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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Реклама і PR у гуманітарній сфері» 

Курс IІІ, 5 семестр 

Спеціальність (спеціалізація): реклама і зв’язки з громадськістю 

Структура дисципліни, відповідно до робочого навчального плану:  

 PR у соціокультурній сфері (3 кредити) 

 Реклама і PR у шоу-бізнесі та кіноіндустрії (2 кредити) 

 Соціальна реклама (2 кредити) 

 

Форма проведення: письмовий. 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 15 балів,  

2 питання -10 балів,  

3 питання - 15 балів, 

 

Критерії оцінювання:  

1-е  питання: знання з Public Relations у соціокультній сфері та володіння 

компетентністю з розробки різних форм PR-супроводу соціокультурних проектів, 

зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля,  у соціальній сфері, в діяльності 

громадських організацій тощо. 

2-е питання:  знання особливостей застосування реклами та технологій Public 

Relations у шоу-бізнесі та кіноіндустрії. 

3-е питання: знання особливостей реклами для вирішення соціальних проблем. Крім 

того, у студентів має сформуватися розуміння щодо основних процесів творення 

соціальної реклами, а саме організаційного, творчого та промоційного. 

 

Загальна шкала вимірювання підсумкових оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 

межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 



B 82-89 

балів 

Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 

(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

C 75-81 

балів 

Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо ― мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання ― незадовільний рівень знань,  з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу ― досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Орієнтований перелік питань:  

1. Визначити сутність соціально-культурної сфери: різні виміри і підходи. 

2. Охарактеризувати сучасний стан соціокультурної сфери в Україні як 

уявної зони PR. 

3. Визначити роль держави у регулюванні СКС, особливості взаємодії з 

органами державної влади у просуванні соціально-культурних проектів. 

4. Наведіть характерні ознаки соціокультурних послуг та особливості їх 

просування. 

5. Охарактеризувати трансформаційні процеси у вітчизняній 

соціокультурній сфері та потенціал Public Relations в її  модернізації. 

6. Визначити роль PR у функціонуванні інститутів СКС. 

7. Визначити  механізм PR-діяльності у соціокультурній сфері. 

8. Охарактеризувати напрями PR-діяльності у СКС та класифікацію 

основних форм і методів ПР у соціокультурній сфері. 

9. Визначити соціально-демографічні угруповання у структурі суспільства. 

Моделювання цільової аудиторії PR-діяльності у СКС. 

10. Охарактеризувати процес планування PR-діяльності у СКС. 

11. Визначити роль ЗМІ для PR-діяльності закладів СКС, умови ефективності 

співпраці. 

12. Обґрунтувати важливість діагностики та моніторингу у PR-діяльності 

закладів СКС. 



13. Виявити особливості планування PR-кампанії в закладах соціокультурної 

сфери. 

14. Фірмовий стиль закладу СКС як складова іміджу, етапи його формування. 

15. Складіть перелік структурних компонентів іміджу соціокультурного 

закладу та зазначте особливості іміджмейкінгу у соціокультурній сфері (на 

прикладі закладу, обраного студентом). 

16. Охарактеризувати  сучасну  систему освітніх закладів України як уявної 

зони застосування PR-технологій.  

17. Визначити основні завдання і стратегію PR-технологій закладів освіти. 

18. Проаналізувати сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. 

Проаналізувати імідж Університету Грінченка. 

19. Виявити особливості бренду освітнього закладу та технологій його 

побудови. 

20. Окреслити цілі та завдання PR-служб освітніх закладів.  

21. Проаналізувати діяльність Науково-методичного центру інформаційно-

рекламної та профорієнтаційної діяльності, визначити сегмент рекламної 

та  PR діяльності 

22. Охарактеризувати напрями державної культурної політики України, їх 

вплив на визначення стратегії PR у СКС. 

23. Виявити специфіку застосування PR-технологій в закладах культури 

різного спрямування (клуби, бібліотеки, музеї, видавництва, кінокомпанії, 

звукові студії тощо на вибір) з наведенням прикладів. 

24. Визначити поетапність створення іміджу зірки шоу-бізнесу. 

