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ВСТУП 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Зв’язки з громадськістю» є 

частиною фахової підготовки студентів спеціальності «Філологія (українська 

мова і література)»,  важливим завершальним  етапом у підготовці  фахівця.  

Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, їх 

готовності до практичної діяльності за спеціалізацією, але й у стимулюванні 

їх подальшого саморозвитку й самовдосконалення.  

На комплексний екзамен виносяться основні питання з дисциплін 

«Основи PR», «Копірайтинг і креатив у PR»,  «PR-діяльність» («PR у сфері 

бізнесу», «PR в соціокультурній сфері», «PR у політичній сфері», «PR в 

системі державного управління»), «Мова і стиль текстів PR». Це дасть змогу 

перевірити рівень підготовки майбутніх фахівців, виявити їхнє вміння 

самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці 

інформації сфери зв’язків з громадськістю та готовність до розв’язання 

завдань PR. 

На кваліфікаційний екзамен виносяться питання найбільш важливі для 

виявлення рівня сформованості професійних компетентностей, які можуть 

бути реалізовані у сфері зв’язків з громадськістю. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації: визначити та систематизувати зміст 

відповідних дисциплін, виділити стрижневі питання й акцентувати на них 

увагу, тим самим забезпечивши систематизацію матеріалу і можливість 

самоконтролю. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 

документу до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

На кваліфікаційному іспиті оцінка сформованості вмінь проводиться 

опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про 

функціональний характер того чи іншого вміння. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що 

висуваються до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення знань з 

циклу вибіркових дисциплін зі спеціалізації. 

Випускник повинен засвідчити сформованість системи знань, свою 

фактичну відповідність вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики з 

обраної спеціалізації бакалавра-філолога. 

 

  



Розділ 1. Етапи та загальний зміст  

кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації, що передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є відповідною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень 

освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів,  

оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об'єктивних критеріїв.  

Зміст екзаменаційних питань і тестових завдань, що виносяться на 

екзамен, орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром 

професійних компетентностей, що визначені у галузевому стандарті 

зазначеної   фахової підготовки (Таблиця 1) 

Таблиця 1. 

Дисципліни, що виносяться на атестацію 

 зі спеціалізації «зв’язки з громадськістю» 
 

№

  з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни за 

ОПП 

Дисципліна, що виноситься на 

комплексну атестацію 

 

1 2 3 

1 ВДС.01.1. «Основи PR» 

2 ВДС.4.02. «Копірайтинг і креатив у PR» 

3 ВДС.4.03.1 «PR-діяльність: PR у сфері бізнесу» 

4 ВДС.4.03.2 «PR-діяльність: PR в соціокультурній сфері» 

5 ВДС.4.03.3 «PR-діяльність: PR у політичній сфері» 

6 ВДС.4.03.4 «PR-діяльність: PR в системі державного 

управління» 

7 ВДС.4.05. «Мова і стиль текстів PR» 

 

2. На основі узагальнених завдань кафедрою реклами та зв’язків з 

громадськістю вищого навчального закладу, що забезпечувала  підготовку за 

спеціалізацією, створюються екзаменаційні білети. До їх складу увійшли 

питання, спрямовані на виявлення у студентів загальнотеоретичних знань 

фахового спрямування, вміння застосовувати інтегровані знання програмного 

матеріалу при вирішенні практичних завдань, власної думки та особистісного 

ставлення. Питання екзаменаційних білетів, що охоплюють увесь зміст 

програми з вибіркових дисциплін спеціалізації, мають не тільки 

репродуктивний, а й проблемно-пошуковий характер. 

 

 



 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з дисциплін спеціалізації 

Зразок білета кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації 

 

1. Охарактеризувати функції системи зв’язків із громадськістю. 

2. Виявити особливості розробки іміджевої статті. 

3. Тести. 

 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи 

знань випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із 

використанням належної кількості фактів й аргументів, оперуванням 

відповідним ілюстративним матеріалом для доведення висловленого в якості 

фактичного матеріалу. 

 

Розділ 2. Зміст дисциплін, винесених на атестацію 

 

Дисципліна «Основи PR». 

