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ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Фаховий іспит зі спеціальності 061 «Журналістика» освітня програма 
«Зв'язки з громадськістю» покликаний перевірити засвоєння студентами, які 
закінчили навчання за ОКР «бакалавр», знань з фахових та професійно- 
спрямованих дисциплін. Це, перш за все, матеріал курсів, в яких викладались 
теоретичні аспекти зв'язків з громадськістю як прикладної соціально- 
комунікаційної технології, визначалось їхнє місце у комунікаційній сфері 
суспільства, розглядалися їх різновиди, форми, особливості техніко- 
технологічного забезпечення («Теорія рекламної та ПР-діяльності; техніка та 
технологія галузі»).

Другий блок питань перевіряє знання з історії зв'язків з громадськістю від 
моменту їх зародження і до початку XX століття.

У третій блок включено питання, які розкривають зміст зв'язків з 
громадськістю у контексті професійної діяльності фахівців з маркетингових 
комунікацій, що інтегруються у сферу комунікаційної активності соціальних 
суб’єктів.

Таким чином, фаховий іспит базується на засвоєному випускниками- 
бакалаврами матеріалі і інформує про рівень засвоєності цих знань.

Студент повинен знати:
- історичні передумови, основні етапи розвитку та протоформи зв’язків з 
громадськістю;
- сучасні принципи та технології створення рекламного та інформаційного
продукту;
-актуальні правові, етичні, професійні норми, якими регламентується діяльність у 
сфері зв’язків з громадськістю;
-теоретичні засади та технології проведення маркетингових досліджень, 
планування ПР-кампаній, сегментування аудиторії, позиціонування продукту;
- теоретичні засади планування й координації робіт з проведення ПР-кампаній, 
планування ПР-заходів, медіапланування;
- теоретичні засади аналізу й оцінки ПР-продукту (тексту), кампанії;
-теоретичні основи процесу збирання, аналізу, оцінки, застосування 
маркетингової інформації

Студент повинен вміти;
- використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі 
прикладних соціально-комунікаційних технологій

використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі 
масовокомунікаційної діяльності для організації й проведення ПР-кампаній у 
медіапросторі.
- використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички з теорії 
реклами та зв’язків з громадськістю, історії зв’язків з громадськістю, 
медіапланування, теорії маркетингових комунікацій, техніки та технології зв’язків 
з громадськістю для створення ПР-продукту (тексту);
- здійснювати комунікаційний аналіз ПР-продуктів, текстів, кампаній;
- використовувати професійно-профільовані знання і навички для розв’язання 
практичних завдань в галузі зв’язків з громадськістю.



-застосовувати методи збору, оцінки й застосування маркетингової інформації; 
планування, розробки ПР-тексту (продукту).

ПРОГРАМА 
Фахового випробування 

спеціальності 061«Журналістика» 
за ОїІ „Зв'язки з громадськістю” 

для випускників бакалаврату

І. Теорія рекламної та ПР-діяльності; техніка та технологія галузі
Мета навчальної дисципліни «Теорія рекламної та ПР-діяльності; техніка та 

технологія галузі»: висвітлення питань щодо сутності та змісту рекламної та ПР- 
діяльності в умовах транзитивного суспільства.

Предмет навчальної дисципліни: сукупність засобів, методів і способів 
поширення інформації в певній сфері економічної та суспільної діяльності людей 
з метою привернення уваги потенційних споживачів до об’єкта рекламування або 
створення сприятливого комунікаційного поля функціонування організації.

Основні дисциплінарні підходи до вивчення реклами: маркетинговий, 
комунікаційний, психологічний, культурологічний, філософський, аксіологічний. 
Основні дисциплінарні підходи до вивчення ПР. Міждисциплінарність 
дослідження феноменів реклами та зв’язків з громадськістю. Реклама як форма 
комунікації. ПР як форма комунікації. Реклама та ПР в системі маркетингу. 7 Р 
маркетингу. Реклама та ПР в системі складових маркетингового комплексу. 
Функції реклами та ПР. Соціальні сфери рекламної діяльності. Типологія реклами 
залежно від знакової специфіки: вербальна, аудіальна, аудіовізуальна, тактильна 
реклама. Типологія реклами залежно від засобу поширення: телевізійна, 
друкована, зовнішня, транспортна, радіо-, Інтернет- та мобільна реклама. 
Характеристика сучасних засобів масової комунікації. Поняття життєвого циклу 
товару. Вплив етапів життєвого циклу товару на характер реклами. Цикл 
прийняття рішення про покупку. Вплив його етапів на характер реклами. Рівні 
психологічного впливу реклами на реципієнтів: когнітивний, афективний, 
сугестивний, конативний. Психологічні моделі реклами: AIDA, AIDMA,
DIBABA, DAGMAR. Уявлення про товари із високим залученням, низьким 
залученням, імпульсні товари. Поняття цільової аудиторії. Вплив особливостей 
цільової аудиторії на характер реклами.