25. Оцінити вплив музичних фестивалів на розвиток шоу-бізнесу, виявіть їх 

PR-потенціал. 

26. Оцінити місце рейтингів у шоу-бізнесі як PR-інструменту та зазначити 

особливості технологій їх складання.  

27. Провести аналіз рейтингів успішних «зірок» шоу-бізнесу (вітчизняний та 

зарубіжний досвід). 

28. Охарактеризувати сучасний стан шоу-бізнесу в Україні як уявної зони PR. 

29. Охарактеризувати сучасний стан кіноіндустрії в Україні як уявної зони PR.  

30. Провести оцінку ступеню розвитку шоу-бізнесу в Україні. 

31. Виявити позитивні та негативні аспекти впливу шоу-бізнесу. 

32. Навести і проаналізувати характерні ознаки шоу-бізнесу. 

33. Охарактеризувати трансформаційні процеси у вітчизняній кіноіндустрії та 

потенціал Public Relations в її  модернізації. 

34. Визначити роль PR у функціонуванні кінотеатру. 

35. Проаналізувати структуру сучасної вітчизняної кіноіндустрії. 

36. Наведіть основні показники ефективності кінотеатру. 

37. Поясніть послідовність етапів у процесі поширення (дистрибуції) 

кінопродукту з рекламним та PR- супроводом. 

38. Визначити  механізм PR-діяльності у промоції  шоу-проекту. 

39. Визначити цільові групи  PR у шоу-бізнесі. 



40. Провести сегментацію ринку кіноіндустрії та відповідність 

інструментарію реклами і PR. 

41. Охарактеризувати процес стратегічного планування у шоу-бізнесі. PR-

інструментарій. 

42. Визначити роль ЗМІ для реклами і  PR «зірки» шоу-бізнесу, умови 

ефективності співпраці. 

43. Фірмовий стиль кінотеатру як складова іміджу, етапи його формування. 

44. Скласти структуру іміджу артиста, зірки шоу-бізнесу, та технології його 

формування. 

45. Поясніть сутність соціальної реклами. 

46. Обґрунтуйте мету та задачі соціальної реклами. 

47. Назвіть функції соціальної реклами. 

48. Зазначте ключові аспекти соціальної реклами. 

49. Проаналізуйте напрями соціальної реклами. 

50. Поясніть види соціальних проблем. 

51. Поясніть роль поняття цільова аудиторії у соціальної реклами. 

52. Поясніть психологічні особливості різних груп цільової аудиторії. 

53. Поясніть типову структуру макету соціальної реклами. 

54. Обґрунтуйте  особливості соціальної реклами на ТБ. 

55. Обґрунтуйте  особливості соціальної реклами в digital просторі. 

56. Обґрунтуйте особливості друкованої соціальної реклами.  

57. Зазначте обов'язкові складові елементи соціальної реклами. 

58. Розкрийте особливості сприйняття соціальної реклами. 

59. Поясніть вплив соціальної реклами на дітей. 

60. Проаналізуйте соціальну рекламу як інструмент запобігання проблем. 

61. Проаналізуйте соціальну реклама як інструмент вирішення проблем. 

62. Проаналізуйте основні помилки в соціальній рекламі. Назвіть приклади. 

63. Поясніть від чого залежить ефективність соціальної реклами? 

64. Назвіть найбільш відомі рекламні соціальні кампанії в світі. 

65. Назвіть найбільш відомі рекламні соціальні кампанії в Україні. 

66. Проаналізуйте  некомерційні організації, які борються з соціальними 

проблемами в Україні. 

67. Проаналізуйте  некомерційні організації, які борються з соціальними 

проблемами у світі. 

68. Проаналізуйте одну українську соціальну рекламу за останній рік. 

69. Проаналізуйте одну зарубіжну соціальну рекламу за останній рік. 

 

Екзаменатори:                                              Бєлофастова Таїсія Юріївна 

                            _________________         Кононенко Людмила Миколаївна 

          __________________ Шиян Віктор Олександрович 

 
  

Завідувач кафедри:                                     Новохатько Леонід Михайлович 

 