Загальна характеристика системи зв’язків із громадськістю. Сутність і 

основні елементи системи зв’язків з громадськістю. Організація та її роль у 

системі зв’язків із громадськістю як суб’єкта управління. Аспекти 

функціонування системи зв’язків з громадськістю.  

Функції системи зв’язків із громадськістю. Сутність і зміст аналітично-

прогностичної функції. Завдання організаційно-технологічної функції. 

Управлінська функція. Інформаційно-комунікативна функція. Зміст 

консультаційно-методичної функції та її реалізація. 

Організація діяльності системи зв’язків з громадськістю. Сутність 

організаційних форм управління зв’язками із громадськістю, процес їх 

становлення, розвитку та вдосконалення. Державна реєстрація піар-агенства. 

Форми PR-діяльності: власна служба; консультативна; індивідуальна; 

змішана. Структура служби зв’язків із громадськістю. Спеціалісти в галузі 

PR. Посадові обов’язки в PR. Сучасні кадрові тенденції на ринку PR-послуг. 

Професійні вимоги до спеціалістів в галузі PR.  

Громадськість у процесі PR-діяльності. Поняття громадськості. 

Публічність та суб’єктність у соціальних взаємодіях – дві основні ознаки 

громадськості. Співвідношення понять громадськість та аудиторія. Ситуативний 

підхід до визначення громадськості (Дж. Дьюі, Дж. Груніг і Т. Хант). Взаємодія та 

комунікація як чинник формування громадськості. Дж. Груніг про три чинники 

перетворення латентної громадськості в активну (усвідомлення проблеми, 

усвідомлення обмежень, рівень участі). Психологічний підхід до визначення 

громадськості у PR (концепція самоорієнтації).  

Комунікація як основа Public Relations. Сутність комунікації. 

Інтерактивний аспект комунікації як процесу обміну  інформацією. Класична 

модель комунікації К. Шеннона, В. Вівера. Модель масової комунікації 

Г.Лассуела. Перцептивний аспект комунікації. Кодування та декодування 



повідомлення. Єдина система кодів комунікатора та реципієнта як умова 

ефективної комунікації. Структура повідомлення (зміст; засоби передачі; 

особистість комунікатора). Когнітивні, афективні та поведінкові аспекти 

інформаційного впливу. 

Зв’язки з громадськістю як комунікаційна функція управління 

(В.Лонги, В. Хазелтон). Зумовленість етапів та моделей  зв’язків з 

громадськістю  принципами комунікації з середовищем (громадськістю). 

Управління системою Public relations. Public Relations як функція 

менеджменту. Менеджмент PR. Планування PR-діяльності.  Стратегія і 

тактика в PR. Стратегічне мислення.  Стратегічний менеджмент. Тайм-

менеджмент в PR. 

Мета, завдання, специфіка формування PR-концепцій. Формування 

корпоративних комунікацій. Корпоративний простір. Корпоративне 

позиціювання. Формування корпоративного іміджу. Назва. Слоган. Місія. 

Легенда. Корпоративні кодекси. 

Технології управління інформацією, створення новин і робота зі 

ЗМІ. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки. 

Преса та її роль у системі засобів масової інформації та у зв’язках із 

громадськістю. Функції радіо. Сутність і особливості функціонування 

телекомунікацій різних форм власності: державних, громадських, 

муніципальних, акціонерних, кооперативних, приватних; можливість, 

необхідність та доцільність їх використання у зв’язках із громадськістю. 

Специфіка новітніх та соціальних медіа. 

PR-кампанія: підготовка, планування та проведення. Планування, 

координація та контроль за  реалізацією програми. Основні моделі 

управління зв’язками з громадськістю: RACE – дослідження (research); 

планування та програмування дій (action planning); комунікація та дії 

(сommunication); оцінка (evaluation). FPCE – пошук фактів (factfinding); 

планування (planning), комунікація (communication), оцінка (evaluation);  

ROPE – дослідження (research);  цілі (оbjectives); програмування 

(рrogramming); оцінка (еvaluation); ROPES – дослідження (research);  цілі 

(оbjectives); програмування (рrogramming); оцінка (еvaluation); stewardship 

(управління). 6-елементна модель процесу PR Ф. Джефкінса. Модель 

П.Гріна.  
Література.  

