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ВСТУП 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації «Реклама» є частиною фахової 

підготовки студентів спеціальності 035 «Філологія,  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: «Вступ 

до спеціальності», «Рекламна діяльність», «Копірайтинг і креатив у рекламі»,  

«Технології виробництва й розміщення реклами». Це дасть змогу перевірити 

рівень підготовки майбутніх фахівців, виявити їхнє вміння самостійно 

поповнювати свої знання, орієнтуватися у швидкому потоці інформації сфери 

реклами та готовність до розв’язання завдань зі спеціалізації. 

На кваліфікаційний екзамен виносяться питання найбільш важливі для 

виявлення рівня сформованості професійних компетентностей, які можуть бути 

реалізовані у сфері реклами. 

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, забезпечити 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. 
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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 «реклама» 
 

№  

з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни за 

ОПП 

Дисципліна, що виноситься на 

комплексну атестацію 

 

1 2 3 

1 ВДС.4.01 «Вступ до спеціальності» 

2 ВДС.4.02 «Копірайтинг і креатив у рекламі»   

3 ВДС.4.03 «Рекламна діяльність» 

4 ВДС.4.04 «Технології виробництва й розміщення 

реклами» 

 

На основі узагальнених завдань кафедрою реклами та зв’язків з 

громадськістю, що забезпечувала  підготовку за спеціалізацією «Реклама», 

розроблені 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 фахових дисциплін 

Зразок білета кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації 

1. Охарактеризувати діяльність українських неурядових організацій в сфері 

реклами. 

2. Пояснити особливості створення тексту для телереклами. 

3. Тести. 
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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 «Вступ до спеціальності» 

Загальна характеристика поняття реклами. Сутність і основні елементи 

реклами, її роль та функції. Основна рекламна термінологія. Класифікація, види 

типи, категорії реклами, їх форми та жанри. Відкрита та прихована реклама. 

Особистісна реклама. Соціальна реклама. Реклама територій. Зовнішня 

реклама. Рекламні носії. Реклама в транспорті. Рекламне видання. Жанрові та 

стилістичні особливості подачі рекламних матеріалів у різних типах ЗМІ.  
Загальна характеристика фахівця з реклами. Рекламні професії: 

специфіка, проблематика, перспективи. Вимоги до спеціалістів з реклами та 

особливості праці. Засади та принципи організації рекламної діяльності. 

Посадові обов’язки  рекламістів. Організація та структура відділу. Особливості 

роботи рекламних відділів у різних галузях. Мета, принципи та засади 

функціонування рекламного відділу. Основні завдання рекламного відділу. 

Специфіка роботи та функції рекламного відділу в ЗМІ.  

Основи  рекламної  комунікації. Основні завдання рекламної комунікації. 

Об’єкт та суб’єкт рекламної комунікації. Етика спілкування рекламіста: 

внутрішня та зовнішня. Психологічний аспект ефективного спілкування в 

рекламі. Взаємовідносини між суб’єктами рекламної комунікації. Види взаємин 

в рекламній комунікації. Технологія ефективних переговорів: методи 

переконання й фактори впливу. 

Стратегія і тактика рекламної кампанії. Етапи та методика 

формування рекламної кампанії. Складові рекламного планування. Стратегія 

рекламної кампанії. Тактика рекламної кампанії. Бюджет: види, принципи та 

засади формування. Інструменти аудиту рекламних кампаній. SWOT-аналіз. 

Концепція 4Р та планування маркетингу. Основні помилки в таргетованій 

рекламі. Аналітика в рекламній діяльності. Дослідження рекламного ринку. 

Оцінка ефективності рекламної кампанії. 
Література.  

Основна 

1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ.  М.: Издательский 

дом “Вильямс”, 2004.  432 с. 

2. Владимирська А. Реклама: навчальний посібник / А. Владимирська, П. Владимирський // К.: 

Кондор, 2009.  224 с. 

3. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і 

редакція Д. Ядіна. К.: Знання; КОО, 2001.  456 с. 

4. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: Основы взаимодействия (опыт 

теоретического исследования). М.: ИМА-Пресс, 2001.  263 с.  
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5. Ляпина Т. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы  «Альтапрес» : 

К.,2001  336 с. 

6. Ромат Е. Реклама : Учебник для вузов. 7-е изд. Спб. : Питер, 2008.  512 с.  

Допоміжна 

1. Бернадская Ю. Текст в рекламе : учебн. Пособие для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 288 с. 

