання, у редакції якого він проходить практику. 

Зокрема, зміст індивідуального завдання повинен базуватися на таких 

пунктах: 

1. Місце друкованого видання в інформаційному просторі 

Прикарпаття (конкуренти, тираж, кількість виходів на 

тиждень, тематична структура видання тощо). 

2. Структура газети/журналу. 

3. Жанри газетно-журнальної реклами, які 

використовуються на сторінках друкованого ЗМІ 

(біжуча стрічка, кутник, антрифіле тощо). Кожен жанр 

проілюструвати прикладом з газети/журналу.  
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4. Види макетів газетно-журнальної реклами, які 

використовуються у даному ЗМІ (вікно, сітка, мондріан, 

текстова реклама тощо). Проілюструвати прикладами. 

5. Особливості реклами в газеті чи журналі  

- Проаналізувати три зразки рекламного тексту (в 

рекламних текстових оголошеннях), виділивши слоган, 

зачин, інформаційний блок, ключові слова тощо. 

Проаналізувати прийоми їх створення. Оцінити якість 

рекламного тексту. Запропонувати власний варіант 

слогану до аналізованої реклами у разі потреби.  

- Проаналізувати дизайн трьох рекламних зразків, 

визначивши, наскільки вдало підібрана кольорова 

палітра, вибрано шрифт, яке співвідношення тексту і 

зображення. Оцінити якість дизайну.    

6. Проаналізувати переваги та недоліки реклами у 

конкретному друкованому ЗМІ, в якому проходить 

практика у порівнянні з іншими газетами чи журналами. 

7. Дати висновок щодо функціонування рекламного 

відділу друкованого видання. 

 

Якщо базою практики є редакція аудіовізуального ЗМІ  

Під час виконання індивідуального завдання студент має 

проаналізувати конкретні зразки реклами, яка подається в ефірі 

аудіовізуального ЗМІ, у редакції якого він проходить практику. 

Зокрема, зміст індивідуального завдання повинен базуватися на таких 

пунктах: 

1. Місце ЗМІ в інформаційному просторі Прикарпаття 

(конкуренти, кількість і тематика програм, аудиторія 

тощо). 

2. Структура редакції. 

3. Жанри та форми аудіовізуальної реклами, які 

використовуються в ефірі ЗМІ (телезаставка, біжучий 

рядок, джингл, відеоролик тощо). Кожен жанр 

проілюструвати прикладом на диску.  

4. Особливості реклами  

- Проаналізувати три зразки реклами - відеоряд (для 

телереклами), текст (виділивши слоган, зачин, 

інформаційний блок, ключові слова тощо) та звукові 

ефекти.  

5. Проаналізувати переваги та недоліки реклами у 

конкретному аудіовізуальному ЗМІ, в якому проходить 

практика у порівнянні з іншими аудіовізуальними. 
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6. Дати висновок щодо функціонування рекламного 

відділу аудіовізуального ЗМІ. 

 

 ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ: 

По закінченні практики подати на кафедру до визначеного 

деканатом терміну зібрані у папку такі документи: детальний звіт, 

оформлений повністю щоденник, робочий зошит, підготовлені 

матеріали. 

 

3.3 ПРОГРАМА МАС-МЕДІЙНОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ 

ПРАКТИКИ 

Практика може проходити у: 

А) ЗМІ (друковані ЗМІ, телебачення, радіо, інтернет-видання);  

Б) рекламних чи PR-агенціях; 

В) рекламних відділах, відділах зв’язків з громадськістю, прес-службах 

органів державної влади та місцевого самоврядування / громадських 

організацій / комерційних установ / політичних партій.   

МЕТА ПРАКТИКИ 

1. Удосконалити знання, уміння й навички, набуті в 

університеті, шляхом безпосередньої участі студента в 

рекламній чи PR-діяльності редакції, агенції або компанії/ 

установи/ організації.  

2. Підготуватися до майбутньої самостійної діяльності у 

рекламних відділах ЗМК, редакціях рекламних видань, 

рекламних та PR -агенціях,  прес-службах, рекламних чи 

PR-відділах організацій, підприємств, установ усіх форм 

власності. 

3. Підготувати власні рекламні чи PR-матеріали: тексти, 

слогани, макети, медіаплани, концепції рекламних, PR-

кампаній тощо для використання їх у кваліфікаційній 

роботі. 

