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Структура дисципліни, відповідно до навчального плану: 

 Організація роботи  PR-структур; 

 Організація PR-заходів; 

 Іміджмейкінг. 

 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

 Організація роботи  PR-структур (15 балів); 

 Організація PR-заходів (15 балів); 

 Іміджмейкінг (10 балів) 

 

Критерії оцінювання:  

 Організація роботи  PR-структур (студентам пропонується виконати 30 

тестових завдання закритого типу, відповідь на кожне оцінюється в 

межах 0,5 балів); 

 Організація PR-заходів (студентам пропонується виконати 30 тестових 

завдання закритого типу, відповідь на кожне оцінюється в межах 0,5 

балів); 

 Іміджмейкінг (практичне завдання, яке оцінюється в межах 10 балів). 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

Організація роботи PR-структур 

1. Вимоги до незалежних PR-фахівців. 

2. Професійні вимоги до діяльності прес-секретаря. 

3. Функціональні обов’язки аналітичного відділу PR-служби. 

4. Основні завдання, що висуваються перед PR-фахівцем в умовах кризи. 

5. Основні положення ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про 

інформацію». 



6. Роль внутрішньої комунікації. 

7. Визначення поняття «кризові комунікації».  

8. Потенційно небезпечні галузі, де ефективне управління кризовою 

комунікацією набуває особливого значення. 

9. Правила проведення брифінгу.  

10. Типові помилки при організації прес-конференції. 

11. Структура прес-релізу. 

12. Комунікаційний інструментарій, який використовує у своїй роботі 

прес-служба. 

13. Основні вимоги до підготовки інформаційних матеріалів для ЗМІ. 

14. Визначення SMART-мета в PR-діяльності. 

15. Алгоритм кризового реагування. 

16. Поняття «проект» в контексті діяльності PR-структур.  

17. Поняття PR-програма та PR-кампанія.  

18. Власна служба реклами та PR організації.  

19. Поняття «Media Relations».  

20. Види моніторингу ЗМІ. 

21. Інструментарій для залучення ЗМІ в роботі PR-структур.  

22. Класична формула RACE. 

23. Комунікаційний інструментарій прес-служби. 

24. Мета моніторингу ЗМІ.  

25. Поняття журналістського запиту. 

26. Нормативно-правові аспекти взаємодії зі ЗМІ.  

27. Документи, які регламентують роботу PR-структур.  

28. Форми співпраці із автономними агентствами в PR-сфері.  

29. Акредитація та способи акредитації. 

30. Функції та завдання прес-служби.   

 

Організація PR-заходів 

 

1. Основні етапи підготовки прес-конференцій.  

2. Визначення поняття PR-захід. 

3. Визначення поняття прес-брифінг. 

4. Визначення поняття прес-конференція. 

5. Визначення поняття прес-ланч. 

6. Визначення поняття формату офф-рекордс. 

7. Визначення поняття прес-туру. 

8. Визначення поняття круглого столу. 

9. Форум як PR-захід. 

10. Варіанти сувенірної та роздаткової продукції, що використовується при 

проведенні PR-заходу. 

11. Відмінності оперативних брифінгів, та запланованих прес-конференцій. 

12. Основні види запрошень на PR-заходи. 



13. Схема п'яти модулів - складових частин комплексу підготовки та 

проведення PR-заходів всіх основних типів (Place,  Promotion,  

Presentation, Personal + Followup).  

14. Визначення мети складання медіа-кіту або прес-кіту. 

15. Основні документи для проведення PR-заходів: сценарний план, порядок 

денний, протокол заходу, матеріали до обговорення і підсумкові 

документи зустрічі.  

16. Основні складові інформаційного супроводу.  

17. Роздаткові матеріали – види, особливості підготовки.  

18. Прес-реліз як складова інформаційного супроводу. Технології написання 

прес-релізу.  

19. Презентація як PR-захід. 

20. Виставка як PR-захід. 