Поняття громадськості. Типологія громадськості. Поняття цільової групи. 
Етико-моральні принципи рекламної діяльності в інформаційному суспільстві. 
Критерії етичності реклами. Професійні принципи моральної свідомості, 
моральної діяльності (рекламної практики), та моральних відносин в практиці 
рекламної та ПР-діяльності.

Реклама та ПР як елементи національної культури. Моральні установки 
особистості як етико-психологічний фактор рекламної діяльності. Питання 
ставлення суспільства до реклами: порівняльний аналіз вітчизняного і
зарубіжного досвіду.



Законодавчий та Конституційний захист громадян України щодо морально- 
етичних порушень в галузі реклами. Концепція соціально-етичного маркетингу і 
проблеми психології особистості. Психографічний аналіз в рекламі.

Поняття „комунікаційна технологія”. Ознаки технології. Вимоги до технології. 
Новітні технології у комунікаційній сфері. Зміст поняття „комунікативні технології”. 
Комунікативна діяльність та її складові. Типи комунікації. Функції комунікативних 
одиниць. Ефективність комунікації і її складові. Неефективна комунікація. Причини 
зниження ефективності комунікації. Передбачувані й непередбачувані комунікативні 
ефекти. Міфологізація ж  інструмент прикладних соціально-комунікаційних технологій. 
Стереотипізація як технологія в сфері рекламної діяльності. Види організації 
комунікативного простору у рекламі: символічна, візуальна, по дієва.

Поняття, сфера застосування маркетингу. Вихідні засади маркетингу. Види 
маркетингу. Маркетингова політика товару. Маркетингова політика комунікацій. 
Маркетингова політика ціни. Маркетингова політика розподілу. Суб’єкти 
маркетингу: процедури товарів і послуг; організації, що обслуговують; оптова та 
роздрібна торгівля; організації та підприємства -  споживачі; маркетингові фірми і 
спеціалісти; контактні аудиторії; ЗМІ. Види маркетингу залежно від орієнтації 
маркетингової діяльності (орієнтований на продукт, на споживача, змішаний). 
Сегментування ринку: загальні етапи процесу сегментування; сегментування 
ринків кінцевих споживачів; сегментування ринків організацій-споживачів; 
багатофакторне сегментування; ефективність сегментування. Оцінка та вибір 
цільових ринків. Позиціонування товару на ринку. Диференціація. Модель 
поведінки покупця. Характеристики, які впливають на поведінку покупця. Процес 
прийняття рішення споживачем. Маркетингова інформаційна система. 
Маркетингова концепція товару. Головні атрибути товару: користь, властивості, 
упаковка, унікальність, якість, торговельна марка, умови поставки, сервіс, 
гарантії. Конкурентоспроможність продукції: концепція та методи оцінки (групові 
експертизи, опитування споживачів).

Реклама та інші види промоційної діяльности організації. Реклама та PR. 
Реклама та ПР в системі промоушн. Сутність поняття «новий продукт». Рівні 
створення продукту. Алгоритм планування нової продукції. Алгоритм планування 
комплексу маркетингових комунікацій та характеристика його основних етапів.

Організаційна структура маркетингових, рекламних, ПР-служб, Кількісні 
критерії ефективності діяльності цих підрозділів.

Брендінг та тенденції його розвитку в Україні. Торговельна марка Репутація 
марки. Фірмовий стиль. Елементи фірмового стилю. Імідж товару, особистості, 
політичного суб’єкта

Основи поведінки споживачів. Мотиваційні моделі. Ієрархія споживацьких 
потреб. Рекламний процес та його етапи. Рекламна агенція, її структура ПР-агенція, її 
структура Фази поведінки реципієнта Рекламна кампанія. Робота з рекламодавцями. 
ПР-кампанія,

Медіапланування. Фактори ефективного медіапланування: ефективне охоплення, 
ефективна частота Поняття медіаканалу. Поняття медіаметричного показника. Рейтинг 
та GRP. Розробка медіабрифу. Розробка медіаплану. Створення рекламних звернень.



II. Історія реклами та ПР
Мета навчальної дисципліни „Історія реклами та ПР” надати студентам 

систематизоване й емпірично аргументоване уявлення про історичне становлення 
реклами та зв’язків з громадськістю у соціокультурному контексті, передумови їх 
виникнення, соціально-психологічні, економічні, культурологічні, етико- 
естетичні складові процесу; акцентувати увагу на своєрідності розвитку реклами 
й зв’язків з громадськістю як видів масової комунікації у різних суспільно- 
історичних умовах Західної Європи, США, України.