 

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

І. Найважливішим завданням переддипломної практики є 

вдосконалення практичних навичок та вмінь фахівця з реклами та 

зв’язків з громадськістю, необхідних для практичного втілення 

кваліфікаційної роботи.  

ІІ. У залежності від обраної бази практики завдання можуть мати свою 

специфіку. Однак спільним для усіх баз практик є розробка матеріалів, 

концепцій рекламного та PR-характеру.  

ІІІ. Якщо базою практики є рекламна чи PR-агенція, то основним 

завданням практики є:  
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- Участь у поточній роботі рекламної чи PR-агенції, виконання 

обов’язків працівника агенції, виконання поточних завдань керівника 

бази практики. 

- Аналіз поточної практичної діяльності бази практики. За необхідності, 

аналіз практичної діяльності бази за минулі місяці чи роки. 

- Участь у розробці та виготовленні, розміщенні рекламної чи PR-

продукції/ плануванні концепції та проведенні рекламної чи PR-

кампанії (залежно від потреб агенції і від обраної теми творчої 

кваліфікаційної роботи) для конкретного замовника у співпраці з 

керівником від бази практики. Також можливим є розробка: а) 

рекламної чи PR-продукції соціального чи патріотичного характеру, 

якщо у цьому виникає потреба в агенції; б) розробка рекламної чи PR-

продукції для самого агенції з метою її популяризації. 

- Самостійна розробка власних  матеріалів рекламного чи PR-характеру 

або проекту рекламної чи PR-кампанії для використання у 

кваліфікаційній роботі. 

- Презентація власних проектів на базі практики. 

- Якщо практикант брав безпосередню участь у проведенні рекламної чи 

PR-акції, обов’язковим є подання на кафедру підтверджуючих фото 

або відеоматеріалів. 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ 

І. Виробничо-творча робота: 

А) Розробка рекламних кампаній, макетів рекламної продукції, 

промоакцій, директ-маркетингу, медіа плану, інша творча робота, 

виконання якої вимагається поточними потребами бази практики (не 

менше 5 розробок);  

Б) Розробка власних матеріалів рекламного чи PR-характеру або 

проекту рекламної чи PR-кампанії за темою творчої кваліфікаційної 

роботи.  

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (індивідуальне 

завдання):  

1. Ознайомитися зі специфікою та проаналізувати стан 

рекламної чи PR-діяльності відділу, структури для подальшого 

використання у бакалаврській роботі.    

2. Зібрати і впорядкувати потрібні практичні матеріали для 

кваліфікаційної роботи бакалавра, враховуючи поради наукового 

керівника. 

3. Вказати, яку власну творчу розробку для кваліфікаційної роботи 

було обрано і коротко аргументува доцільність її розробки та 

впровадження. 
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IV. Якщо базою практики є редакція ЗМІ, то основним завданням 

практики є:  

- Участь у поточній роботі рекламного відділу редакції ЗМІ, виконання 

обов’язків працівника рекламного відділу, виконання поточних завдань 

керівника бази практики. 

- Аналіз поточної практичної діяльності бази практики. За необхідності, 

аналіз практичної діяльності бази за минулі місяці чи роки. 

- Участь у розробці та виготовленні рекламної продукції для 

конкретного замовника у співпраці з керівником від бази практики 

(стиль, жанр, вид, кількість продукції залежить від конкретного ЗМІ та 

від поточних потреб редакції). У залежності від потреб редакції 

конкретного ЗМІ і від обраної теми творчої кваліфікаційної роботи, 

можливими є: а) розробка рекламної чи PR-продукції для самого ЗМІ з 

метою його популяризації; б) розробка рекламної чи PR-продукції 

соціального чи патріотичного характеру; в) розробка нового для 

редакції рекламного продукту (рекламно-інформаційної передачі, 

рекламно-інформаційного тематичного додатку, нового рекламного 

видання тощо).   

- Самостійна розробка власних матеріалів рекламного чи PR-характеру 

або проекту рекламної чи PR-кампанії для використання у 

кваліфікаційній роботі. 

- Презентація власних проектів на базі практики. 

 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ 

І. Виробничо-творча робота: 

А) Підготовка PR чи рекламних матеріалів, медіа плану, інша 

творча робота, виконання якої вимагається поточними потребами 

рекламного відділу бази практики тощо (не менше 5 розробок);   

Б) Розробка власних матеріалів рекламного чи PR-характеру або 

проекту рекламної чи PR-кампанії за темою творчої кваліфікаційної 

роботи.   

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (Індивідуальне 

завдання). 

