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Структура дисципліни, відповідно до навчального плану: 

 Теорія реклами (3 кредити); 

 Теорія PR (3 кредити). 

Форма проведення: тестування + практичне завдання 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

 Тестові завдання з теорії реклами: по 20 запитань (2 варіанти) (1б =1 

запитання тесту)  

 Тестові завдання з теорії PR: 10 запитань (2 варіанти)  (1б = 1 запитання 

тесту) 

 Практичне завдання з теорії PR: 10 балів 

 

Критерії оцінювання: знання з теорії реклами та PR відповідно до навчальної 

програми, а також уміння застосовувати теорію на практиці. 

 

Теоретичні питання:  

 знання теоретичного матеріалу щодо типів та видів рекламного 

продукту та PR-технологій, архетипів в рекламі, психологічних 

чинників впливу реклами на підсвідомість споживачів; 

 знання теоретичного матеріалу з особливостей реалізації PR в 

інформаційному суспільстві, впливу на громадськість, функцій, 

інструментів та каналів комунікації в межах PR-діяльності. 

 

Орієнтовний перелік питань для тестових завдань з змістового модуля: 

 

 Теорія реклами:  

1. Специфіка рекламної діяльності. 

2. Класифікація реклами за місцем розміщення. 

3. Класифікація реклами за цілями. 



4. Класифікація реклами за змістом. 

5. Складові рекламної кампанії. 

6. Специфіка зовнішньої реклами. 

7. Специфіка друкованої реклами. 

8. Специфіка інтернет-реклами. 

9. Специфіка відеореклами. 

10. Поняття цільової аудиторії. 

11.  Роль архетипи в рекламі. 

12.  Архетипи в рекламі 

13. Прийоми створення реклами 

14. Поняття інсайту в рекламі. 

15.  Роль копірайтингу в рекламі. 

16.  Вклад видатних рекламістів в розвиток галузі. 

17. Структура рекламної агенції. 

18.  Специфіка на напрями професії рекламіста. 

 

Теорія PR:  

1. Специфіка PR-діяльності. 

2. Поняття громадськості та її поділ на групи. 

3. Громадська думка та її вплив на діяльність організації. 

4. Інформаційне суспільство і роль зв’язків з громадськістю у ньому. 

5. Роль, функції, завдання PR-фахівця в інформаційному суспільстві. 

6. Визначення понять «вплив», «маніпуляція», «пропаганда». 

7. Симетрична та асиметрична моделі зв’язків з громадськістю. 

8. Відмінність PR від реклами, маркетингу, продажів. 

9. Дослідження як інструмент формування PR-цілей. 

10. Основні PR-інструменти та канали комунікації. 

11. Робота з засобами масової інформації. 

12. Визначення та профілактика криз. 

13. Специфіка «кризового реагування». 

14. Типологія PR-заходів. 

15. Тексти для ЗМІ. 

16. PR-тексти у внутрішніх і зовнішніх комунікаціях. 

17. Інформаційний привід. 

18. Корпоративні видання.  

 

Орієнтовних перелік практичних завдань. 

 

1. Скласти перелік ключових слів для моніторингу ЗМІ організації (на 

вибір студента) 

2. Сформулювати SMART-мету для організації (на вибір студента) 

відповідно до алгоритму 

3. Розробити список з 10-15 запитань для опитування, що стане основою 

ПР-кампанії (тема і ситуація для вирішення - на вибір студента) 



4. Підготувати план антикризових заходів (ситуація та організація - на 

вибір студента) 

5. Скласти функціонал фахівця з ПР  

6. Розповісти про найпоширеніші медіаманіпуляції (не менше 5 методів) 

7. Провести порівняльний аналіз VUCA-світ, VUCA-виклик і VUCA-

відповідь у контексті ПР-діяльності 

8. Скласти профілактичний антикризовий план дій для організації (на 

вибір студента) 

9. Застосувати один зі сценаріїв антикризового реагування для ситуації (на 

вибір студента) 

10. Скласти антикризове повідомлення для ситуації (актуальна ситуація 

дається під час іспиту викладачем). 
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