21. Варіанти корпоративних PR-заходів. 

22. Вебінар як PR-захід. 

23. Фестиваль як PR-захід. 

24. Прес-сніданок як PR-захід. 

25. Презентаційні матеріали для PR-заходів. 

26. Сценарний план, порядок денний та протокол під час підготовки PR-

заходів. 

27. Спільні риси прес-брифінгів та прес-конференцій. 

28. Правила написання прес-анонсів для ЗМІ. 

29. Правила написання прес-релізів для ЗМІ. 

30. PR-заходи формату он-рекордс. 

 

Орієнтовний перелік практичних завдань 

Іміджмейкінг  

1. Поясніть символічну, знакову природу іміджу: іміджелогема (образ-

значення, образи майбутнього: образ-прогноз, образ потрібного 

майбутнього). 

2. Дайте визначення поняттю «іміджмейкинг». Наведіть приклади 

вдалого і невдалого іміджмейкінгу. 

3. Дайте оцінку ролі стереотипів в іміджелогії. Наведіть приклади. 

4. В чому полягає випереджальна функція образів-ідеалів (образів 

майбутнього). Їх значення в іміджелогії. Наведіть приклади з різних 

сфер діяльності іміджмейкерів(політика, міжнародна сфера, економіка, 

бізнес). 

5. Формування іміджу політичного лідера. Проаналізуйте структуру 

іміджу лідера на конкретних прикладах. 

6. Формування іміджу політичного лідера. Дайте характеристику якостей, 

які є провідними у формуванні образу лідера сучасної України. 

7. Проаналізуйте міфи, як складові іміджу лідера, організації. Наведіть 

приклади і проаналізуйте. 

8. Які інструменти є визначальними в створенні у створенні іміджу 

лідера? 



9. Що означає маніпуляція в іміджмейкерстві? Наведіть приклади з різних 

сфер діяльності на власний вибір. 

10. Поняттями, близькими до поняття «імідж», є «думка», «репутація», 

«авторитет». Поясніть відмінність між термінами. 

11. Імідж в межах іміджелогії та іміджмейкінгу має особливе визначення. 

Поясніть. 

12. Сучасна іміджелогія виокремлює декілька можливих типів іміджу, яким 

властивий функціональний підхід. Проаналізуйте типологію іміджу. 

13. Назвіть функції позитивного та негативного іміджу в іміджмейкінгу. 

14. За твердженням Г. Почепцова, визначним для іміджу є його 

інформаційно-комунікативна складова частина, саме тому він 

розглядається як інструмент спілкування з масовою свідомістю. 

Правильно підібраний та сформований імідж є найефективнішим 

способом роботи з масовою свідомістю. З огляду на це які функції 

виконує іміджування? 

15. При конструюванні публічних образів політиків, шоу-зірок та інших 

«народних героїв» широко використовують такий прийом, як 

міфодизайн. Значення цього терміну 

16. Побудова особистого міфу. В чому її специфіка? 

17. Чому архетипи як міфологічні образи колективного несвідомого так 

широко використовуються в іміджмейкерстві?   

18. Вважається, що найповніше відповідають цілям іміджмейкингу: 

позиціонування об’єкта, піднесення іміджу і відбудова від конкурентів. 

Проаналізуйте ці прийоми іміджмейкингу 

19. Назвіть та охарактеризуйте складові іміджу обраної вами корпорації. 

20. Охарактеризуйте соціальні характеристики іміджу корпорації на 

конкретному прикладі. 

21. Назвіть основні вимоги до іміджу організації (провести аналіз на 

конкретному прикладі). 

22. Охарактеризуйте, яким має бути імідж країни та її лідера в кризових 

умовах. На вибір студента обрати країну і її лідера. 

 

Екзаменатори:                                        доцент Піскорська  Г.А. 

                                                                 викладач Баранова К.О. 

 

                                                                                                            

Завідувач кафедри:                                 професор Новохатько Л.М. 

 

 