2. Кочеткова А. Медиапланирование. Москва; “Академия рекламы”, 2003.  173 с. 

3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. — СПб.; “Питер”, 2003. 368 с. 

 

Дисципліна «Рекламна діяльність» 

Місце реклами в маркетинговій діяльності компанії. Поняття реклами 

та її місце в маркетинговій діяльності будь-якого підприємства. Визначення 

реклами за різними джерелами. Визначення основних рекламних понять згідно 

Закону України. Інтегровані маркетингові комунікації як елемент комплексу 

маркетингу.  

Етапи розробки ефективної маркетингової комунікації. Структурні 

елементи маркетингової політики. Основні цілі маркетингових 

комунікацій. Поняття маркетингових кампаній. Фактори формування 

маркетингової політики підприємств за рахунок сегментації цільової аудиторії, 

позиціонування та націлювання.  

Постановка цілей комунікації. Різниця між маркетинговими та 

комунікаційними цілями. B2B та B2C реклама. Види промоушн стратегії: push-

стратегії, pull-стратегії.  

Розробка рекламного повідомлення. Стратегія повідомлення. Креативна 

стратегія повідомлення (інформаційний заклик, трансформаційний заклик). 

Зміст, cтруктура, формат, джерело повідомлення.  

Аналіз та вибір каналів комунікації. Особисті канали комунікацій. 

Неособисті канали комунікацій (ЗМІ, стимулювання збуту, спонсорство, PR). 

Аналіз ефективності різних промоінструментів.  

Медіапланування: основні засади. Визначення поняття «медіаплан», його 

основних завдань а методів побудови.  

Ефективність рекламного впливу  Критерії ефективності реклами. 

Оцінка ефективності кампанії (ROI/ROMI). Вплив реклами на підсвідомість.  

Управління рекламою. Рекламні агенції, медіа-агентства та інші учасники 

ринку. Маркетингові та рекламні функції в компаніях-рекламодавцях. Розподіл 

відповідальності.  

Правові  аспекти рекламної діяльності. Маркетингові комунікації та 

державне регулювання. Міжнародний кодекс рекламної практики. 

Відповідальність рекламної галузі  перед суспільством. Саморегулювання 

рекламної галузі. Нормативні документи, які регулюють рекламну діяльність в 

Україні.  
Література 

Основна 

1. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход/ перевод с 

англ.под редакцией С.Г.Божук.-СПб: Питер, 2001 -864 с.  

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. – СПб.:Питер, 2010. – 816 с.  

3. Огілві Д. THE UNPUBLISHED DAVID OGILVI / Девід Огілві; пер. С англ. И. 
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Айзятуловой. – М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2014. – 184 с. 

4. Рассел Т. Рекламные процедуры Клеппнера. 15-е изд./Дж.Т.Рассел, У.Р.Лейн. – СПб.: 

Питер,2003. – 928 с.:ил.- ( Серия « Маркетинг для профессионалов»). 

5. Ромат Е.В. Реклама : Краткий курс / Е.В.Ромат. - 2-е изд. - СПБ : Питер , 2009 .- 207 c. 

6. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Пер. Со 2-го ан.изд. -  

К.:Знання-Прес, 2003.- 796 с. 

7. Advertising and promotion : an integrated marketing communications perspective / George 

E. Belch, Michael A.Belch. – 5th ed. 2011 – ( The Irwin series in marketing). 

 

Додаткова 

1. Про рекламу. Закон України, 1996р. 

2. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту : навчальний посібник / 

В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. - К: ЦУЛ , 2009 .- 200 c. 

3. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и ПР. Учебное пособие. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 

4. Геращенко Л. Психология рекламы: учебное пособие . М. : АСТ: Астрель: Хранитель, 2006. 

5. Головлева Е.Л. Основы рекламы. Учебное пособие / Е.Л.Головлева. - М. : ЗАО «Издательский 

Дом «Главбух», 2003. 

6. Гольман И.А. Рекламная деятельность : Планирование. Технологи. Организация / 

И.А.Гольман. - М. :   Гелла-принт, 2002. – 346 с. 

7. Голуб О. Социальная реклама: Учебное пособие. М.: Издательско – торговая 

корпорація «Дашков и Ко», 2010. – 180 с. 

8.    Дейан А. Реклама : (пер. с фр.) / А.Дейан. - СПб. : Нева, 2003.  

