
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни «Практика PR у видавничій справі» 

 

Курс IІІ 

Спеціальність (спеціалізація): Спеціальність «Журналістика», освітня 

програма «Видавнича справа та редагування», спеціалізація «Реклама та PR у 

видавничій справі» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 10 балів,  

3 питання - 20 балів 

Критерії оцінювання: (зазначити за якими критеріями оцінюється 1 

питання, 2 питання, 3 питання, які вимоги до відповіді.) 

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 наводити приклади з практики PR у видавничій галузі, 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 

робити висновки. 

7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів: (зазначити при потребі.) 

Орієнтований перелік питань: (вставити перелік) 



Комплексний іспиту з курсу «Практика PR у видавничій справі» 

проводиться з двох дисциплін: «Організація і проведення РR-заходів у 

видавничій справі» та «Іміджмейкінг у видавничій справі» 

Організація і проведення РR-заходів у видавничій справі 

1. Поняття PR, цілі і завдання у видавничій справі.  

2. Основні завдання PR-заходів у видавничій справі. 

3. РR-заходи як складова PR-кампанії видавництва. 

4. PR-заходи, їхні засоби реалізації. 

5. Класифікація PR-заходів у видавничій справі. 

6. Види РR-заходів у видавничій справі. 

7. Загальні вимоги до спеціальних подій них. 

8. Спеціальні події та акції, висвітлення їх у ЗМІ. 

9. Загальні правила щодо організації та проведення спеціальних подій. 

10. Створення пабліситі події. 

11. PR-заходи, їх місце в системі зв’язків з громадськістю. 

12. Види спеціальних подій: презентаційні, демонстраційні, дозвіллєві, 

інформаційні, благодійницькі.  

13. Підготовка спеціальних подій. 

14. Вибір ЗМІ PR-відділом видавництва. 

15. Особливості висвітлення РR-заходів видавництва у друкованих ЗМІ. 

16. Особливості висвітлення РR-заходів видавництва на радіо й телебаченні. 

17. Особливості висвітлення РR-заходів видавництва у інтернет-ЗМІ.  

18. Особливості висвітлення РR-заходів видавництва у соціальних мережах. 

19. Створення медіа-карти видавництва. 

20. Моніторинг висвітлення діяльності видавництва у ЗМІ. 

21. Створення прес-пакету для висвітлення РR-заходів видавництва у ЗМІ 

22. Створення прес-релізу видавництва. 

23. Написання повідомлення для преси, бекграундера і факт-лист. 

24. Створення прес-відділом статей і рецензій. 

25. Основні вимоги до організації прес-конференції. 

26. Основні вимоги до проведення прес-конференції. 

27. Основні цілі та задання прес-конференції.  

28. Етапи підготовки прес-конференції, виготовлення супровідних матеріалів до 

заходу, попереднє планування і пост-моніторинг.  

29. Чек-лист прес-конференції. 

30.  Підготовка і проведення брифінгу PR-відділом видавництва. 

31. Підготовка презентації як PR-заходу 

32. Етапи підготовки презентації, виготовлення супровідних матеріалів до заходу, 

попереднє планування і пост-моніторінг.  

33. Проведення презентації як PR-заходу 

34. Організація і проведення авторграф-сесії. 

35. Організація і проведення презентації книги. 

36. Круглий стіл і дискусія, організовані видавництвом.  

37. День відкритих дверей у видавництві. 

38. Публічні виступи у видавничій галузі. 

39. Спілкування видавців із журналістами у форматі інтерв’ю.  

40. Книжкова виставка та ярмарка як комунікаційний феномен. 

41. Підготовка видавництва до участі у книжковій виставці.  

42. Основні спеціалізовані виставки України з видавничої діяльності. 



43. Найважливіші книжкові виставки світу.  

44. Особливості підготовки та проведення виставки як PR-заходу. 

45. Участь українських видавців у міжнародних виставках і ярмарках.  

46. PR-заходи видавництва під час книжкових виставок. 

47. Прес-тур як вид спеціальних подій. 

48. Етапи підготовки прес-турів як спеціальних подій.  

49. Прес-ланч як PR-захід для комунікації видавця із журналістами. 

50. Спонсорські заходи у видавничій справі. 

51. Участь видавництва у благодійних заходах, особливості підготовки до них. 

52. Організація і проведення видавництвом літературних конкурсів. 

53. Участь видавництва у літературних конкурсах.  

54. Проведення ділових заходів у видавничій галузі. 

55. Проведення представницьких заходів у видавничій галузі. 

56. Неформальні PR-заходи у видавничій галузі. 

57. Флешмоб як вид неформального PR-заходу у видавничій галузі. 

58. Організація і проведення перфомансів у видавничій галузі. 

59. Сутність PR-заходів для дозвілля.  

60. Основні напрямки роботи PR-фахівців видавництва з організації дозвілля 

широкої громадськості.  

 

Іміджмейкінг у видавничій справі 

1. Поняття іміджмейкінгу у видавничій галузі. 

2.  Цілі та завдання іміджмейкінгу у видавничій галузі. Основні терміни 

іміджмейкінгу.  

3. Основні теоретичні підходи до визначення поняття “імідж”.  

4. Інструментарій іміджології. Позиціювання. Маніпулювання. Міфологізація. 

Емоціоналізація. Формат. Вербалізація. Деталізація. Акцентування інформації. 

Архаїзація. Заміна цілей. Подання протилежних сигналів. Дистанціювання. 

Метафоризація. Візуалізація. Опитування громадської думки. Нейролінгвістичне 

програмування. Вживлення моделей сприйняття. Контекстне введення знаків.  

5. Застосування інструментарію іміджології.  

6. Іміджмейкер як професія.  

7. Управління іміджем.  

8. Вимоги до об’єкта під час створення іміджу.  

9. Вимоги до каналу передачі іміджу.  

10. Вимоги аудиторії до об’єкта створення іміджу.  

11. Вербальні і невербальні компоненти створення іміджу.  

12. Комунікативні технології передачі іміджу.  

13. Складові іміджу особистості.  

14. Мета, методи, засоби побудови персонального іміджу.  

15. Імідж видавця.  

16. Імідж ділового чоловіка у сучасному світі. Вимоги до зовнішнього вигляду чоловіка.  

17. Імідж ділової жінки у сучасному світі. Вимоги до зовнішнього вигляду жінки. Дрес-

код. 

18. Діловий етикет як складова іміджу. 

19. Візитні картки, їх роль у діловій комунікації. 

20. Ділові подарунки, їх роль у комунікації. 

21. Виступ перед діловою аудиторією.  

22. Корпоративна культура та її вплив на розвиток організації.  

23. Методи формування іміджу організації.  

24. Просування іміджу видавничої організації.  



25. Фірмовий стиль компанії як складова іміджу видавництва.  

26. Вимоги до фірмового стилю видавництва. 

27. Брендинг видавництва та його продукції. 

28. Функції товарних знаків у промоції видань. 

29. Види товарних знаків як ідентифікаторів іміджу видавництва та його продукції 

30. Ребрендинг видавництва та його продукції. 

 

Екзаменатор:                                             Єжижанська Тетяна Сергіївна 
                                                                                (підпис)      

 

 

Завідувач кафедри:                                       Масімова Лариса Гагіківна 
                                                                                     (підпис)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