Основна 

1. Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В.  Балабанова, К. В. 

Савельєва. — К. : Професіонал, 2008. —  528 с.  

3. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільству: 

психологія, технології, техніка паблік рілейшнз: [монографія] / В.М.Бебик. – 

К.:МАУП, 2005. – 440 с. 

4. Вежель Л. М. Основи зв’язків із громадськістю : конспект лекцій / Ліна 

Михайлівна Вежель. – К. : Ін-т журналістики, 2008. – 68 с. Інститут  журналістики, 

2008. – 68 с. 

5. Зражевська Н.І. Масова комунікація: курс лекцій / Н.І. Зражевська. – Черкаси: 

Видавництво „Брама-Україна”, 2006. – 172 с. 



6. Катлип Скотт, М., Сентер, Аллен, Х. Брум, Глен, М., Паблик рилейшнз. Теория и 

практика. : Пер. с англ. : Уч. Пос. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. — 

624 с. : ил. — Парал.тит.англ.  

7. Курбан А. Эффективная пресс-служба: структура и функции  / А.Курбан // ПР-

менеджер. - 2006.- №8.- C.27-35. 

8. Мойсеєв В. А. Паблик рілейшнз : Навч. посіб. / А. В. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 

2007. – 224 с.  

9.  Організація роботи прес-служб : навч. посіб. / Білан Н. І., Нетреба М. М. – К. : 

Видавничо-поліграфічнии ̆ центр "Київський університет", 2015. – 304 с. 

10. Основи реклами та зв’язків із громадськістю : підручник / за аг.ред. В. Ф. Іванова, 

В. В. Різуна. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2011. — 431 с. 

11. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 

2001. – 656 с. 

12. Четвертков Н. В.  Современная пресс-служба / Н. В. Четвертков. – М. : Аспект 

Пресс, 2010. – 191 с. 

Допоміжна 

1. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: [навчальний посібник] / Г.Г. Почепцов. – К.: 

«Знання», 2008. – 663 с. 

2.   Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжениринг: теория и практика / Г.Г. Почепцов. 

– К.: Альтер-пресс, 2008. – 408 с. 

3. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-

справочник / под ред. В.А. Ильганаевой. – Х.: КП «Городская типография», 2009. 

– 392 с.  

4. Уотсон Т. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании / Т.Уотсон, 

П.Нобл. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 261 с. 

5. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию/ Френсис 

Фукуяма. – М.: АСТ. – 2006. –  326 с. 

 

Дисципліна «Копірайтинг і креатив у PR»  

Зв'язок  понять PR та копірайтинг PR. Визначення поняття PR. 

Особливості копірайтингу в сфері зв’язків із громадськістю. Види PR-

копірайтингу за метою. Цільова аудиторія PR-текстів. 

           Психологічне сприйняття аудиторії текстового та графічного 

повідомлення. Роль контексту при сприйнятті текстового повідомлення. 

Колір, графіка як інформаційні коди текстового повідомлення. Типи 

сприйняття тексту різними категоріями читачів. Аргументація та сугестія в 

друкованих текстах.  

Принципи і правила копірайтингу в PR. Особливості створення PR-

брифу. Основні елементи PR-брифу. 

Основи письмової комунікації в PR-діяльності. Класифікація PR-

матеріалів. Контрольовані організацією письмові PR-матеріали. 

Неконтрольовані організацією письмові PR-матеріали. Вимоги до PR -

матеріалів. Лист. Інформаційний реліз. Запрошення. Проспект, буклет. 

Брошура. Листівка. Заявка та пропозиція. Контрольовані організацією PR-

матеріали, призначені для внутрішньої аудиторії. Звіт. Інформаційний 

листок, ньюслетер, бюлетень. Медіа-план. Медіа-карта. Прес-дайджест. 

Неконтрольовані організацією PR -матеріали, призначені для ЗМІ. Лист в 



редакцію. Медіа-, ньюс-, прес-реліз. Бекграунд. Біографічна довідка. Факт-

лист. Стаття. Заява для ЗМІ. Медіа-, ньюс-, прес-кіт. 

Проблеми копірайтингу в PR. Етапи становлення копірайтингу у 

сфері зв’язків з громадськістю. Теоретики та практики становлення PR-

копірайтингу як діяльності. Поняття копірайтера. Спільні та відмінні 

обов’язки копірайтера у рекламній сфері та сфері зв’язків з громадськістю. 

