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зв`язки з громадськістю (для вступників, що подають документи для 

переведення, поновлення, вступу для здобуття другої вищої освіти та 
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Програма співбесіди за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та 

зв`язки з громадськістю призначена для вступників, що подають документи 

для переведення та поновлення. Структура програми складається з 

детального опису вимог до рівня підготовки вступників, порядку проведення 

співбесіди, критеріїв оцінювання відповідей. Перелік питань має на меті 

спрямувати хід підготовки вступників до співбесіди. Список літератури, 

наведений у програмі, охоплює запропоновані питання співбесіди.  

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій протокол №6 від 15 січня 2019 року. 



 3 

Зміст 

 

Пояснювальна записка..................................................................................4 

Блок питань для вступників, що переводяться або поновлюються, або 

вступають для здобуття другої вищої освіти, або паралельного 

навчання за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та зв`язки з 

громадськістю……………………………………………………...….........6 

Блок питань для вступників, що переводяться або поновлюються на        

3-4-й курс за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та зв`язки з 

громадськістю……………………………………………………................9 

Блок питань для вступників, що переводяться або поновлюються на ОС 

«Магістр» за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та зв`язки з 

громадськістю…………………………………………………………......13 

Критерії оцінювання...................................................................................18 

Список рекомендованої літератури...........................................................19 

      



 4 

Пояснювальна записка 

 

При переведенні та поновленні на 2-4-й курси ОС «Бакалавр» та на ОС 

«Магістр» за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та зв’язки з 

громадськістю, вступники проходять співбесіду. Програма співбесіди 

побудована на основі фахових навчальних дисциплін, що входять до 

програми підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» і забезпечують 

основну теоретичну й практичну підготовку до виконання кваліфікаційних 

обов’язків фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю: історія, теорія і 

практика реклами та зв’язків з громадськістю, масова комунікація, видавнича 

справа та редагування, журналістська етика, основи маркетингу, 

менеджменту.   

Для вступників, що поновлюються або переводяться на 2-й курс 

спеціальності  061 – Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю 

враховано дисципліни «Вступ до спеціальності», «Етика соціальних 

комунікацій», «Організація роботи прес-служби», «Історія реклами» та 

«Історія PR».   

До програми співбесіди для вступників, що переводяться або 

поновлюються на 3-4-й курс спеціальності 061 – Журналістика. Реклама та 

зв’язки з громадськістю, включено також питання  з навчальних курсів 

«Масова комунікація», «Теорія реклами», «Теорія PR», «Політична реклама», 

«Спічрайтинг».  

Для поновлення чи переведення на 4-й курс спеціальності 061 – 

Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю також необхідні знання з 

дисциплін «Право в галузі реклами та зв'язків з громадськістю», 

«Копірайтинг», «Дизайн в рекламі та PR», «Іміджологія».  

При переведенні або поновленні на ОС «Магістр» за спеціальністю 061 

– Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю абітурієнти також 

проходять співбесіду, яка відбувається в усній формі та передбачає відповіді 

на питання у кількості не менше чотирьох. 
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Під час співбесіди претенденти на поновлення повинні 

продемонструвати знання рекламної термінології та термінології PR, 

теоретичних основ та організації рекламної та PR-діяльності, сучасних 

технологій виготовлення рекламної та PR-продукції, підходів до 

класифікації, світової та вітчизняної історії реклами та PR, особливостей 

поширення реклами та PR-інформації на різних каналах ЗМІ та за допомогою 

позамедійних засобів. 

У процесі співбесіди абітурієнти повинні продемонструвати знання  

теоретичних основ реклами як засобу комунікації та паблік рилейшнз як 

науки, закономірностей розвитку реклами та PR в Україні та за кордоном, 

питань організації та особливостей роботи фахівця з реклами та зв’язків з 

громадськістю в друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-

службах та консультаційних пунктах підприємств, організацій, рекламних 

агенціях, основ організації масово-інформаційної діяльності.  
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БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ АБО 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ, АБО ВСТУПАЮТЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, АБО ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 – ЖУРНАЛІСТИКА. РЕКЛАМА ТА ЗВ`ЯЗКИ З 

ГРОМАДСЬКІСТЮ  

 

1. Визначення реклами.  

2. Поняття масової інформації.  

3. Особливості професії PR-менеджера.  

4. Типологія ЗМІ та її засади.  

5. Етичні засади діяльності фахівця з реклами та PR. 

6. Предмет паблік рилейшнз як науки та її завдання.  

7. Структура рекламного агентства.  

8. Існуючі та можливі варіанти структури служби зі зв’язків з 

громадськістю. 

9. Поняття іміджу та його особливості.  

10.  Основні центри підготовки кадрів з реклами та PR в Україні.   

11.  Сучасне розуміння функцій PR.  

12.  Система принципів журналістики. 

13.   Основні тенденції розвитку ЗМІ у ХХ столітті. 

14.  Складові журналістської майстерності. 

15.  Технологія підготовки рекламного повідомлення. 

