1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Характеристика дисципліни за
формами навчання

Креативні технології
денна
Вид дисципліни

вибіркова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Курс

2, 3

Семестр

3, 4, 5

Кількість змістових модулів з розподілом:

5

Обсяг кредитів

5

Обсяг годин, в тому числі:

150

аудиторні

56

модульний контроль

10

семестровий контроль

30

самостійна робота

54

форма семестрового контролю

іспит

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Курс «Креативні технології» покликаний формувати теоретичну базу
бакалавра з реклами та зв’язків з громадськістю, тому метою є вивчення
основних аспектів креативної складової рекламної діяльності.
Головне завдання курсу полягає в тому, щоб підготувати майбутнього
фахівця, здатного створювати рекламні/PR концепції через креативну ідею.
Завдання дисципліни передбачають такі процеси:
• розвивати додаткові фахові компетентності для спеціалізації
«Сучасні івент-практики»:
ДФК-1 Знання основ івентології. Володіння креативними
технологіями в організації й проведенні спеціальних заходів,
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сценарною майстерністю, режисурою постановки різних форм
event-практик
Діяльність (робота) студентів у Центрах компетентностей:
- Центр сучасних комунікацій
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
Навчання за дисципліною спрямоване на отримання таких програмних
результатів за ОПП 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю»,
освітнього рівня першого «бакалаврського»:
ДПРН-1
Для спеціалізації «Сучасні івент-практики». Знати основи
івентології. Володіти креативними технологіями в організації і проведенні
спеціальних заходів, event-практик. Розробляти сценарії комунікаційних
заходів, організовувати внутрішню комунікацію, планувати проведення
заходів, розробляти алгоритми їх впровадження та матриці відповідальності
за проведення заходів.
По завершенню навчальної дисципліни студент повинен:
• знати структуру креативного брифу;
• засвоїти управління креативним процесом в структурі діяльності
компанії;
• знати функціонал креативного агентства / підрозділу;
• володіти технологіями та методиками креативного мислення;
• застосовувати методи генерації ідей;
• організовувати процес генерації ідей;
• приймати нестандартні рішення;
• вирішувати завдання творчого характеру, використовуючи
креативну методологію пошуку ідей;
• підвищувати власну творчу особистісну активність;
• розробляти композиційне рішення рекламного / PR продукту.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тематичний план для денної форми навчання
Кількість годин