Законодавча база сфери  зв’язків з громадськістю. 

Визначення цільової аудиторії PR-матеріалів. 

Світовий досвід реалізації послуг з PR-копірайтингу. 

Грамотність PR-копірайтингу в Україні.  

Створення PR текстів для різних видів ЗМІ. Особливості написання 

PR-текстів залежно від каналу поширення інформації. Особливості 

написання PR-текстів для друкованих видань. Підготовка PR-текстів для 

телевізійної трансляції. Створення PR-матеріалів для презентації на 

радіомовленні. PR-тексти та інтернет-середовище: пошукові вимоги до  

змісту текстів у Інтернеті; види PR-текстів у просторі Інтернет;  прес-реліз в 

Інтернеті як міні-сайт.  

Переваги та недоліки видів ЗМІ для поширення PR-текстів. 

Розробка іміджевої статті. Поняття іміджевої статті. Іміджева стаття 

як елемент  системного брендигу. Візуальний компонент іміджевої статті. 

Жанри іміджевої статті. Структура та принципи  побудови іміджевої статті. 

Проблеми під час написання іміджевої статті. 

Копірайтинг новини. Жанрова особливість копірайтингу новини. 

Технологія написання прес-релізу. Поняття прес-кіту. Взаємозв’язок прес-

реліза з прес-кітом. Новина для телебачення. Новина для радіо. Новина для 

періодичних друкованих ЗМІ. Новина в Інтернеті. 

PR-копірайтинг усної комунікації.   Види усної комунікації. Промова. 

Презентація. Доповідь. Пропаганда. Агітація. Завдання та види PR-текстів у 

політичних комунікаціях. Поняття лозунгу, слогана, девіза. 
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Змістовий модуль: «PR-діяльність: PR у сфері бізнесу» 

Сучасні маркетингові комунікації: структура та специфіка 



функціонування. Система сучасних маркетингових комунікацій. Складові 

частини системи маркетингових комунікацій. Специфіка та особливості 

розбудови інтегрованих маркетингових комунікацій. Система сучасних 

digital- комунікацій та їх місце у маркетингових комунікаціях. Роль і місце 

PR в системі маркетингових комунікацій. Взаємодія PR із суміжними 

напрямками розвитку маркетингових комунікацій. 

Структури та основи реалізації сучасних бізнес-процесів. Бізнес-

процес: структура та базові складові. Типологія та класифікація сучасних 

бізнес-процесів. Структура та складові частини базового бізнес-процесу. 

Специфіка та особливості функціонування супроводжувальних бізнес-

процесів. Роль і місце PR в системі базового бізнес-процесу. Методи та 

засоби алгоритмізації сучасних бізнес-процесів. Проектний менеджмент. 

Системи підтримки прийняття управлінських рішень. 
 

Специфіка та особливості сучасних PR- процесів  у бізнес-

середовищі. 

PR-процес: структура та принципи функціонування у бізнесі. Роль і 

місце PR- процесів в системі маркетингових комунікацій. 

Внутрішньокорпоративні PR-процеси. Планування та реалізація PR-процесів 

на міжкорпоративному рівні. Карта інформаційного поля компанії. 

Інформаційно-комунікаційні канали компанії та принципи їх 

функціонування. 

Маркетингові та соціологічні дослідження: структура та 

специфіка виконання.Маркетингові комунікації: структура та принципи 

здійснення дослідницьких процесів. Соціологічні дослідження процесів у 

маркетингових комунікаціях. Галузеві огляди. Фокус-групи. Експертне 

опитування. Вивчення споживацького попиту. Моніторинг ЗМІ.  

Ситуативне планування PR-процесів у бізнесі. Типологія та 

класифікація інструментів ситуативного планування PR-процесів у бізнесі. 

Івент-менеджмент в системі маркетингових комунікацій. PR-кампанія: 

структура та принципи реалізації у бізнес-середовищі. PR-акція: правила 

планування та принципи реалізації.  

