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Форма проведення  Комплексний іспит  

40 тестових завдань 

Тривалість проведення:  1 година 20 хв 

Максимальна кількість балів:   40 балів 

(1 питання оцінюється в 1 бал) 

Критерії оцінювання 40-38 – відмінний рівень знань (умінь) у межах 

обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

37-35 – достатньо високий рівень знань (умінь) у 

межах обов'язкового матеріалу без суттєвих грубих 

помилок 

34-30 – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

29-25 – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

24-20 – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

19-1 – незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання  

Перелік допоміжних матеріалів Комп’ютери, інтернет 

Орієнтовний зразок тестових 

завдань : 

1. Тип «множинний вибір – одна правильна відповідь» 

1. 1. Державна таємниця це:  

а) інформація у сфері оборони, економіки, науки і 

техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони правопорядку, розголошення якої може 

завдати шкоди національній безпеці держави і яка 

спеціально охороняється державою;  

б) інформація (відомості), що не підлягає 

розголошенню, та приховується від інших 

обмеженим колом осіб або особою;  

в) відомості технічного, організаційного, 

комерційного, виробничого та іншого характеру. 

 

 

 

 

 

 



Питання семестрового контролю: Стратегічні комунікації 

1. Передумови виникнення стратегічних комунікацій як соціально-

комунікаційного феномену. 

2. Зміст поняття «стратегічні комунікації». Основні завдання, 

характеристики та базові принципи стратегічних комунікацій.  

3. Процес інституалізації стратегічних комунікацій. Розбудова системи 

стратегічних комунікацій в Україні. 

4. Моделі комунікаційної політики держави. Роль комунікацій у 

формуванні громадської думки, проведенні реформ, захисті 

інформаційного простору.  

5. Основні напрями модернізації стратегічних комунікацій. 

6. Стратегічна мета комунікації. Сутність стратегічного планування.  

7. Структура комунікаційної стратегії. 

8. Цілі та завдання комунікації. SMART-критерії. 

9. Визначення цільових аудиторій. Модель зміни поведінки Б. Дж. Фогга. 

10. Розроблення ключових повідомлень. 

11. Ідентифікація комунікаційних каналів. 

12. Визначення стейкхолдерів та розроблення плану комунікаційної 

взаємодії з ними. 

13. Завдання комунікаційної кампанії, її характеристики. 

14. Планування комунікаційної кампанії. Програмування заходів у межах 

кампанії. 

15. Підготовка інформаційних продуктів. 

16. Взаємодія із засобами масової інформації. 

17. Комунікація в інтернет-середовищі. 

18. Комунікація на рівні громад. 

19. Комунікація в умовах кризи. 

20. Роль керівника організації в процесі комунікації. 

21. Підготовка керівника державного органу до виступу в ЗМІ. 

22. Підготовка керівника організації до публічного виступу. 

23. Комунікації керівників організацій у соціальних мережах. 

24. Оцінювання як інструмент управління комунікаційним процесом. 

25. Організація процесу оцінювання. 

26. Інтерпретація результатів оцінювання. Барселонські принципи 

вимірювання комунікацій 2.0. 

 

Питання семестрового контролю: Публічна дипломатія 

1. Просування України у світі через мережу Global Ukrainians.  

2. Український телеканал іномовлення державне підприємство 

«Мультимедійна платформа іномовлення України».  

3. Концепція популяризації України у світі та просування інтересів України 

у світовому інформаційному просторі. 

4. Публічна дипломатія: поняття, характерні риси. 

5. Визначення інформаційної стратегії публічної дипломатії.  

6. Шляхи подолання негативних стереотипів про Україну та альтернативне 

смислове поле для формування позитивного образу України. 

7. Формування бренду «Ukraine Now». 

8. Стратегічний контекст у сфері публічної дипломатії.  



9. Стратегічні документи із реінтеграції Криму, окремих територій на Сході 

України та Стратегія державної політики щодо публічної дипломатії 

кримськотатарського народу (розроблені Міністерством інформаційної 

політики). 

10. Діяльність культурно-інформаційних центрів та інститутів, які є 

складовою «м’якої сили» зовнішньої політики держави. 

11. Зміст поняття «публічна дипломатія».  

12. Вплив публічної дипломатії на трансформацію внутрішнього потенціалу 

країни (в економічній, технологічній, інтелектуальній, інформаційній сферах), у 

її зовнішній політиці.  