Семестровий
контроль

Модульний
контроль

Самостійна
робота

практичні

семінарські

лекції

Разом

Аудиторні

Назви теоретичних розділів
№
п/п

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОСТІ
1 Поняття креативності в рекламі
14 8
4
2
2
6
2 Креативний бриф
14 6
2
4
8
Модульна контрольна робота 2
2
Всього за модуль 1 (3 семестр) 30 14 6
2
6
14
2
МОДУЛЬ ІІ . КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: CRAFT ТА ЛАТЕРАЛЬНЕ
МИСЛЕННЯ
3 Особливості креативної методології
14 8
2
2
4
8
CRAFT
4 Особливості креативної методології
14 6
2
4
6
латерального мислення
Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 2 30 14 4
2
8
20
2
МОДУЛЬ ІІІ . КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ТРІЗ
5 Особливості креативної методології:
28 14 2
4
8
14
ТРІЗ
Модульна контрольна робота
2
2
Всього за модуль 3 30 14 2
2
4
8
2
Всього за модуль 2 та 3 (4 семестр) 60 28 6
6 16 28
4
МОДУЛЬ ІV . КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ
6 Особливості креативної методології:
14 8
2
6
6
дизайн-мислення
Модульна контрольна робота
2
2
Всього за модуль 4 16 8
2
6
6
МОДУЛЬ V. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРЕАТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ (КАНАЛІВ) ПОШИРЕННЯ
7 Рекламний креативний принт та
12 6
2
4
6
візуальна комунікація
Модульна контрольна робота
2
2
Всього за модуль 5 14 6
2
4
6
Всього за 4 та 5 модулі (5 семестр) 30 14 2
2 10 12
4
Семестровий контроль
30
30
Разом за навчальним планом
32
150 56 14 10
54
10
30
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО
КРЕАТИВНОСТІ
Тема 1. Поняття креативності в рекламі
Основи креативності. Креативне середовище, креативна особистість,
креативний продукт, креативний процес. Творчість, творче мислення,
уява, фантазія. Креативність і стандартизація в підготовці
комунікативного продукту. Значення креативних технологій в рекламі.
Роль ідеї в рекламі. Креатив в тренді. Креативні кейси світових брендів
Тема 2. Креативний бриф.
Що таке бриф і як з ним працювати? Відмінність клієнтського і
креативного брифу. Бриф для креативщика. Креативний бриф:
структура та характеристика основних позицій. Креативний бриф:
типологія, проблемні аспекти заповнення. Структура і функціонал
креативного агентства / підрозділу. Креативний директор. Робота з
креативними брифами брендів
МОДУЛЬ ІІ . КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: CRAFT ТА
ЛАТЕРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
Тема 3. Особливості креативної методології CRAFT
Техніки генерації творчих ідей: загальна характеристика. Інсайт, типи
інсайтів. Поняття соціальних форм великої ідеї, рольового
моделювання, фреймів, корисних капіталів. CRAFT кейси брендів.
Креативна концепція для великих брендів за CRAFT методологією.
Креативна концепція для стартапів за CRAFT методологією. Креативна
концепція івенту за CRAFT методологією.
Тема 4. Особливості креативної методології: латеральне
мислення
Креативні прийоми створення рекламного продукту: латеральне
мислення. Розрив існуючих партнерів мислення, генерація ідей через
абстрактний світ. Креативна концепція для великих брендів за
методологією латерального мислення. Креативна концепція для
стартапів за методологією латерального мислення. Креативна
концепція івенту за методологією латерального мислення
МОДУЛЬ ІІІ. КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ТРІЗ
Тема 5. Особливості креативної методології: ТРІЗ
Креативні прийоми створення рекламного продукту: ТРІЗ. Теорія
рішення винахідницьких задач. Протиріччя та системи. Креативна
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концепція для великих брендів за методологією ТРІЗ. Креативна
концепція для спартапів за методологією ТРІЗ. Креативна концепція
івенту за методологією ТРІЗ.
МОДУЛЬ ІУ. КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ДИЗАЙНМИСЛЕННЯ
Тема 6. Особливості креативної методології: дизайн-мислення
Креативні прийоми створення рекламного продукту: дизайн-мислення.
Методологія, сфокусована на емпатії. Хассо Платнер і Девід Келлі.
Практика швидких і корисних дій для створення потрібних людям
продуктів і сервісів. Креативна концепція для великих брендів за
методологією дизайн-мислення. Креативна концепція для стартапів за
методологією дизайн-мислення. Креативна концепція івенту за
методологією дизайн-мислення.
МОДУЛЬ У. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРЕАТИВНОЇ
РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ (КАНАЛІВ)
ПОШИРЕННЯ
Тема 7. Рекламний креативний принт та візуальна комунікація
Сучасні тенденції візуальної комунікації. Вплив візуальної комунікації
на сприйняття споживача.. Аналіз типографічних прийомів для
передачі креативної ідеї. Фотографія в рекламі. Аналіз використання
фотографії для передачі креативної ідеї. Ілюстрація в рекламі. Аналіз
використання ілюстрації для передачі креативної ідеї. Ілюстративний
плакат. Створення ілюстративного плакату на основі креативної ідеї.
Пошук креативного рішення. Пошук стилістичного рішення.
Раціональний і стратегічний креатив.