Практичні засоби та інструменти реалізації PR-процесів у бізнес-

середовищі. Типологія та класифікація практичних інструментів PR-процесів 

бізнес-структур. Прес-конференції. Корпоративні презентації. Інформаційні 

війни у бізнесі. Антикризові технології. SMM в системі маркетингових 

комунікацій. 

Сучасні інновації  у маркетингових комунікаціях та PR. Інвестор-

рілейшнз. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу. Система 

корпоративної інформаційної безпеки (конкурентна розвідка). Соціальний 

медіа маркетинг. Networking в системі сучасних маркетингових комунікацій. 
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Змістовий модуль «PR-діяльність: PR в соціокультурній сфері» 
PR-технології в освіті. Загальна характеристика системи освітніх 

закладів України. Трансформаційні зміни системи освіти в Україні за часів 

незалежності. Державний і приватий сектори освіти. 

Основні завдання і стратегія PR-технологій освітніх закладів. 

Просування освітніх послуг як одне з найважливіших завдань освітнього 

закладу. Канали інформування громадськості про характер освітніх послуг. 

Створення системи ефективної комунікації і підвищення 

конкурентоспроможності освітнього закладу без залучення додаткових 

фінансових ресурсів як пріоритетне завдання стратегії PR освітнього закладу. 

Зарубіжний досвід впровадження PR у діяльність освітнього закладу.  

Сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. Структура іміджу 

освітнього закладу, основні компоненти та їх характеристика. 

Бренд освітнього закладу та технологія його побудови. Фактори, які 

впливають на рівень активності застосування PR-технологій в сучасному 

закладі освіти. Переваги формування бренду в освіті.  

Цілі та завдання PR-служб освітніх закладів. PR-відділ сучасного 

вищого навчального закладу як важливе соціально-ідеологічне утворення, 

його цілі та завдання. 

PR-технології в культурі та індустрії дозвілля. Заклад культури: 

нормативно-правові аспекти, інформаційне та ресурсне забезпечення.  

Структура  базової мережі культурних закладів в Україні. Індустрія 

дозвілля: зарубіжний і вітчизняний досвід). 



Напрями державної культурної політики України. Державна підтримка 

культурно-мистецьких організацій, громадських та професійних асоціацій, 

об`єднань, митців. 

Підтримка культури бізнесом. Спонсоринг та фандрейзинг у 

соціокультурній сфері. Визначення понять: спонсоринг, фандрейзинг, 

некомерційна організація. Загальноприйняті постулати благодійництва. 

Ділові та особисті мотиви спонсорингу. Можливі шляхи спонсорингу в галузі 

культури. 

PR-технології в шоу-бізнесі. Основні умови  успішного PR у шоу-

бізнесі. Шляхи здійснення контролю громадської думки у шоу-бізнесі. 

Типологія іміджу «зірок» шоу-бізнесу. Церемонія нагородження як один із 

методів PR у шоу-бізнесі. Створення різного роду рейтингів, їх місце в 

системі інструментарію PR. 

. PR-інструменти, які ефективно впливають на свідомість і переконання 

масової аудиторії при просуванні проектів шоу-бізнесу. Методи PR у 

музичному шоу-бізнесі: популяризація музичних груп і співаків на арені ШБ. 

Технологія брендингу в ШБ включає, її складові: орієнтація на цільову 

аудиторію (публіку), формування легенди; створення образу; заявлених 

цінностей; репертуар; проведення рекламної кампанії; організація гастролей.  

PR-технології у соціальній сфері. Соціальна робота: її сутність та 

пріоритетні напрями. Загальна характеристика PR при просуванні соціально 

орієнтованих проєктів. Переваги просування соціально орієнтованих ідей. 

Особливості PR-стратегії соціально орієнтованих програм 

(організацій).Правдивість і повна інформованість як головний принцип PR 

при створенні і просуванні соціально орієнтованих проектів.  

Особливості взаємодії некомерційних соціально орієнтованих 

організацій із засобами масової інформації. Основні етапи роботи 

некомерційної організації із ЗМІ: інформаційне забезпечення; ініціювання 

публікацій; використання нетрадиційних форм. Принципи, які підвищують 

ефективність зустрічі у форматі «круглого столу» при презентації 

соціального проекту. Web-ресурс як PR-інструмент у діяльності 

некомерційних (соціально орієнтованих) організацій. 