Предмет дисципліни: протоформи рекламної та ПР-діяльності, характерні 
для різних етапів розвитку соціуму.

Протоформи соціальних комунікацій у первісний період: петрогліфи, 
піктограми, ритуали, міфи. Протоформи рекламних та ПР-комунікацій за часів 
Античності. Усна традиція рекламної комунікації: інститут глашатаїв. Графіті як 
протоформа вербальної рекламної комунікації. Традиція альбумів -  
інституціоналізованих каналів інформування полісу. Формування і розвиток 
суспільних комунікацій як „зв’язків з громадськістю” від Античності до 
Відродження. Політична комунікація в Давній Греції. Особливості політичної 
комунікації в Давньому Римі. Інформаційно-психологічні війни Римської імперії. 
Суспільна і ділова комунікація в Античному світі. Комунікація у релігійній сфері. 
Міжнародна і міжкультурна комунікація епохи Античності. Сутність і принципи 
комунікації у Середні віки. Торгівельна комунікація. Особливості міжкультурних 
і міжнаціональних комунікативних зв’язків в період IX-XVI ст. Політична 
комунікація у ранньосередньовічному суспільстві, еволюція політтехнологій та 
методик суспільної комунікації за часів “розвинутого феодалізму”. Цехові 
об’єднання й протоформи корпоративної культури. Клейноди. Геральдика як 
форма політичної реклами. Вексилологія як форма політичної реклами. 
Ярмаркова діяльність і відновлення усної традиції рекламної комунікації. Епоха 
Відродження -  новий етап у розвитку політичної комунікації. Основоположник 
сучасної політичної теорії Ніколо Макіавеллі. Суспільні і громадські зв’язки 
християнської церкви.

Комунікація в державній, економічній і політичній сферах
східнослов’янського регіону від часів Київської Русі до Великої Руїни.

Винахід книгодруку та його вплив на становлення комунікаційних 
технологій. Перші друковані видання. Поява рекламних бюро та рекламних 
агенцій. Професіоналізація рекламної галузі.

Реклама та зв’язки з громадськістю у політичній та соціальній сфері XIX ст., 
їх фукціональна роль і принципи. Паблик рілейшнз як бізнес. Історичний огляд 
професіоналізації галузі: формування і становлення ПР-компаній, перші
професіонали-піармени, - геополітична специфіка процесу. Професійні
об’єднання ПР-спеціалістів, їх фахова практика, видавнича діяльність: науково- 
теоретичні часописи, періодичні друковані видання.Глобалізація професійної 
системи зв’язків з громадськістю: міжнародні асоціації.

Роль і функціональне використання ПР-комунікацій в діяльності владних 
структур. Масові комунікації антидемократичних урядів XX ст.. Політичний 
консалтинг як перспективний напрямок інформаційної політики провідних 
європейських держав і США. Паблік рилейшнз в діловій комунікації і



еконономічному житті США. Розвиток бізнес-ПР в Європі. Правове регулювання 
ПР діяльності в міжнародній юриспруденції, саморегулювання галузі з боку 
професійних асоціацій.

Розробка законодавчої бази, етичних та професійних засад рекламної 
практики. Інституціоналізація реклами.

Геополітичний та історико-нацюнальний аспекти формування і 
функціонування зв’язків з громадськістю на сучасному етапі. Тенденції розвитку 
і перспективи ПР-комунікацій в транснаціональному контексті XXI ст. Інтеграція 
ПР у суміжні сфери соціальних комунікацій.

Ш. Система маркетингових комунікацій
Мета дисципліни -  формування у майбутніх фахівців з реклами та ПР знань, 

умінь та навичок формування маркетингової комунікаційної політики сучасних 
підприємств, організацій, а також використання ними інструментів 
маркетингових комунікацій у професійній діяльності.

Предмет дисципліни: організаційні, управлінські, технологічні аспекти 
рекламної та ПР-діяльності.

Маркетингові комунікації як елемент просування товару. Засоби управління 
просуванням товару. Стратегія проштовхування й протягування товару. Фактори 
зростання ролі маркетингових комунікацій.