5

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

2

2

0

0

1

1

4

4

4

4

3

3

2

2

10

1

10

2

20

0

0

1

10

3

30

4

40

4

40

3

30

2

20

5

4

20

5

25

5

25

3

15

5

25

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

1

Відвідування
практичних
занять

1

3

3

Робота на
семінарському
занятті

10

1

Робота на
практичному
занятті

10

Виконання
завдань для
самостійної
роботи
Виконання
модульної
роботи

92

1

107

117

Максимальна кіл-ть
балів

1

1

Кількість одиниць

0

Відвідування
семінарських
занять

Максимальна кіл-ть
балів

Максимальна кіл-ть
балів

0

2

Кількість одиниць

Кількість одиниць

1

3

кількість одиниць

Максимальна кіл-ть
балів

Модуль 5

1

3

Розрахунок
коефіцієнта

Модуль 4

1

1

Максимальна
кількість балів

Модуль 3

1

Відвідування
лекцій

Разом:

Модуль 2

2

кількість одиниць

Максимальна кіл-ть
балів

Модуль 1
Максимальна кіл-ть
балів за одиницю

Вид діяльності
студента

74

83

473
473:60=7,9
Студент набрав 407 балів. Оцінка: 407:7,9 = 52 б.
6

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО
КРЕАТИВНОСТІ
Підібрати приклади креативних ідей в рекламних/PR продуктах світових
та українських брендів (на вибір студента).
Проаналізувати профіль креативщика (на вибір студента та презентувати
портфоліо робіт обраного спеціаліста.
Проаналізувати зразки креативних брифів зарубіжних та українських
агентств дизайнера на вибір студента.
Підготувати презентацію авторського креативного брифу.
МОДУЛЬ 2. КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: CRAFT ТА
ЛАТЕРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення
придумати креативну концепцію для зарубіжного бренду (на вибір
студента)
На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення
придумати креативну концепцію для українського бренду (на вибір
студента)
На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення
придумати креативну концепцію для відомого блогера (на вибір
студента)
На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення
придумати креативну концепцію для продукту (на вибір студента)
На основі креативної методології CRAFT та латеральне мислення
придумати креативну івент концепцію для бренду (на вибір студента)
МОДУЛЬ 3. КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ТРІЗ
На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну концепцію
для зарубіжного бренду (на вибір студента)
На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну концепцію
для українського бренду (на вибір студента)
На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну концепцію
для відомого блогера (на вибір студента)
На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну концепцію
для продукту (на вибір студента).
На основі креативної методології ТРІЗ придумати креативну івент
концепцію для бренду (на вибір студента)