13. Історія застосування поняття «м'яка/розумна сила», його визначення, мета 

та завдання.   

14. Напрями діяльності в сфері публічної дипломатії: специфіка, 

характеристика.  

15. Інструментарій для залучення ЗМІ в процесі просування позитивного 

іміджу суб'єктів міжнародної політики. 

16. Організація роботи структур у галузі  публічної/культурної/віртуальної 

дипломатії різних суб'єктів міжнародної політики. 

17. Підготовка керівника організації до публічного виступу. 

 

Питання семестрового контролю: Комунікації в соціальних медіа та 

мережах 

1. Соціальні мережі як засіб масової комунікації. 

2. Соціальні мережі: характеристика, потенціал, комунікаційні можливості. 

3. Поняття про соціальні мережі в інформаційному кіберпросторі. 

4. Визначення соціальних медіа / соціальних мереж. 

5. Позитивні та негативні риси соціальних мереж у контексті 

функціонування сучасних засобів масової комунікації.  

6. Особливості розвитку відомих соціальних мереж світу: Facebook, Twitter, 

Flickr, Instagram, LinkedIn, Qzone, Reddit.  

7. Класифікаційні параметри соціальних мереж: соціальні закладки, 

каталоги, бібліотеки, соціальні медіатеки, спеціалізовані соціальні 

мережі.  

8. Аудиторія соціальних мереж: медіаметричний аналіз, зони поширення.  

9. Соціальні мережі як інформаційний ресурс. 

10. Актуальні явища соціальної комунікації, пов’язані із соцмережевими 

інформаційними потоками (флешмоб, тролінг, фейсбук-революції і т.д.) 

11. Поняття про інформаційні ресурси та їх різновиди.  

12. Соціальні мережі як інформаційні ресурси: визначення, проблеми 

функціонування, перспективи.  

13. Соціальні каталоги, бібліотеки, медіатеки і т.д. та інформація, призначена 

для вільного публічного доступу.  

14. Соцмережева інформація, блогінг та інші інформаційні ресурси в 

сучасних засобах масової інформації.  

15. Фрейми в соціальних мережах та специфіка рефреймингу змісту / 

контексту. 

16. Комунікаційні характеристики найпоширеніших соціальних мереж світу. 



17. Поняття про акаунт та його загальна характеристика. Акаунти відомих 

особистостей (журналістів, політиків, офіційних осіб та ін.). 

18. Персональні сторінки українських та закордонних політиків (президентів, 

прем’єр-міністрів, офіційних представників іноземних держав). 

 

Питання семестрового контролю: Державні комунікації 

1. Зміст поняття «державні комунікації». Мета і завдання, правові та 

організаційні засади державних комунікацій. 

2. Структура державних органів України, їх функції та комунікаційні складники 

їх діяльності. 

3. Органи місцевого самоврядування, їх структура та функції, комунікаційний 

складник діяльності. 

4. PR-технологія як ефективний інструмент управління. 

5. Відділи зв’язків з громадськістю у державних органах, їх завдання, функції 

та форми інформаційної діяльності. 

6. Прес-служби державних органів влади та органів місцевого самоврядування, 

їх фунції та завдання. 

7. Комунікаційний складник діяльності Президента України : зміст, завдання, 

форми. 

8. Комунікаційний складник діяльності Верховної Ради України : зміст, 

завдання, форми. 

9. Комунікаційний складник діяльності Уряду України : завдання, зміст і 

форми.  

10. Поняття кризових комунікацій у структурі державних комунікацій. 

11. Підготовка кризового плану та керування інформаційними потоками під час 

кризових ситуацій загально-державного масштабу. 

12. Поняття внутрішньої комунікації в системі державних комунікацій: цілі, 

завдання, складники, роль регуляторів і медіа. 

13. Сучасний український медіаринок : політичний та економічний фактори, їх 

вплив на контент. 

14. Державний дискурс сучасних українських ЗМІ : аналіз на вибір. 

15. Форми і методи взаємодії з громадськістю та медіа у державних 

комунікаціях. 

16. Висвітлення актуальних проблем держави провідними телеканалами 

України : проблеми та перспективи їх подолання. 

 

Затверджено на засіданні кафедри журналістики та нових медіа, протокол 

№5 від «9» січня 2019 року. 
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