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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є формування навичок розробки інформаційного наповнення веб-

сайтів, персональних сторінок та рекламних повідомлень фірм у мережі Інтернет, 

формування плану представлення бренду в мережі Інтернет. 

Тривалість 
5 кредитів, разом 150 год. (лекції 20 год., практичні 40 год., самостійна робота студентів 

90год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань із загально-освітніх дисциплін. 

Мова викладання Українська 

 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних 

основ та принципів провадження маркетингової 

діяльності. ПР2. Аналізувати і прогнозувати ринкові 

явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності. ПР3. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань у сфері 

маркетингу.  

ПР7. Використовувати цифрові інформаційні та 

ЗК03. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК06. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК09. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК10.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК11.Здатність працювати в команді.  

ЗК12.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

http://www.marketing.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

комунікаційні технології, а також програмні 

продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного 

застосування маркетингового інструментарію. ПР8. 

Застосовувати інноваційні підходи щодо 

провадження маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін 

маркетингового середовища.  

ПР17. Демонструвати навички письмової та усної 

професійної комунікації державною й іноземною 

мовами, а також належного використання 

професійної термінології. 

економічної діяльності).  

ЗК13.Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК14.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК01. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані 

знання предметної області маркетингу.  

СК04. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі 

розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних 

зв'язків між її складовими.  

СК05. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та 

інструменти маркетингу.  

СК08. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку 

бізнесу в умовах невизначеності. СК09. Здатність 

використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної 

діяльності. 

СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати 

результати досліджень у сфері маркетингу.  

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Маркетинговий інструментарій у SMM 

Тема 1. Сутність 

маркетингу та комунікацій 

у соціальних мережах. 

Базові принципи та тренди 

SMM.  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Типологія і вибір соціальних мереж 

відповідно до цілей SMM 

Тема 2. Стратегії та моделі 

присутності брендів в 

соціальних мережах. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Ділові відносини. Форми ділових відносин: 

брифінг, прийом, конференція, прес-

конференція, презентація, круглий стіл 

Правила складання текстових матеріалів 

Тема 3. Формування 

персонального бренду в 

соціальних мережах. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Складання соціального бренд-буку  

Тема 4. Місія та 

особливості використання 

популярних соціальних 

мереж, основні принципи 

роботи в них. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

 Формування позитивного іміджу в social 

media. Стратегії просування бізнесу в 

соціальних мережах. Складання плану дій по 

проекту 

Тема 5. Дослідження 

цільової аудиторії і 

управління думкою, 

лояльність споживачів і 

пізнаваність бренду. 

Аналіз конкурентів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Вплив стереотипів на суспільне думка. 

Спіндоктор - лікар чорного PR. Робота з 

негативом в соціальних мережах. 

Модуль 2. Формування контенту у соціальних мережах  

Тема 6. Алгоритм та 

методи просування в 

Інстаграмі. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Відмінності між особистим профілем, 

групою і публічної сторінкою. Орієнтування. 

Інтерактивні пости. Використання хештегов. 

Вірусний контент. Реклама у лідерів 

Тема 7. Алгоритм та 

методи просування в 

Фейсбуці. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти; поточна 

модульна робота 

Відмінності між особистим профілем, 

групою і публічної сторінкою. Орієнтування. 

Інтерактивні пости. Використання хештегов. 

Вірусний контент. Реклама у лідерів 

Тема 8. Контент план і 

маркетинг в соціальних 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

Складання контент-плану. SMMкопірайтинг 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Маркетинговий інструментарій у SMM 

мережах. Візуальний 

контент  

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; творчі проекти 

Тема 9. Основи воронки 

онлайн-продажів та 

лідогенерації. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; творчі 

проекти 

Розробка Customer Journey Map та лід-

магніта  

Тема 10. Робота SMM 

менеджера та складання 

SMM book. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; творчі 

проекти 

Розробка власного інструментарію SMM 
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Інтернет-ресурси  

7. 5 правил ведення бізнесу в соціальних мережах на прикладі Facebook [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.kokh.ru/5-pravil-vedeniya-biznesa-v-socialnyx-setyax-na-primerefacebook/ 

8. Як побудувати SMM-стратегію: покроковий план просування в соціальних мережах [Електроний ресурс]. - Режим 
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10. Сценарії поведінки бізнесу в соціальних мережах [Електроний ресурс]. - Режим доступу: 

https://webpromoexperts.com.ua/blog/socialnye-seti-ne-prodayut/ 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, соціальні мережі Facebook, Instagram; програми для створення 

візуального контенту: Canva https://www.canva.com/  PicsArt https://picsart.com/explore , Snapseed, Grid Post 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 
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 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 