Інтегровані маркетингові комунікації. Передумови до запровадження 
інтегрованого підходу у комунікаційній політиці організації. Інтегрований підхід 
до цільової аудиторії маркетингових звернень. Ефект синергії у функціонуванні 
ІМК. Заплановані маркетингові комунікації. Варіанти інтеграції. Роль комунікації 
у різних концепціях маркетингу. Ефекти самоорганізації комунікаційних потоків. 
Особливості медіапланування ІМК. Вплив культури та субкультури на 
формування ІМК. Особливості формування маркетингових комунікацій у 
міжнародному маркетингу. Вплив демографічних факторів на характер 
маркетингових звернень. Референтні групи та особливості їх впливу на ІМК. 
Різновиди комунікації за характером взаємодії комунікантів. Центральність та 
інтенсивність споживацького ставлення. Мобільний маркетинг як різновид МК. 
Новітні форми МК. Спонсоринг як різновид ІМК. Маркетинг спеціальних заходів. 
Упакування в контексті ІМК.

Фандрейзинг як різновид ІМК. Інструменти стимулювання збуту. Форми 
івент-комунікацій. Соціальні мережі як інструмент маркетингових комунікацій. 
Схема маркетингової комунікації: фактори та функції. Особистий продаж як 
інструмент ІМК. Директ-мейл в контексті ІМК. Виставкові комунікації в 
контексті ІМК. Зовнішня реклама в контексті ІМК. Особливості застосування 
ЗМК при розповсюдженні маркетингових повідомлень. Транспортна реклама в 
контексті ІМК. ПР в контексті ІМК. Організація роботи прес-служби. Копірайтинг 
та дизайн у рекламі та ПР.

Критерії

Програма й порядок проведення фахових випробувань випускників 
бакалаврату ухвалюється Вченою радою факультету, де готуються фахівці з 
фахівці з реклами та зв’язків з громадськістю, на основі методичних рекомендацій



Навчально-методичної комісії з журналістики при Міністерстві освіти і науки 
України.

Відповідно до рекомендацій науково-методичної Ради факультету (пр. № З 
від 11.11.15 р.) оцінювання тестів фахового випробування зі спеціальності 
061 Журналістика ОП“Зв’язки з громадськістю ” проходить за таким порядком: 

Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з трьох 
розділів. Кількість тестових питань -  40.

30*2 + 5*4 + 5*4 = 100 балів

400 тестових завдань
I розділ 160 завдань з однією правильною відповіддю,
II та III розділи по 70 завдань з однією правильною відповіддю

I розділ 30 завдань на встановлення відповідності
II та III розділи по 10 завдань на встановлення відповідності

I розділ ЗО завдань на встановлення послідовності
II та III розділи по 10 завдань на встановлення послідовності

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ І СТРУКТУРА БІЛЕТА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

фахове вступне випробування 
при вступі на навчання за спеціальністю 061 журналістика 

ОП Зв’язки з громадськістю 
для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, рівня магістр

ІНСТРУКЦІЯ

1. На виконання екзаменаційних завдань відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з теоретичного питання.

Зміст та тематика тестових завдань пов’язані зі змістом робочих навчальних 
програм з відповідних дисциплін.

Структура білету та система оцінювання
Тестова частина (100 балів)

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з трьох розділів і 
оцінюються кожен тест у 2 бали.
Тестові завдання оцінюються у такій пропорції:



I розділ (Теорія зв’язків з громадськістю; техніка та технологія галузі) - 20балів/
10 завдань
II розділ (Історія зв’язків з громадськістю) -  20 балів/10 завдань
III розділ (Система маркетингових комунікацій) - 20 балів/10 завдань 
Усього: 30*2= 60 балів

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 2 бали; 0 
балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї 
відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності.

Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з трьох розділів і 
оцінюються кожен тест у 4 бали. Тестові завдання оцінюються у такій пропорції:

І розділ (Теорія зв’язків з громадськістю; техніка та технологія галузі) - 8 балів./ 2 
завдання
11 розділ (Історія зв’язків з громадськістю) - 8 балів/ 2 завдання
III розділ (Система маркетингових комунікацій) - 4 бали/1 завдання 
Усього: 5*4= 20 балів
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, І, 2, З 
або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»);
0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідністі пари або відповіді на 
завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності.

Студентові пропонуються тести, які включають у себе завдання з трьох розділів і 
оцінюються кожен тест у 4 бали. Тестові завдання оцінюються у такій пропорції:

1 розділ (Теорія зв’язків з громадськістю; техніка та технологія галузі) - 8 балів/ 2 
завдання
II розділ (Історія зв’язків з громадськістю) - 8 балів/ 2 завдання
III розділ (Система маркетингових комунікацій) - 4 бали/1 завдання 
Усього: 5*4= 20 балів
Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 
бали: 1 бал за кожну правильно встановлену послідовність; 0 балів, якщо не 
вказано жодної правильної відповідності або відповіді на завдання не надано.

30*2 + 5*4 + 5*4 = 100 балів

Т естові завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ відповідь.
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