МОДУЛЬ 4. КРЕАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ: ДИЗАЙНМИСЛЕННЯ
1. На основі креативної методології дизайн-мислення придумати креативну
концепцію для зарубіжного бренду (на вибір студента)
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2. На основі креативної методології дизайн-мислення придумати креативну
концепцію для українського бренду (на вибір студента)
3. На основі креативної методології дизайн-мислення придумати креативну
концепцію для продукту (на вибір студента)
МОДУЛЬ 5. ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КРЕАТИВНОЇ
РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ (КАНАЛІВ)
ПОШИРЕННЯ
1. На основі креативної методології (інсайт-сесії; квадрати; 35 питань)
придумати креативну концепцію для продукту (на вибір студента) – 2 год.
2. На основі креативної методології (35 питань) придумати креативну
концепцію для продукту (на вибір студента)
3. На основі креативної методології (закритий світ; інтерактивна механіка;
принт) придумати креативну концепцію для продукту (на вибір студента)
4. На основі креативної методології no advertising придумати креативну
концепцію для продукту (на вибір студента)
5. На основі креативної методології digital brainstorm придумати креативну
концепцію для продукту (на вибір студента)
Оцінювання самостійної роботи здійснюється за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій,
розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань,
винесених на розгляд в аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію,
здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульний контроль може проводитись дистанційно або під час аудиторних
занять. Форма модульного контролю – письмове виконання поставлених завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від таких критеріїв
оцінювання:
 вчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
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 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.
Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного
змістового
модуля.
Форма
модульного
контролю
передбачає
систематизацію лекційного матеріалу та вирішення творчих комунікативних
завдань.
Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 5,
виконання роботи є обов’язковим. Правильне виконання завдань оцінюється
максимально у 25 балів.
Модульна контрольна робота 1.
Орієнтовні завдання:
Назвіть основні структурні компоненти креативного брифу
Модульна контрольна робота 2.
Орієнтовні завдання:
Придумайте
креативну концепцію для туристичного агентства (ЦА
молодята) на основі креативної методології CRAFT
Модульна контрольна робота 3.
Орієнтовні завдання:
Придумайте креативну концепцію для виробника морозива (ЦА мами
дошкільнят) на основі креативної методології латеральне мислення
Модульна контрольна робота 4.
Орієнтовні завдання:
Придумайте креативну концепцію для онлайн школи (ЦА підлітки 13-15
років) на основі креативної методології ТРІЗ
Модульна контрольна робота 5.
Орієнтовні завдання:
Придумайте креативну концепцію для мережі кінотеатрів (ЦА молоді та
закохані) на основі креативної методології дизайн-мислення
Критерії оцінювання:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається;
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою;
4) уміння генерувати ідеї різних носіїв реклами, ілюструвати теоретичні
положення практичними прикладами;
5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій,
розв’язанні завдань;
6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння
обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та
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робити висновки;
7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання;
творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульних
контрольних робіт. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну
контрольну роботу.
Підсумком вивчення курсу «Креативні технології»
є іспит.
Максимальний бал, який студент може отримати протягом семестру з
дисципліни – 60, максимальний бал, який студент може отримати на іспиті –
40. Загальна кількість балів, яку студент отримує за курс – 100.
Форма проведення семестрового контролю: тестування (15 питань) та
захист творчого проєкту у вигляді презентації креативної концепції.
Критерії оцінювання семестрового контролю: дисципліна «Креативні
технології» пропонує студентам виконати 15 тестових завдань, де відповідь
за одне питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів за тест –
15 та захист креативної концепції (творчого проєкту), де максимальна
кількість балів - 25.
Для оцінки творчого проєкту такі критерії оцінювання:
1. Аналіз актуальності, реалістичності теми та мети творчого креативного
проєкту (до 5 балів)
2. Характеристика якості дослідження ринку та цільової аудиторії проєкту
(до 5 балів)
3. Креативна складова в розробці творчого проєкту (до 10 балів)
4. Презентація та онлайн захист творчого проєкту (до 5 балів)
Загалом за творчий креативний проєкт: максимум 25 балів.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Надати визначення основних понять креативності та встановити
взаємозв’язок між ними. Креативне середовище, креативна
особистість, креативний продукт, креативний процес.