Робота з добровольцями як інструмент PR. Принципи залучення 

волонтерів до PR-кампаній. Умови ефективності співпраці з добровольцями. 

Залучення соціальних проектів до формування соціального бренду. 

Сутність соціального проекту. Основні вимоги до проведення конкурсу 

соціальних проектів. 

PR-технології в громадських організаціях і фондах. Громадські 

організації і рухи. Історія виникнення. Напрями діяльності. Соціальні 

функції, які визначають роль громадських організацій у суспільстві. 

Застосування PR-технологій в діяльності громадських організацій. Умови 

ефективного PR. 
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PR-кампании  [Електронний ресурс] // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2006. – № 12. – С.50-57. - Режим доступу: 
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3. Курбан О.В. До питання про технології діагностування та моделювання 

соціокомунікативних процесів / О. В. Курбан // Актуальні проблеми історії, теорії 

та практики художньої культури. – 2009. – Випуск XXIII. – С. 54-60. 

4. Матвієнко В.Я. Соціальні технології / В.Я. Матвієнко. – К.: Українські пропілеї, 

2001. – 446 с. 

5. Нормативні документи в сфері культури України  

[Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=99798 

 

Змістовий модуль «PR-діяльність: PR у політичній сфері» 
Політичний PR в контексті політичної системи суспільства. 

Поняття та класифікація політичних систем. Політична соціалізація: 

особливості в різних системах. Політичні комунікації в контексті політичних 

систем.  Особливості PR діяльності в провідних політичних системах. PR для 

монархії. PR заходи для комуністичної ідеології. PR при тоталітаризмі. 

Медіацентрована демократія. PR демократія.  Культ особи: ґенеза поняття. 

Культ особи як продукт PR-технологій 

Політичний медійний та PR менеджмент. Визначення та сутність 

політичного медійного менеджменту. GR зв’язки з Урядом. Політична 

медійна кампанія. Методологія комунікативних методів політичного ПР. 

Політична комунікація в контексті комунікаційних методів. Комунікаційні 

процеси при формуванні іміджу. Медійні методи як чинник формування 

громадської думки. Інтернет-технології в політичному менеджменті. 

Маніпуляції в політичному PR та способи протидії. Психологія 

політичного ПР. Створення настанов в політичному ПР. Пряма маніпуляція в 

політичному ПР. Медійні ефекти: прайминг та фрейминг.  Засоби 

http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=295
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=99798


дискредитації конкурентів в політичному ПР. Тексти політичного ПР. 

Передвиборча програма. Сучасний український інфотейтмент. Партійні ЗМІ: 

роль та місце у формуванні ідеології. Суспільно-політичні ЗМІ в політичному 

ПР.  

Планування політичної кампанії. Політична кампанія. Види 

політичних кампаній. Учасники політичної кампанії: загальна 

характеристика. Суб'єкт і об'єкт управління в політичній кампанії. Ініціатори 

та організатори політичних кампаній. Особливості українського контексту 

політичних кампаній. 
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Розділ 3.  

 

1. Охарактеризувати функції системи зв’язків із громадськістю. 

2. Визначити особливості організації системи зв’язків з громадськістю. 

3. Виявити і охарактеризувати комунікативні аспекти Public relations. 

4. Здійснити порівняльний аналіз ролі преси у системі засобів масової 

інформації та у зв’язках із громадськістю. 

5. Надати загальну характеристику PR-кампанії та розкрити суть її планування, 

підготовки та проведення. 

6. Охарактеризувати особливості прес-конференції та брифінгу як способу 

оприлюднення важливої  поточної інформації. 

7. Охарактеризувати прес-тур як інформаційний захід для преси, особливості 

його проведення. 

8. Розкрити складові прес-релізу: види, структурні елементи, правила 

підготовки, вимоги до інформації у прес-релізі. 

9. Проаналізувати формальні і неформальні методи збирання інформації у сфері 

зв’язків з громадськістю. 

10. Охарактеризувати поняття PR-тексту та пояснити його ознаки. 

11. Пояснити особливості створення PR-текстів для різних видів ЗМІ. 

12. Виявити особливості розробки іміджевої статті. 

13. Охарактеризувати копірайтинг новини. 

