
 
освітньо-професійної програми «РЕКЛАМА У БІЗНЕСІ» 

спеціальність 061 «Журналістика» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Тип диплому та обсяг 

програми 

Одиничний, 240 кредитів ЄКТС за 4 академічних роки 

Вищий навчальний заклад Львівський торговельно-економічний університет 

Акредитаційна установа Міністерство освіти і науки України 

Період акредитації Первинна акредитація у 2018/2019 н.р. 

Рівень програми EQF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, QF- EHEA - перший цикл 

Кваліфікація бакалавр з журналістики 

А Ціль програми 

 Підготовка бакалаврів з реклами і PR, які володіють сучасним медійним  мисленням, 

відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної рекламної та PR-

діяльності 

В Характеристика програми 

1 Предметна область Журналістика 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна: реклама і PR, як форма взаємодії суб’єктів комунікацій для 

задоволення їх економічних та соціальних інтересів 

3 Орієнтація програми Система загальнонаукових та спеціальних методів, професійні 

методики та технології, що необхідні для забезпечення ефективної 

рекламної та PR-діяльності 

4 Особливості програми Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з реклами та 

зв'язків з громадськістю з урахуванням особливостей функціонування 

підприємств сфери великого, середнього та малого бізнесу. 

Виконується в активному дослідницькому бізнес-середовищі, 

передбачає набуття практичних навичок на основі тренінгів. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Відповідні робочі місця фахівців з реклами та зв'язків з громадськістю 

в установах, організаціях та на підприємствах різних галузей діяльно-

сті і організаційно-правових форм. Самостійне працевлаштування  

2 Продовження освіти Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

D Стиль та методика викладання 

1 Підходи до викладання 

та навчання 

Інтерактивне спілкування з викладачами, прогресивні форми викла-

дання, оволодіння професійними методиками на основі різноманітних 

інтерактивних курсів, самопідготовка із використанням дистанційних 

курсів, самостійна робота на основі підручників та конспектів, робота 

з електронною бібліотекою ЛТЕУ, використання мережі Інтернет, 

підготовка есе та доповідей, робота у комп'ютерних класах, практична 

підготовка 

2 Система оцінювання Тестування знань, виконання завдань в дистанційних курсах, усні 



презентації, контрольні і індивідуальні роботи, звіти про практику, 

курсові роботи та їх захист, семестрові заліки і екзамени, підсумкова 

атестація у формі кваліфікаційного фахового іспиту 

Е Програмні компетентності 
 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі реклами та зв’язків з громадськістю або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів реклами та PR і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 Загальні  

(універсальні) 

1. Здатність до абстрактного мислення, застосування  методів наукового 

пізнання. 

2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові 

ідеї. 

3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути наполегливим у досягненні поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

5. Здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані 

рішення. 

6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 

пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей. 

8. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово. 

9. Здатність працювати в команді та автономно, навички міжособистісної 

взаємодії. 

10. Здатність працювати в міжнародному середовищі. 

11. Здатність діяти соціально відповідально на основі етичних принципів, 

прагнення до збереження довкілля. 

 Спеціальні (фахові)  1. Здатність демонструвати розуміння сутності та змісту теорії реклами та 

PR і функціональних зв'язків між її складовими. 

2. Здатність сприймати нову інформацію й інтерпретувати її в контексті вже 

засвоєної інформації. 

3. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 

області сучасної реклами та PR. 

4. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти 

реклами та PR. 

5. Здатність демонструвати розуміння особливостей досліджень, пов'язаних 

зі специфікою предметної області реклами та PR. 

6. Здатність до розуміння функціонування і використання сучасних 

інформаційних систем підтримки управлінських рішень у сфері реклами та 

PR та розроблення рекомендацій щодо підвищення їх ефективності. 

7. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень. 

8. Здатність провадження ефективної рекламної та PR-діяльності ринкового 

суб’єкта в крос-функціональному розрізі. 

9. Здатність брати участь у створенні ефективної комунікаційної 

інфраструктури організації, забезпеченні внутрішньої і зовнішньої 

комунікації, брати участь у формуванні та підтримці корпоративної 

культури та іміджу. 

10. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій реклами та  



 

 


