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1. Анотація до курсу 

 
Основи створення фірмового стилю – це дисципліна в рамках якої формуються 

навички що дозволяють заявити про себе в соціумі. Відпрацьовується 
високоефективний комунікативний механізм і розробка чіткої концепції для 
формування бренду. 

 
2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо використання 
технології складання текстів з урахуванням мотивів і потреб ринку; формування 
навичок презентації продукції/послуги в задані терміни з максимальною ефективністю. 

 
Завдання курсу: 
 

- ознайомити здобувачів з видами елементів фірмового стилю і вимоги до їх 
створення;  

- прищепити навички формування і заповнення брифу; 
- формування навичок кодування інформації і утримання уваги; 
- формування навичок створення фірмового стилю для різних носіїв. 

 



 
3. Результати навчання 

Розробляти пакет фірмового стилю використовуючи засоби кодування інформації, 
запам'ятовування та утримання уваги. 
Управляти брендом. 
Аналізувати та критично оцінювати фірмовий стиль організації. 
Взаємодіяти з замовниками послуг та споживачами. 

 
4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 
Історія розвитку фірмового стилю 
Співвіднесення поняття фірмовий стиль організації з поняттями імідж, брендбук і 
бренд організації. Функції фірмового стилю  
Основні види елементів фірмового стилю і вимоги до їх створення  
Формування і заповнення брифу  
Основні носії елементів фірмового стилю. Принципи оформлення та реклама  
Кодування інформації, методи застосування кодів  
Способи утримання уваги  
Неймінг. Роль неймінгу у ФС організації  
Рекламний девіз і його необхідність  
Визначення концепції і елементів фірмового стилю ТМ  
Критерії оцінки фірмового стилю  
Помилки при розробці і методика оцінки ФС  
Аналіз світових зразків елементів ФС  
Просування бренду в соціальних мережах і робота з новими медіа. Реклама для 
мобільних додатків  
 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 
Створення логотипу підприємства  
Створення рекламного девізу підприємства і макету його шрифтового оформлення  
Розробка основного пакету фірмового стилю (візитка, фірмовий бланк листа, 
бланк електронного листа, 
папка) підприємства за визначеними вимогами та критеріями  
Розробка додаткових складових  фірмового стилю (min три складові)  
Розробка упаковки продукції  
Створення макету web-сторінки мобільного для додатку  
Створення електронної презентації та захист проекту  
 

 
5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

На лекційних заняттях мати з собою ґаджети зі стільниковим інтернетом. Для 
лабораторних робіт ПК з програмним забезпеченням (Corel Draw, Adobe InDesign). 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 
 

  



6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   
75-89 добре  
60-74 задовільно  
0-59 незадовільно 

 
6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 
балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 
 

Оцінювання з практичної роботи складається як середньозважена оцінка за 
кожну практичну роботу. 

 
Теоретична частина оцінюється за результатами захисту роботи, що представляє 

собою – створення візуального матеріалу, спічрайтинг, концепт-презентація. 
 
Підсумкова оцінка складається як середньозважена за результатами теоретичної 

і практичної роботи. 
 
6.3. Критерії оцінювання роботи – експертна оцінка 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  
Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 
поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 
засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 
джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 
опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 
(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 
щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 
систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 
"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 
documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 
(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 
виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 
завдання. 

 
7.2.Комунікаційна політика 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 



Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 
університетську електронну пошту.  

 
7.3. Політика щодо перескладання 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 
7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  
 
7.5. Відвідування занять 
Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 
заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 
відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 
викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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