9. Дэвис Дж. Исследование в рекламной деятельности. Теория и практика / Дж.Дэвис. - М. : 

Вильямс, 2004. 

10. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Х.Кафтанджиев. - М., 1995. 

11. Кузякин А.П. Реклама и PR в мировой экономике: учебное пособие / А.П. Кузякин, М.А. 

Семичев // М.: ООО «ТК  

       Велби», 2002. – 320 с. 

12. Котлер Ф. Основы маркетинга . М : Прогресс, 1990. 

13. Лебедев А.Н. Психология рекламы.-2005. 

14. Шейнов В. Эффективная реклама. Секреты успеха.  М. : Ось-89, 2003. 

15. Goodrum CH. and Dalrumple H. Advertising in America/ The first 200 Years.  1990.  320 p.  

 

Дисципліна «Копірайтинг і креатив у рекламі»  

Копірайтинг: основні поняття та сутність. Поняття копірайтинг. 

Функції копірайтингу. Мета копірайтингу. Завдання копірайтингу. Види 

копірайтингу: рекламний копірайтинг; чорний, білий, сірий копірайтинг. 

Поняття копірайтера. Обов’язки копірайтера. Вимоги до копірайтера. Функції 

копірайтера. Мета копірайтера. Завдання копірайтера. Історія розвитку 

копірайтингу. Теоретики та практики становлення копірайтингу як діяльності. 

Принципи та правила копірайтингу. Принципи побудови рекламної 

стратегії. Особливості створення рекламного брифу. Основні елементи брифу. 

Правила копірайтингу видатних копірайтерів. Відбір цільової групи. Ознаки 

сегментації. Стилі життя цільової аудиторії. Вибір цілей реклами. Вибір ознаки 

товару як об’єкта рекламування. Значення рекламного сценарію в копірайтингу. 

AIDA – основа рекламного тексту. Інструменти привернення уваги до тексту. 

Методи зацікавлення цільової аудиторії рекламним текстом. Створення 

споживчого бажання за допомогою рекламного тексту. Спонукання цільової 

аудиторії до дії за допомогою рекламного тексту.  

http://www.amazon.co.uk/George-E-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.uk/George-E-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_1
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Психологія сприйняття рекламного тексту. Психологія сприйняття 

рекламного звернення цільовою аудиторією. Піраміда Маслоу. Взаємозв’язок 

потреби та мотиву в рекламному тексті. Раціональні мотиви. Емоційні мотиви. 

Моральні мотиви. Вибір мотивів. Грамотність та нормативність копірайтингу в 

Україні. Сутність рекламного креативу як творчого процесу розробки 

рекламного звернення. Способи генерації нових ідей у рекламному зверненні. 

Створення рекламних текстів для різних видів ЗМІ. Особливості 

рекламних текстів для газетних видань. Особливості текстів журнальної 

реклами. Особливості текстів для зовнішньої реклами. Текст на плакат. Текст 

макета для друкованих ЗМІ. Різновиди макетів друкованої реклами. 

Особливості підготовки рекламних текстів для радіо. Креативні технології 

радіореклами: інтерв’ю зі знаменитістю, історичний екскурс, подорож у 

майбутнє, звукова картина, казковий персонаж, спеціальна пісня чи гімн фірми, 

музичний логотип, переспіваний на інший текст хіт. Особливості підготовки 

рекламних текстів для телебачення. Креативні технології телереклами: сюжетна 

лінія, вирішення проблеми, хронологія, спеціальні ефекти, рекомендації, гумор, 

доповідач, демонстрація, напружений інтерес, натуралістична сценка, аналогія, 

фантазія, індивідуальність. Сценарні підходи у креативі: телевідеосценарій, 

кінематографічний. Вимоги до  змісту рекламних текстів в інтернеті. Основні 

форми, що використовуються в інтернеті для розкручування ресурсу: банерна 

реклама, контекстна реклама, рейтингові системи і тематичні каталоги, e-mail-

маркетинг.  

Складові рекламного тексту. Основні складові рекламного тексту. 

Заголовок та його типи. Підзаголовок рекламного тексту. Основний текст та 

його види. Перший абзац основного тексту. Центральні абзаци. Останній абзац. 

Аргументація в тексті. Особливі елементи рекламного тексту: «ціна», «назва» 

та «адреса». Лозунг-підпис, або «останній штрих». Класифікація стилів 

рекламних текстів. Розробка слогану. Вимоги до слогану. Види та функції 

слоганів. Прийоми створення слоганів. 