2. Навести сучасні підходи розуміння творчості, творчого мислення,
уяви, фантазії.
3. Розкрийте сутність креативності і стандартизації в підготовці
комунікативного продукту.
4. Охарактеризуйте структуру і функціонал креативного агентства /
підрозділу.
5. Назвіть функціональні обов’язки креативного директору.
6. Охарактеризуйте креативний бриф за структурою та характеристикою
основних позицій.
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7. Охарактеризуйте креативний бриф за типологією та проблемними
аспектами заповнення.
8. Дайте загальну характеристику техніці генерації творчих ідей
9. Дати визначення інсайту.
10.Назвати основні типи інсайтів
11.Охарактеризуйте креативні прийоми створення рекламного продукту:
CRAFT
12. Охарактеризуйте креативні прийоми створення рекламного продукту:
латеральне мислення
13. Охарактеризуйте креативні прийоми створення рекламного продукту:
ТРІЗ
14. Охарактеризуйте креативні прийоми створення рекламного продукту:
дизайн-мислення
15. Охарактеризуйте креативні техніки для нестандартних ідей: інсайтсесії
16. Охарактеризуйте креативні техніки для нестандартних ідей: квадрати
17. Охарактеризуйте креативні техніки для нестандартних ідей: 35 питань
18. Охарактеризуйте креативні техніки для нестандартних ідей: no
advertising
19. Охарактеризуйте креативні техніки для нестандартних ідей: digital
brainstorm
20. Назвіть технології виробництва креативної рекламної продукції для
різних засобів (каналів) поширення
21.Поясніть креативну складову друкованої та наружної реклами.
22. Назвіть креативні підходи для створення телевізійної та
радіореклами, реклами на транспорті.
23. Охарактеризуйте креативну складову в інтернет-рекламі.
24. Розкрийте мистецтво презентації креативних концепцій.
6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Кількість балів
Відмінно
100-90
Дуже добре
82-89
Добре
75-81
Задовільно
69-74
Достатньо
60-68
Незадовільно
0-59
7. Рекомендовані джерела
Основна література (базова):
1. Василий Лебедев. CRAFT: Как создавать большие идеи. Москва, 2017.
ISBN: 978-5-9500330-0-1
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2. Эдвард де Боно. Латеральное мышление. Москва : Издательство
«Попурри», 2012. 384 с.
3. Марк Меерович, Лариса Шрагина. ТРИЗ: технология творческого
мышления. Москва : Издательство «Альпина Паблишер», 2020.
4. Генрих Альтшуллер. Найти идею. Введение в ТРИЗ — теорию решения
изобретательских задач. Москва : Издательство «Альпина Паблишер»,
2020.
5. Леврик Михаэль, Линк Патрик, Лейфер Ларри. Дизайн-мышление. От
инсайта к новым продуктам и рынкам. С.-Петербург : «Питер», 2018.
6. Микалко М. Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие.
Москва : МИФ, 2016. URL: https://e.lanbook.com/book/91641 (дата
звернення: 18.08.2020).
7. Иванов А. Сильный ход: Нестандартные решения в рекламе. Москва :
Издательство «Альпина Паблишер», 2016.
8. Иванов А. Как придумать идею, если вы не Огилви: учеб. пособие. 2-е
изд. Москва : Альпина Пабл., 2016. 240 с. URL:
http://znanium.com/catalog/product/913679 (дата звернення: 15.08.2020).
9. Леви М. Гениальность на заказ. Москва : МИФ, 2013. URL:
https://e.lanbook.com/book/62177 (дата звернення: 13.08.2020).
10.Боно, Э. де. Гениально! Инструменты решения креативных задач.
Москва
:
Альпина
Паблишер,
2015.
382
с.
URL:
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3037 (дата звернення: 21.08.2020).
11.Лапыгин Ю.Н. Креативные решения. Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016.
191 с. URL : http://znanium.com/catalog/product/567395 (дата звернення:
11.08.2020).
12.Кобб Б. Управляй своей мечтой: Как реализовать любой замысел,
проект, план. Москва : Альпина Пабл., 2016. 229 с. URL:
http://znanium.com/catalog/product/926105
(дата звернення:
20.08.2020).
13.Петров Е., Петров А. Генерация прорывных идей в бизнесе. Москва,
2015.
14. Фаер С. Траблшутинг: Как решать нерешаемые задачи, посмотрев на
проблему с другой стороны. Москва, 2018.
Додаткова:
1. Джулер А., Дрюани Б. Креативные стратегии в рекламе. Спб.: Питер,
2013.
2. Ковриженко М.К. Креатив в рекламе. Пост модерн, облик моды. Спб.:
Питер, 2014.
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3. Красноярова Д.К. Реклама и театр. Теория и практика взаимодействия.
Уч. пособие. Москва : Юнити – Дана, 2012.(www.biblioclub.ru)
4. Мещерякова Я. Особенности креативной методологии CRAFT. Как она
помагает бизнесу. URL: https://vc.ru/flood/28306-osobennosti-kreativnoymetodologii-craft-kak-ona-pomogaet-biznesu (дата звернення 23.08.2020)
5. Морозова И.Г. Рекламный креатив. В поисках ненавязчивой идеи. М.:
Гелла-Принт, 2013.
6. Belsky, S. (2010). Making Ideas Happen : Overcoming the Obstacles
Between Vision and Reality. New York: Portfolio. Retrieved from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=edslive&db=edsebk&AN=1119018
7. Котлер
Ф.
Латеральный
маркетинг:
революционных идей. М., 2010.
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8. Навчально-методична карта дисципліни «Креативні технології»
Разом: 150 годин., лекції — 14 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття —32 год., самостійна робота – 54 год., МК
— 10 год., семестровий контроль — іспит. 30 год.
Тиждень