1. Ознайомитися зі специфікою та проаналізувати стан рекламної 

чи PR-діяльності відділу, структури для подальшого використання 

у бакалаврській роботі.    

2. Зібрати і впорядкувати потрібні практичні матеріали для 

кваліфікаційної роботи бакалавра, враховуючи поради наукового 

керівника. 

3. Вказати, яку власну творчу розробку для кваліфікаційної роботи 

було обрано і коротко аргументува доцільність її розробки та 

впровадження. 



30 

 

 

V. Якщо базою практики є рекламний відділ, відділ зв’язків з 

громадськістю, прес-служба органів державної влади та місцевого 

самоврядування / громадських організацій / комерційних установ / 

політичних партій / підприємств, то основним завданням практики 

є:  

-  Участь у поточній роботі рекламного відділу / відділу зв’язків з 

громадськістю / прес-служб, виконання обов’язків працівника 

вказаного відділу, виконання поточних завдань керівника бази 

практики. 

- Аналіз поточної практичної діяльності бази практики. За необхідності, 

аналіз практичної діяльності бази за минулі місяці чи роки. 

- Участь у розробці рекламної чи PR-продукції/ плануванні концепції та 

проведенні рекламної чи PR-кампанії для підприємства чи організації, 

де проходить практика (залежно від потреб бази практики і від обраної 

теми творчої кваліфікаційної роботи) у співпраці з керівником від бази 

практики. Також можливими є: а) розробка рекламної чи PR-продукції 

для бази практики для конкретного медіа-носія; б) розробка рекламної 

чи PR-продукції для бази практики для різних медіа-носіїів; в) 

розробка рекламної чи PR-продукції соціального чи патріотичного 

характеру на замовлення бази практики. 

- Самостійна розробка власних матеріалів рекламного чи PR-характеру 

або проекту рекламної чи PR-кампанії для використання у 

кваліфікаційній роботі. 

- Презентація власних проектів на базі практики. 

ОБСЯГ ПРАКТИКИ 

І. Виробничо-творча робота: 

А) Підготовка PR чи рекламних матеріалів, планування чи 

проведення рекламної чи PR-акції, інша творча робота, виконання якої 

вимагається поточними потребами відділу бази практики (не менше 5 

розробок); 

Б) Розробка власних матеріалів рекламного чи PR-характеру або 

проекту  рекламної чи PR-кампанії за темою творчої кваліфікаційної 

роботи.   

ІІ. Науково-дослідна робота студентів (Індивідуальне 

завдання). 

1. Ознайомитися зі специфікою та проаналізувати стан рекламної 

чи PR-діяльності відділу, структури для подальшого використання 

у бакалаврській роботі.    

2. Зібрати і впорядкувати потрібні практичні матеріали для 

кваліфікаційної роботи бакалавра, враховуючи поради наукового 

керівника. 



31 

 

3. Вказати, яку власну творчу розробку для кваліфікаційної роботи 

було обрано і коротко аргументува доцільність її розробки та 

впровадження. 

Узагальнений календарний графік проходження навчальної 

практики наведено в табл. 3. Його складено, виходячи з того, що згідно з 

робочим навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Журналістика» зі спеціалізацією «Реклама та зв’язки з громадськістю» 

тривалість навчальної практики становить 4 тижні (при п’ятиденному 

режимі роботи) на неї відводиться 180 год.  
 

Таблиця 3 

Погодинний розподіл проходження переддипломної 

практики 

№ 

з/п 
Види робіт, що виконуються 

Термін 

виконан

ня (год.) 

1. Інструктивна нарада й отримання документації для 

проходження навчальної практики 
2 

2. Оформлення на базі практики 2 

3. Проходження інструктажу з правил техніки безпеки й 

охорони праці на підприємстві (установі), ознайомлення з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку 

2 

4. Ознайомлення з підприємством (установою) 2 

5. Виконання програмових завдань практики,  написання 

відповідних розділів звіту з проходження практики 
130 

7. Підготовка звіту з практики      38 

8. Оформлення документів з практики на підприємстві 

(титульний аркуш звіту, щоденник) 
2 

9. Захист звіту з практики 2 

Разом 180 

 

 

ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРАКТИКУ: 

По закінченні практики подати на кафедру до визначеного 

деканатом терміну зібрані у папку такі документи: детальний звіт, 

оформлений повністю щоденник, робочий зошит, підготовлені 

матеріали. 

