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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Технології виробництва та розміщення рекламного 

продукту » 

 

Курс ІІ  

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Структура дисципліни відповідно до робочого навчального плану:  

 Технології виробництва радіореклами 

 Технології виробництва телереклами 

 Технології виробництва поліграфічної продукції 

 Технології виробництва інтернет-реклами 

 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 10 балів,  

3 питання - 10 балів, 

4 питання – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

 розуміння теорії та методології питань, що вивчаються; 

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу; 

 уміння наводити приклади з практики, ілюструвати теоретичні 

положення практичними прикладами; 

 логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки; 

 повнота відповіді на питання, якість, самостійність,  творчий підхід у 

виконанні завдань. 

 

 



 

Орієнтовний перелік питань:  

 

Радіореклама 

 

1. Дайте визначення радіореклами як засобу масової інформації. 

2. Поясніть основні поняття і принципи радіореклами. 

3. Поясніть базові складові рекламної комунікації. 

4. Проаналізуйте специфіку роботи з цільовою аудиторією радіостанції. 

5. Поясніть поняття кодування та декодування інформації. 

6. Охарактеризуйте розвиток радіореклами в Україні. 

7. Поясніть законодавчі аспекти радіореклами в Україні. 

8. Назвіть та охарактеризуйте види рекламного радіопродукту. 

9. Охарактеризуйте етапи роботи над рекламним радіороликом. 

10. Охарактеризуйте поняття концепції рекламного радіоролика. 

11. Поясніть особливості створення сценарію до рекламного радіоролика. 

12. Проаналізуйте вимоги до написання рекламних радіотекстів. 

13. Поясніть основи процесу виробництва радіореклами. 

14. Охарактеризуйте творчу складову реалізації радіореклами. 

15. Охарактеризуйте виробничу складову реалізації радіореклами. 

16. Охарактеризуйте інструменти реалізації рекламного радіоролика. 

17. Поясніть особливості озвучування рекламного радіоролика. 

18. Поясніть особливості роботи над музичним оформленням рекламного 

радіоролика. 

19. Поясніть значення звукових ефектів для рекламного радіоролика. 

20. Охарактеризуйте специфіку монтажу рекламного радіоролика. 

21. Обґрунтуйте взаємозв’язок об’єкта реклами з тематикою радіостанції. 

22. Охарактеризуйте технологію розміщення радіоролика на радіостанції. 

23. Поясніть роль зворотного зв'язку для рекламного проекту. 

24. Охарактеризуйте види співпраці рекламодавця з радіостанцією. 

25. Охарактеризуйте способи оцінки ефективності реалізованого та 

оприлюдненого рекламного радіоролика. 

 

Телереклама 

 

1. Поясніть основні поняття і принципи телереклами. 

2. Дайте визначення телевізійної реклами як засобу масової інформації. 

3. Поясніть базові складові рекламної комунікації. 

4. Проаналізуйте специфіку роботи з цільовою аудиторією телеканалу. 

5. Поясніть поняття кодування та декодування інформації. 

6. Охарактеризуйте розвиток телереклами в Україні. 

7. Поясніть законодавчі аспекти телереклами в Україні. 

8. Назвіть та охарактеризуйте види рекламного телевізійного продукту. 

9. Охарактеризуйте етапи роботи над рекламним телевізійним роликом. 

10. Охарактеризуйте поняття концепції рекламного телевізійного ролика. 



11. Поясніть особливості створення сценарію до рекламного телеролика. 

12. Проаналізуйте вимоги до написання рекламних телевізійних текстів. 

13. Поясніть основи процесу виробництва телереклами. 

14. Охарактеризуйте творчу складову реалізації телереклами. 

15. Охарактеризуйте виробничу складову реалізації телереклами. 

16. Охарактеризуйте інструментарій реалізації рекламного телевізійного 

ролика. 

17. Охарактеризуйте процес підготовки до зйомки рекламного 

телевізійного ролика. 

18. Поясніть особливості озвучування рекламного телевізійного ролика. 

19. Поясніть особливості роботи над музичним оформленням рекламного 

телеролика. 

20. Охарактеризуйте специфіку монтажу рекламного телеролика. 

21. Обґрунтуйте взаємозв’язок об’єкта реклами з тематикою телеканалу. 

22. Охарактеризуйте технологію розміщення телереклами на телеканалі. 

23. Охарактеризуйте види співпраці рекламодавця з телеканалом. 

24. Охарактеризуйте способи оцінки ефективності реалізованого та 

оприлюдненого рекламного телевізійного ролика. 