14. Виявити особливості PR-копірайтингу усної комунікації, його види та 

вимоги до розробки. 

15. Виявити специфіку тактичного та стратегічного планування PR-процесів. 



16. Охарактеризувати інвестор-рілейшнз, правила та принципи налагодження 

стосунків з інвесторами. 

17. Навести модель PR-підрозділу в структурі комерційної компанії: функції, 

принципи, повноваження.  

18. Охарактеризуйте PR-технологій їх промоції мережі культурних закладів в 

Україні. 

19. Охарактеризувати PR-інструменти в шоу-бізнесі, їх специфіку. 

20. Надати оцінку церемоній нагородження, рейтингам «зірок» в системі шоу-

бізнесу як інструментарію PR (з наведенням прикладів). 

21. Охарактеризувати спонсоринг та фандрейзинг у соціокультурній сфері,  

потенціал підтримки культури бізнесом.  

22. Визначити специфіку зв’язків з громадськістю в освіті. 

23. Сформувати систему сучасних вимог до іміджу освітнього закладу. 

24. Проаналізувати сучасні політичні комунікації. 

25. Комунікаційні технології формування іміджу політика. 

26. Охарактеризувати особливості маніпуляції в політичному PR та способи 

протидії. 

27. Проаналізувати технологію планування політичної кампанії (з наведенням 

прикладів). 

28. Виявити та оцінити інформаційні ресурси політичної кампанії. 

29. Визначити пріоритетні завдання державної інформаційної політики 

України. 

30. Охарактеризувати динаміку міжнародного іміджу України. 

 

 

Розділ 4. Критерії оцінювання якості підготовки 

 

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі 

вимоги: 

- науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом 

науки; 

- виклад відповідей на запитання у методологічному, 

комунікаційному, етичному аспектах, аргументація основних 

положень, відповіді  з прикладами з сучасної практики навчання та 

професійної діяльності; 

- обізнаність у найважливіших сучасних питаннях реклами та зв’язків 

з громадськістю; 

- знання й усвідомлення основних проблем та процесів PR-індустрії 

України та світу. 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в день 

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ЕК. 



При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені та оцінюванні 

бакалаврської роботи члени комісії  користуються такими вимогами й 

критеріями: 

 

 

 

 

 

Оцінка Кількість балів  Критерії оцінювання 

Відмінно 100-90 Оцінка «відмінно» виставляється за глибокі 

логічні, аргументовані знання навчального 

матеріалу, з використанням основних і 

додаткових рекомендованих джерел, 

оперуванням відповідним ілюстративним 

матеріалом для доведення висловленого. 

Студент вільно володіє спеціальною 

термінологією, правильно застосовує 

теоретичні знання з різних дисциплін для 

розв’язання практичних завдань; уміє 

розробляти методику вирішення 

дослідницьких проблем, використовуючи при 

цьому досягнення теорії, історії книгознавства, 

бібліотекознавства та бібліографознавства, 

новітні інформаційні технології для вирішення 

практичних завдань бібліотечно-інформаційної 

галузі. 

Припускається 2-3 неточності у викладенні 

матеріалу, які не призводять до помилкових 

висновків і рішень. 

Дуже добре 82-89 Оцінку «добре» отримує студент, який 

достатньо розкриває основний зміст 

теоретичних питань, володіє навичками  

аналізу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів, науково-дослідними 

методами відповідно фахового спрямування; 

правильно використовує професійну 

термінологію, не допускає у відповіді грубих 

помилок; можливі 1-2 неточності у 

використанні спеціальної термінології, 

несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, 

які не спотворюють зміст відповіді. 

Добре 75-81 



Задовільно 69-74 Оцінку «задовільно» отримує студент, який в 

основному правильно відповідає на питання, 

але викладає матеріал неповно, не завжди 

послідовно; відчуває певні труднощі у 

застосуванні теоретичного матеріалу для 

виконання практичних завдань; помиляється в 

застосуванні професійної термінології. 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 Оцінку «незадовільно» отримує студент, 

який не може розкрити основний зміст 

теоретичних питань, не володіє навичками 

застосування набутих знань для  

виконання практичних завдань; не володіє 

професійною термінологією; допускає 

грубі помилки в остаточних висновках. 

 
 