Студенти, які проходили практику в рекламних чи PR-відділах на 

радіо або телебаченні, крім роздрукованих матеріалів із підписом 

керівника й зазначенням виходу в ефір (або позначенням того, чому не 
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вийшли) подають електронний носій (аудіо- або відеокасету, CD або 

DVD), на якому зібрані всі матеріали переддипломної практики. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ 

 

 Структура матеріалів практики і звіту: 

1. Щоденник про проходження навчальної практики  

2. Робочий зошит. 

Зразок  

 

Робочий зошит практики  

№  Дата Виконана робота 
Підпис 

Практикант

а 

Підпис керівника від бази  

Практики 

1.     

2.     

Студент       __________________________  

                                                                                                                  (підпис) 

Керівник ______________________________  

                                     м.п.                                                                                                              (підпис) 

 

3. Звіт; 

4. Характеристика і відгук за результатами виконаних вимог 

програми практики (подаються в щоденнику). 

Звіт про практику повинен включати:  

- титульний лист (Додаток А);  

- зміст; 

- текст (розподілений за частинами звіту, згідно зі змістом 

програми); 

- список використаних джерел; 

- додатки: авторські творчі роботи. При цьому кожен 

конкретний матеріал повинен бути завірений печаткою та підписом 

керівника відповідного закладу (підрозділу) з вказівкою, чи матеріал 

переданий до друку чи ні.  

Виклад звіту необхідно здійснити у відповідності до 

програмових вимог практики на підприємстві, а також, згідно зі 

структурою матеріалів звіту. 

У тексті звіту не допускаються вирази на кшталт «мені 

сподобалося», «мені не сподобалося». Спостереження, висновки, 

узагальнення повинні бути аргументованими, підтвердженими 

фактами.   

Обсяг звіту (14 шрифт, 1,5 інтервал) 10-20 ст. 
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За наявності орфографічних, пунктуаційних, граматичних, 

стилістичних помилок, неправильному оформленні титульного листа, 

звіт повертається з відповідним зниженням оцінки.  

За час проходження практики, кожним студентом ведеться 

робочий зошит із обліку виконаних практичних та індивідуальних 

завдань, згідно із програмовими вимогами, а також здійснюється збір 

матеріалів, пов’язаних із результатами виконання навчальної практики 

та оформлення матеріалів і звіту.  

В календарному графіку проходження практики 

передбачається термін виконання завдань і програмових вимог. 

Результати виконання завдання з практики можуть бути 

використані студентами при підготовці доповідей, статей, написанні 

кваліфікаційної роботи на 4 курсі. 

Консультування і контроль за рівнем виконання завдання з 

практики здійснюється безпосередньо керівником. 

Після закінчення практики студент подає на кафедру звіт з 

матеріалами практики, оформлений згідно із програмовими вимогами 

та у визначені деканатом факультету терміни подання його для 

перевірки. 

Керівник зобов’язаний перевірити звіт з матеріалами практики 

та написати відгук за результатами виконання вимог програми 

практики. 

У випадку позитивної оцінки звіту керівником практики від 

факультету, студент захищає звіт про проходження практики перед 

призначеною кафедрою комісією у термін, встановлений деканатом 

факультету. 

У випадку неподання матеріалів практики і звіту, 

характеристики і відгуку за результатами набутих студентом 

практичних навиків ведення рекламної діяльності або при одержанні 

незадовільної оцінки за результати практики, студент направляється на 

повторне проходження практики на даному або іншому об’єкті 

практики чи вирішується питання про неможливість його подальшого 

навчання в Університеті Короля Данила. 

 

Правила оформлення щоденника: 
Щоденник – основний документ студента під час проходження 

практики. Під час практики студент щодня коротко повинен 

записувати в щоденник усе, що він зробив за день. 

Після закінчення практики, щоденник разом зі звітом 

перевіряється керівниками практики. Оформлений щоденник разом зі 

звітом студент повинен здати на кафедру. Без дотримання 

встановлених вимог практика не зараховується. 
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Розділ 5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Після закінчення практики студент подає на кафедру звіт, 

оформлений згідно з діючими вимогами. 

В разі позитивної оцінки звіту керівником практики від 

факультету, студент захищає звіт про проходження практики перед 

призначеною кафедрою комісією у термін, встановлений деканатом 

факультету. 

Під час захисту необхідно виявити знання організації, 

методики і особливостей ведення рекламної діяльності, критично 

оцінити таку діяльність на базі практики та висловити побажання щодо 

подальшого удосконалення такої діяльності.  

