
 

Система менеджменту якості. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про навчально-методичний комплекс 

 з навчальної дисципліни 

Шифр 

документа 
СМЯ НАУ НМК 15.01.09-

01-2020 

Cтор. 1 з  3 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з 

опанування навчального матеріалу  
__Факультету міжнародних відносин___ 

(назва інституту (факультету)) 

Кафедра___ реклами і зв’язків з громадськістю _______ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедри ______      __А.Іващук__ 

                           (підпис)                                (ПІБ) 

«______»____________________20___р. 

 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни студентами ОПП 

«Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)» є закріплення та 

поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих у процесі 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Брендинг». 

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над дисципліною 

«Брендинг» визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, 

навчально-методичними матеріалами з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь студентів, і є важливим етапом у засвоєнні 

навчального матеріалу. З навчальної дисципліни «Брендинг» самостійна 

робота студентів передбачає: • опанування матеріалу, що вивчається на 

практичних заняттях; • підготовку презентації з тематики модуля; • 

виконання індивідуального домашнього завдання; • підготовку до написання 

модульної контрольної роботи; • підготовка до диференційованого заліку. 

Для самостійної роботи студентам ОПП «Реклама і зв’язки з громадськістю 

(за видами діяльності)» пропонуються завдання з навчальних посібників 

«Создание сильных брендов» (автор Аакер Д.), «Аакер о брендинге. 20 
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принципов достижения успеха» (автор Аакер Д.), «Бренд и экономическая 

устойчивость вуза» (авторів Беккер Е., Юданов А., Бурделова Т.), 

запланованих для відпрацювання на практичних заняттях. Під час підготовки 

до практичних занять студентам рекомендується використовувати зазначені 

навчальні посібники, а також літературу, вказану у навчальній програмі. 

Самостійну роботу з підготовки до практичних занять можна поділити на 

декілька видів: • внесення нових термінів в зошит-словник при опрацюванні 

текстів; • при опрацюванні фонетичного матеріалу корисно застосовувати 

аудіо- та відеоматеріали до навчального посібника; • при опрацюванні 

граматичного матеріалу студентам важливо проаналізувати граматичне 

явище, що вивчається, а також виконати граматичні вправи, запропоновані у 

навчальних посібниках. Під час підготовки презентацій пропонується 

використовувати довідникову літературу та автентичні матеріали мережі 

Інтернет. 

 Виконання, оформлення та захист здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

 Час, потрібний для виконання домашнього завдання – 8 годин 

самостійної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник ____викладач В.Захарченко 
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(науковий ступінь, вчене 

звання, П.І.Б. викладача) 

 