I

Модулі

Змістовий модуль І

Назва модуля

ОСНОВНІ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ПІДХОДИ ДО
КРЕАТИВНОСТІ

Кількість балів
за модуль

92

Лекції

відвідування – 1 б., з
них:

ІІІ

ІV

V

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий
модуль ІV

Змістовий
модуль V

КРЕАТИВНА
МЕТОДОЛОГІЯ: CRAFT
ТА ЛАТЕРАЛЬНЕ
МИСЛЕННЯ

КРЕАТИВНА
МЕТОДОЛОГІЯ: ТРІЗ

107

117

відвідування – 1 б., з них:

відвідування – 1 б., з них:

КРЕАТИВНА
МЕТОДОЛОГІЯ:
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ

74

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
КРЕАТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ РІЗНИХ
ЗАСОБІВ (КАНАЛІВ)
ПОШИРЕННЯ
83

відвідування – 1 б., з
них:

відвідування – 1 б., з них:

Лекція 6 Особливості креативної
методології: дизайн-мислення

Лекція 6 Особливості креативної
методології: ТРІЗ

Лекція 5. Особливості креативної
методології: латеральне мислення

Лекція 4. Особливості креативної
методології CRAFT

Лекція 3. Креативне агенство

Лекція 2. Креативний бриф.

Лекція 1. Поняття креативності
в рекламі.

Теми лекцій

ІІІ

II

1

Практичне заняття 16. Практикум з креативу: no
advertising, digital brainstorm

2

Семінарське заняття 5 Креативні кейси
переможців професійних конкурсів
креаторів

Практичне заняття 15. Практикум з креативу:
закритий світ; інтерактивна механіка; принт

Практичне заняття 14. Практикум з креативу: інсайтсесії; квадрати; 35 питань
Практичне заняття 13. Практикум по розробці
креативної концепції івенту за методологією дизайнмислення
Практичне заняття 12. Практикум по розробці
креативної концепції для великих брендів за
методологією дизайн-мисленння

Семінарське заняття 4 Кейси
креативної рекламної продукції світових
брендів _
_

Семінарське заняття 3. Робота з
креативними брифами брендів

Практичне заняття 11. Практикум по розробці
креативної концепції івенту за методологією ТРІЗ
Практичне заняття 10. Практикум по розробці
креативної концепції українських брендів за
методологією ТРІЗ
Практичне заняття 9. Практикум по розробці
креативної концепції для за спартапів методологією ТРІЗ
Практичне заняття 8. Практикум по розробці
креативної концепції для великих брендів за
методологією ТРІЗ

_
Практичне заняття 7. Практикум по розробці креативної
концепції для великих брендів за методологією латерального
мислення

_

Практичне заняття 6. Практикум по розробці креативної
концепції івенту за CRAFT методологією
Практичне заняття 5. Практикум по розробці креативної
концепції для спартапів за CRAFT методологією

Семінарське заняття 2 CRAFT кейси
брендів

Практичне заняття 4. Практикум по розробці креативної
концепції для великих брендів за CRAFT методологією

Практичне заняття 3. Функціональні обов’ язки
креативщика
Практичне заняття 2. Створення креативного брифу

Теми
практичних
занять

Теми
семінарських
занять

Семінарське заняття 1. Креатив в тренді Практичне заняття 1. Креативні кейси світових брендів

Робота на
практичних
заняттях
Робота на
семінарських
заняттях
Самостійна
робота
Види
поточного
контролю

1+10 б

1+1
0б

1+1
0б

1+10 б

1+10 б

1+1
0б

1+10
б

1+1
0б

1+10 б

1+10 б

1+10
б

5х4=20 б.

5х5=25 б.

Модульна
контрольна
робота 1 – 25 б.

Модульна контрольна
робота 2 – 25 б.

1+1
0б

1+10
б

1+1
0б

1+10 б

1+10 б

1+10 б

1+10 б

5х5=25 б.

Модульна контрольна
робота 3 – 25 б.

1+10 б

1+10 б

1+10 б

3х5=15 б

Модульна
контрольна робота 4
– 25 б.

5х5=25 б

Модульна контрольна робота 5 –
25 б.
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