Засоби творення рекламного тексту. Лексика рекламних текстів. 

Маркована лексика. Антоніми. Синоніми. Метафора. Алюзія. Персоніфікація. 

Гіпербола. Літота. Градація. Іронія. Каламбур. Оксюморон. Порівняння. Епітет. 

Анафора та епіфора. Антитеза. Градація. Хіазм. Синтаксичні формули та їх 

роль у копірайтингу. Синтаксична контамінація. Парцеляція та членування. 

Компресія на рівні словотворення у рекламному тексті. Кліше або «ударні 

слова». Спонукальні слова. Емоційна лексика, інвективи, розмовні вислови у 

рекламних текстах.  
Література 

Основна 

1. Каплунов Д. Нейрокопирайтинг. 100+ приёмов влияния с помощью текста. К. : Эксмо, 

2017, – 352 с. 

2. Падалка С. В очікуванні копірайтера. К. : Pabulum, 2017, – 160 с. 

3. Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 208 с. 

4. Смирнова Ю.В. Реклама на телевидении: разработка и технология производства: учеб. 

Пособие. М.: Издательство "Омега-Л", 2011. - 256 с. 
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5. Трухімович С. В. Реклама. Конспекти копірайтера. Практичний посібник / Сергій 

Трухімович. – К. : Києво-Могилянська академія, 2016, – 145 с. 

Додаткова 

1. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления. М. : Дашков и 

Ко, 2008. – 252 с. 

2. Блинкина-Мельник М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров. М. : ОГИ, 2003. 

– 200 с. 

3. Брукс П. Копирайтинг: как написать рекламу, которая будет продавать / П. Брукс.   

4. Геращенко Л. Как написать сценарий рекламного ролика? М. : Диаграмма, 2006. – 96 

с. 

5. Джулер А.Д. Креативные стратегии в рекламе / А.Д. Джулер, Б.Л. Дрюниани.  СПб. : 

Питер, 2003. – 384 с. 

6. Иванова К. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR – текстов / К. 

Иванова. – 2-е издание. – СПб. : Питер, 2007. – 160с.  

7. Кузнецов П.А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-

технологии / П.А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012.  260 с. 

8. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ. М. : Эксмо, 2007. – 352с.  

 

Дисципліна «Технології виробництва й розміщення реклами»  

Історія розвитку рекламного продукту. Радіомовлення, телебачення, 

преса як засоби масової комунікації. Поняття ефекту та ефективності, цільової 

аудиторії, зворотного зв’язку. Базові складові рекламної комунікації. Поняття 

кодування та декодування інформації. Засади виникнення радіомовного та 

телевізійного й друкованого рекламного продукту. Перша реклама на радіо, 

пресі й телебаченні. Виникнення поняття радіо й відеоролика. Розвиток 

реклами в Україні. Законодавчі аспекти національної реклами. 

Категоріальний апарат реклами. Реклама у контексті медіастандартів.   

Поняття рекламний ролик, спонсоринг, аудіозаставка, дикторське звернення, 

замовлення рекламного сюжету у новинах, рекламний фільм. Технічні 

характеристики виробництва реклами. Формати аудіо й відеозапису. 

 Розробка сценарію рекламного ролика. Поняття концепції, концепції 

рекламного ролика. Особливості розробки концепції реклами для 

телерадіомовлення й преси. Класичне розуміння поняття сценарій. Сценарій 

рекламного ролика як фундамент комерційного успіху рекламного проекту. 

Створення літературного сценарію. Розробка режисерського сценарію. 

Найпоширеніші помилки під час роботи над сценарієм реклами.  

Підготовка до зйомки рекламного ролика. Етапи створення рекламного 

ролика та їх характеристика. Цілі та завдання рекламного проекту. Розрахунок 

термінів процесу запису реклами. Основи процесу виробництва реклами. Склад 

монтажної групи: ролі та обов’язки. Підготовка обладнання для запису. 

Особливості підбору акторів. Специфіка підготовки аудіовідеоролику на основі 

інтер'єрних (студійна) і натурних (на відкритому повітрі) записів.  

Знімальний період реклами та її монтаж. Творча складова реалізації 

реклами.  Виробнича складова реалізації реклами. Особливості поєднання 

творчого та виробничого аспектів. Робота над складовою рекламного ролика. 