Студент повинен продемонструвати знання особливостей 

газетно-журнальної реклами, її переваг і недоліків загалом, і для 

конкретного підприємства зокрема. 
 

Практика в Університеті Короля Данила оцінюється за 

наступною схемою оцінювання: 

 

Оформлення 

матеріалів 

практики 

Зміст 

матеріалів 

практики 

Захист 

практики 
Сума 

 

10 балів 

 

30 балів 

 

60 балів 

 

100 

 

 Кожний блок оцінюється окремо і додається для виведення 

підсумкової оцінки. Критерії оцінювання кожного блоку визначаються 

наскрізними програмами всіх видів практик. 

 Критерії оцінювання знань студентів при захисті матеріалів 

практики: 

1. Звіт з практики – 40 балів 

1.1. 
Оформлення матеріалів практики: 10 

балів 

1.1.1 
Відповідність змісту звіту поставленим цілям і 

завданням, пропорційність структури звіту 
2 

1.1.2 

Порядок розміщення розділів, повнота звіту, 

сучасність, відсутність помилок граматичних, 

синтаксичних, орфографічних та пунктуаційних 

помилок 

2 

1.1.3 
Наявність та якість оформлення додатків до 

звіту та відповідність їх оформлення 
4 
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встановленим критеріям (вимогам) 

1.1.4 

Правильність оформлення звіту (нумерація 

сторінок, оформлення титульного аркуша, 

дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 

міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 

редакційних помилок 

2 

1.2. 
Вимоги до змісту звіту з практики: 30 

балів 

1.2.1 
Якість і глибина теоретичної частини звіту про 

виконання науково-дослідної  роботи студента 
10 

1.2.2 
Якість практичної частини звіту про виконання 

виробничо-творчої роботи 
15 

1.2.3 

Наявність реалізованих /надрукованих/ 

випущених в ефір тощо власних рекламних чи 

PR-матеріалів/ акцій тощо (за наявності 

підтвердження) 

5 

2. Захист матеріалів навчальної практики – 60 балів 

2.1. 
Глибина оволодіння практичними навичками 

роботи, презентація, роздаткові матеріали 
20 

2.2. 
Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно 

й чітко викласти сутність і результати практики 
20 

2.3. 

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання 

викладачів, здатність аргументовано захищати 

свої пропозиції, думки, погляди 

20 

  

 Таким чином, якість виконання звіту з практики оцінюється в 

діапазоні від 0 до 40 балів, а результати захисту матеріалів практики – 

в діапазоні від 0 до 60 балів. 

 Загальна підсумкова оцінка під час захисту матеріалів 

практики складається з суми балів, отриманих за якість виконання 

звіту з практики та кількості балів, отриманих під час захисту. 

Шкала оцінювання: 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 
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Оцінка за практику викладається у відомість обліку успішності 

та індивідуальний навчальний план студента. 

Студент, який не виконав програму практики, неякісно оформив 

звіт або несвоєчасно його представив, отримав незадовільний відгук 

керівника практики або незадовільну оцінку при захисті практики, 

направляється на практику повторно в період канікул або вирішується 

питання про неможливість його подальшого навчання в університеті. 
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Додаток А 

Бланк титульного листа звіту про проходження практики 

 

УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

 

Гуманітарний факультет 

 

Кафедра журналістики, 

реклами та зв’язків з 

громадськістю 

Звіт 

про проходження мас-медійної рекламної навчальної 

практики 

студента (-ки) гуманітарного факультету 

спеціальності «Журналістика» 

спеціалізації «Реклама та зв’язків з громадськістю» 

(напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з 

громадськістю») 
(вибрати необхідне) 

_______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

База практики 

 ______________________________________________ 

Термін практики

 _____________________________________________ 

Керівник практики від кафедри

 __________________________________ 

Звіт затверджую 

_____________________ 

(керівник практики від 

бази практики) 

_____________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

_____________________ 

(підпис)М.П. 

«____» _______ 20__ р. 

Івано-Франківськ, 20__ р. 
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 Методичне видання 

(українською мовою) 

 

 

Копистинська Ірина Михайлівна 

Говера Оксана Іванівна 

Рижий Ігор Борисович 

 

 

 

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ   

 

 

 

для студентів денної 

форми навчання спеціальності «Журналістика» 

спеціалізації «Реклама та зв’язки з громадськістю» 

 (напряму підготовки «Реклама та зв’язки з 

громадськістю») 
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