25. Поясніть роль зворотного зв'язку для рекламного проекту. 

 

Поліграфічна продукція 

 

1. Назвіть та охарактеризуйте три етапи поліграфічного виробництва. 

2. Назвіть та охарактеризуйте складові додрукарської підготовки. 

3. Охарактеризуйте процес кольороподілу в поліграфії. Поясніть, що таке 

колірна система CMYK. 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні способи друку. 

5. Опишіть особливості та застосування офсетного друку в рекламі. 

6. Опишіть особливості та застосування цифрового друку в рекламі. 

7. Порівняйте сфери застосування офсетного та цифрового друку для 

виготовлення рекламної продукції. 

8. Охарактеризуйте післядрукарські процеси у виготовленні рекламної 

продукції. 

9. Назвіть основні витратні матеріали для виготовлення друкованої 

рекламної продукції. 

10. Опишіть структуру собівартості поліграфічного відтворення. 

11. Опишіть основні етапи роботи з поліграфічним підприємством. 

12. Назвіть типові вимоги друкарень щодо підготовки видавничих 

оригінал-макетів.  

13. Поясніть, що таке сигнальний примірник та «чисті аркуші». 

14. Назвіть та охарактеризуйте спеціальні способи друку, сферу їх 

застосування.  



15. Охарактеризуйте палітурно-брошурувальні процеси у виготовленні 

рекламної продукції. 

16. Охарактеризуйте оздоблювальні процеси у виготовленні рекламної 

продукції. 

17. Поясніть, що таке лакування, припресування плівки та висікання. 

Опишіть, у яких випадках їх доцільно застосовувати в рекламній 

поліграфії, а в яких – ні.  

18. Назвіть види тиснення. Опишіть, у яких випадках їх доцільно 

застосовувати в рекламній поліграфії, а в яких – ні.  

19. Поясніть, навіщо застосовується друкарські форми. Опишіть, від чого 

залежить кількість необхідних друкарських форм.  

20. Опишіть, які інноваційні поліграфічні технології можна застосувати у 

друкованій рекламі.  

21. Назвіть усі процеси, необхідні для створення кольорового каталогу (на 

всіх трьох етапах поліграфічного виробництва).  

22. Назвіть усі процеси, необхідні для створення рекламного буклету (на 

всіх трьох етапах поліграфічного виробництва).  

23. Назвіть усі процеси, необхідні для створення фігурної рекламної 

листівки (на всіх трьох етапах поліграфічного виробництва).  

24. Назвіть усі процеси, необхідні для створення презентаційної папки (на 

всіх трьох етапах поліграфічного виробництва).  

25. Поясніть, що таке паперовий та друкований аркуші. Чим вони 

відрізняються від сторінки книги чи журналу?  

Інтернет-реклама 

1. Охарактеризуйте основи інтернет-реклами. 

2. Поясніть види інтернет-реклами. 

3. Поясніть модель поведінки користувача в веб просторі. 

4. Охарактеризуйте технічну оптимізацію веб сайтів. 

5. Зазначте основні принципи побудови Landing page. 

6. Поясніть сутність UX дизайну. 

7. Поясніть сутність UI дизайну. 

8. Чим відрізняється робота front end від back end розробника? 

9. Охарактеризуйте сутність пошукової оптимізації веб сайтів. 

10. Охарактеризуйте чинники, які впливають на позицію сайту у видачі 

пошукової мережі. 

11. Перерахуйте внутрішні фактори пошукової оптимізації веб сайту. 

12. Перерахуйте зовнішні фактори пошукової оптимізації веб сайту. 

13. Перерахуйте поведінкові фактори пошукової оптимізації веб сайту. 

14. Охарактеризуйте вимоги до створення якісного контенту. 

15. Поясніть особливості створення текстового контенту. 



16. Поясніть особливості створення візуального контенту. 

17. Поясніть особливості створення відео контенту. 

18. Охарактеризуйте сутність пошукової контекстної реклами. 

19.  Охарактеризуйте фактори, що  впливають на позицію рекламного 

оголошення AdWords? 

20. Охарактеризуйте фактори, що впливають на вартість кліку в 

контекстній рекламі? 

21. Поясніть, які можливості для створення оголошення має Google 

AdWords? 

22. Поясніть значення конверсії та CTR. 

23. Поясніть поняття «лід» та «воронка продажів»? 

24. Охарактеризуйте особливості Google Analytics. 

25. Охарактеризуйте відомі системи веб-аналітики. 
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