Озвучування, написання й зйомка рекламного ролика. Витоки поняття монтаж. 
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Специфіка монтажу рекламного ролика. Види монтажу телереклами та 

радіореклами. Класичний монтаж. Асоціативно-образний монтаж. Міжзвуковий 

монтаж. Внутрішньозвуковий монтаж.  

Особливості розміщення рекламного ролика на радіо та телебаченні. 

Особливості розміщення реклами на радіостанції. Особливості розміщення 

реклами на телебаченні. Взаємозв’язок об’єкта реклами з тематикою 

радіостанції та телеканалу. Специфіка роботи з цільовою аудиторією.  Роль 

зворотного зв'язку для рекламного проекту. Види співпраці рекламодавця з 

радіостанцією та телеканалом. Фінансова складова розміщення реклами на 

радіо та телеканалі. Технологія розміщення телевізійного ролика. Фіксоване 

розміщення. Розміщення за рейтингами. Оцінка ефективності розміщеного 

рекламного ролика. 

 
Література 

Основна 

1. Поляков В. А. Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 502 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс)  

2. Смирнова Ю.В. Реклама на телевидении: разработка и технологии производства : 

учеб. пособие / Ю.В. Смирнова. – М. : Издательство «Омега-Л», 2011. – 256 с. 

3. Шамхалова С. Ш., Теле– и радиореклама. Секреты завоевания потребителей / С. Ш. 

Шамхалова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 144 с. 

Додаткова 

1. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом 

"Довгань", 1995. – 661 с. 

2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. — М.: Издательский 

дом “Вильямс”, 2004. — 432 с. 

3. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і 

редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с. 

4. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: Основы взаимодействия (опыт 

теоретического исследования). – М.: ИМА-Пресс, 2001. – 263 с.  

5. Катерюк А. В. Сучасні рекламні технології: комерційна реклама: Учеб. посібник. - К.: 

Вид-во «Фенікс», 2001. - 320 с. 

6. Ляпина Т. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы — «Альтапрес» 

: К.,2001 — 336 с. 

 

Розділ 3. Орієнтовні питання з дисциплін,  

винесені на атестацію зі спеціалізації «реклама» 

 

1. Пояснити обов’язки фахівця з реклами. 

2. Охарактеризувати історію розвитку реклами. 

3. Охарактеризувати предмет, мету  і завдання реклами. 

4. Представити види реклами. 

5. Надати загальну характеристику рекламній кампанії та розкрити суть її 

підготовки, планування та проведення. 

6. Охарактеризувати сутність та особливості соціальної реклами. 

7.  Охарактеризувати  сутність та особливості комерційної реклами. 

8.  Охарактеризувати сутність та особливості політичної  реклами. 
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9. Пояснити маркетингову комунікацію як двобічний процес. 

10. Охарактеризувати види маркетингових комунікацій. 

11. Охарактеризувати принцип формування рекламного бюджету. 

12.  Охарактеризувати учасників рекламно-комунікаційного ринку. 

13. Охарактеризувати основні критерії, за якими визначається ефективність 

реклами. 

14. Представити основні позиції медіаплану. 

15. Охарактеризувати особливості копірайтингу в рекламній діяльності. 

16. Проаналізувати вимоги до написання рекламних текстів. 

17. Назвати та пояснити поширені недоліки рекламних текстів. 

18.   Проаналізувати основні складові рекламного тексту.  

19. Проаналізувати особливості створення тексту для реклами в інтернеті.  

20.  Проаналізувати особливості створення тексту для друкованої реклами. 

21.  Проаналізувати особливості створення тексту для радіореклами. 

22.  Проаналізувати особливості створення тексту для телереклами. 

23.  Пояснити значення лексики рекламного тексту. 

24. Пояснити основні поняття і принципи радіореклами. 

25. Проаналізувати специфіку роботи з цільовою аудиторією радіостанції. 

26. Дати характеристику етапам роботи над рекламним радіороликом. 

27. Пояснити особливості створення сценарію до рекламного радіоролика. 

28. Пояснити основні поняття і принципи телереклами. 

29. Проаналізувати специфіку роботи з цільовою аудиторією телеканалу. 

30. Пояснити особливості створення сценарію до рекламного телеролика. 

 

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; 

- знання й усвідомлення основних проблем і процесів на рекламному 

ринку України та світу. 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

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

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ЕК. 

При узагальненні оцінювання відповідей на іспиті члени комісії  

користуються такими вимогами й критеріями: 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у 
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балів межах обов’язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістюповторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу –досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 


