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Структура дисципліни, відповідно до навчального плану: 

 Мова і стиль текстів PR (4 кредити). 

 

Форма проведення: тестування (25 питань) та виконання творчого завдання. 

Максимальна кількість балів – 40 балів, а саме: 

 Виконання тестових завдань (25 балів); 

 Виконання творчого завдання (15 балів). 

 

Критерії оцінювання: у межах іспиту з дисципліни «Мова і стиль текстів PR» 

студентам пропонується: 

- виконати 25 тестових завдань закритого типу для перевірки набутих 

теоретичних знань відповідно до навчальної програми (25 питань – 1 бал 

за правильну відповідь на одне питання). 

- виконати творче завдання у вигляді написання одного PR-тексту для 

перевірки набутих практичних навичок відповідно до навчальної 

програми (відповідь оцінюється 15 балами). 

 

Орієнтовні приклади творчого завдання 

Приклад 1 

Оберіть існуючий на ринку бренд. Напишіть легенду бренду, враховуючи мовні 

та стилістичні особливості даного PR-тексту. 

Приклад 2 

Оберіть існуючу на ринку компанію чи організацію. Напишіть привітання від 

імені керівництва організації, враховуючи мовні та стилістичні особливості 

даного PR-тексту. 



Приклад 3 

Оберіть існуючу на ринку компанію чи організацію. Напишіть прес-анонс, 

враховуючи мовні та стилістичні особливості даного PR-тексту. 

 

Орієнтовний перелік питань для тестових завдань 

1. Дайте визначення поняттям «PR» та «PR-копірайтинг». 

2. Розкрийте поняття «цільова аудиторія PR-текстів». 

3. Охарактеризуйте психологію сприйняття аудиторією PR-тексту. 

4. Визначте особливості використання архетипів та стереотипів у сфері PR. 

5. Проаналізуйте роль кольору, графіки та шрифту в сприйнятті текстового 

повідомлення. 

6. Проаналізуйте значення логіки, емоцій, аргументації та сугестії в PR-тексті. 

7. Розкрийте значення понять «моніторинг», «аналіз», «PR-стратегія», «оцінка 

ефективності». 

8. Охарактеризуйте структуру та особливості створення PR-брифу. 

9. Визначте засади письмової комунікації в PR-діяльності. 

10. Класифікуйте PR-матеріали, визначте загальні вимоги до них. 

11. Визначте принципи та особливості етики PR-копірайтингу. 

12. Охарактеризуйте сучасні техніки PR-копірайтингу. 

13. Охарактеризуйте ознаки та функції PR-тексту. 

14. Охарактеризуйте інструменти та прийоми написання ефективних PR-

текстів. 

15. Проаналізуйте особливості застосування формули AIDA в PR-текстах. 

16. Дайте характеристику лексичним і стилістичним прийомам, що 

використовуються в PR-текстах. 

17. Проаналізуйте способи генерації нових ідей, креативу у PR-зверненнях. 

18. Визначте особливості редагування PR-тексту. 

19. Класифікуйте жанри PR-текстів. 

20. Окресліть особливості роботи PR-фахівців зі ЗМІ. 

21. Класифікуйте типи PR-матеріалів, призначених для ЗМІ. 

22. Розкрийте суть поняття медіа-, ньюс-, прес-реліза. Охарактеризуйте вимоги 

до наповнення і структури прес-релізу.  

23. Охарактеризуйте структуру і правила написання прес-анонсу. 

24. Визначте особливості бекграундера. 

25. Дайте визначення поняття «біографічна довідка». 

26. Дайте визначення поняття «факт-лист». 

27. Дайте визначення поняття «лист в редакцію». 

28. Розкрийте особливості написання експертної та іміджевої статей. 

29. Розкрийте суть поняття «заява для ЗМІ». 

30. Охарактеризуйте особливості медіа-, ньюс-, прес-кіта. 

31. Визначте особливості взаємозв’язку прес-релізу з прес-кітом. 

32. Порівняйте типи PR-матеріалів для зовнішньої аудиторії. 

33. Визначте роль листа, запрошень та привітань у PR-комунікаціях. 



34. Проаналізуйте особливості буклета та брошури. 

35. Дайте визначення поняття «ньюзлеттер». 

36. Розкрийте особливості листівки та байлайнера. 

37. Розкрийте суть понять «кейсбук» та «кейс-сторі». 

38. Охарактеризуйте PR-матеріали для внутрішньої аудиторії. 

39. Розкрийте особливості понять: медіа-план, медіа-карта, прес-дайджест. 

40. Визначте переваги та недоліки видів ЗМІ для поширення PR-текстів. 

41. Розкрийте особливості написання PR-текстів для друкованих видань. 

42. Розкрийте особливості написання PR-текстів для телевізійної трансляції. 

43. Розкрийте особливості написання PR-матеріалів для радіо. 

44. Розкрийте особливості написання PR-текстів для публікації в інтернеті. 

45. Розкрийте особливості написання PR-текстів для корпоративного блогу і 

соцмереж. 

46. Проаналізуйте відмінності створення PR-тексту для усної та письмової 

комунікації. 

47. Проаналізуйте засади написання тексту для публічного виступу. 

48. Охарактеризуйте завдання та види PR-текстів у різних сферах. 

49. Розкрийте значення слогана, лозунгу, девіза в усній комунікації. 

50. Визначте особливості використання презентацій в PR-комунікаціях. 
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Завідувач кафедри                                            професор Новохатько Л.М. 