16.  Критерії оцінки рекламного матеріалу. 

17.  Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю. 

18.  Поняття кризової комунікації. 

19.  Визначення терміна «реклама». 

20.  Різновиди реклами. 

21.  Професійні якості журналіста. 

22.  Визначення публіцистики. 

23.  Рекламний образ та його структура. 
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24.  Міжнародне регулювання рекламної діяльності. 

25.  Українська практика регулювання рекламної та PR-діяльності. 

26.  Поняття суспільної думки. 

27.  Поняття цільової аудиторії. 

28.  Зміст і форма журналістського твору. 

29.  Прийоми й методи підготовки матеріалів. 

30.  Визначення «паблік рилейшнз».  

31.  «Правила» і «закони» реклами. Особливості рекламного впливу на 

споживача.  

32.  Структура рекламної агенції. Корпоративні стосунки.  

33.  Товарний знак, характеристики та  критерії оцінювання.  

34.  Реклама в пресі. Технологічні стадії виробництва реклами в пресі.  

35.  Теле- і радіореклама. Технологічні стадії виробництва і розміщення  на 

телебаченні і радіо.  

36.  Зовнішня реклама. Технологічні стадії виробництва реклами на 

транспорті, щитах, покажчиках та інших видах зовнішньої  реклами.  

37.  Поліграфічна друкована продукція. Технологічні стадії виробництва 

реклами поліграфічної рекламної продукції.  

38.  Сувенірна реклама.  

39.  Пряма поштова реклама. Технологічні стадії виготовлення прямої 

почтової реклами.  

40.  Реклама в Інтернеті. 

41.  Виставки, презентації, семінари.  

42.  Акції sales promotion.  

43.  Загальні правила вибору рекламних засобів.  

44.  Вибір цілей реклами.  

45.  Визначення цільової аудиторії.  

46.  Позиціонування товару. Творчий підхід до реклами.  

47.  Принципи створення ефективної реклами. 

48.  Комунікативна ефективність реклами та методики її визначення. 
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49.  Міжнародне регулювання рекламної практики.  

50.  Торгова марка. Поняття, суттєві аспекти. 

51.  Характеристики торгової марки.  

52.  Рекламна служба як складова відділу маркетингу організації. 

53.  Рекламна агенція. 

54.  Рекламна служба у ЗМІ.  

55.  Взаємодія рекламодавця та виконавців реклами (РА та РС у ЗМІ). 

56.  Реклама у структурі піар. 

57.  Типи сприйняття реклами споживачем.  

58.  Роль реклами в суспільстві (економічна, соціальна, ідеологічна).  

59.  Основні класифікації рекламного продукту: традиційні критерії та  

різновиди.  

60. Стилі реклами.  
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БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ АБО 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА 3-4-Й КУРС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 – 

ЖУРНАЛІСТИКА. РЕКЛАМА ТА ЗВ`ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

1. Сутність реклами, її функції і цілі. Види реклами. 

2. Принципи класифікації реклами. 

3. Рекламний процес та його учасники. 

4. Товарний знак, характеристики та  критерії оцінювання.  

5. Реклама в пресі. Технологічні стадії виробництва реклами в пресі.  

6. Теле- і радіореклама. Основні рекомендації щодо створення, 

виробництва і розміщення  реклами на телебаченні і радіо.  

7. Зовнішня реклама. Види. Особливості зовнішньої  реклами.  

8. Поліграфічна друкована продукція. 

9. Сувенірна реклама.  

10.  Пряма поштова реклама. Завдання і значення прямої почтової 

реклами. 

11.  Реклама в мережі Інтернет. 

12.  Виставки, презентації, семінари.  

13.  Особливості рекламного тексту.  

14.  Класифікація реклами на основі життєвого циклу товару.  

15.  Визначення цільової аудиторії. 

16.  Принципи створення ефективної реклами. 

17.  Міжнародне регулювання рекламної практики.  

18.  Українське законодавство про рекламу. 

19.  Поняття рекламної кампанії. 

20.  Стадії рекламної кампанії. 

21.  Поняття PR-кампанії. 

22.  Стадії PR-кампанії.  

23.  Вимоги до роботи спеціаліста в галузі паблік рилейшнз.  

24.  Проблема етичності в рекламній діяльності.  
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25.  Етичний бік паблік рилейшнз.  

26. Типи рекламних агентств. 

27. Поняття і визначення «реклама». 

28. Основні принципи реклами. 

29. Бренд. Імідж. Брендінг. 

30. Огляд Закону України «Про рекламу». 

31. Значення кольору в рекламі. 

32. Торгова марка. Поняття, суттєві аспекти. 

33. Характеристики торгової марки.  

34. Рекламна служба як складова відділу маркетингу організації. 

35. Рекламна служба у ЗМІ.  

36. Економічні цілі реклами. 

37. Роль реклами в суспільстві (економічна, соціальна, ідеологічна).  

38. «Фірмовий колір» як елемент фірмового стилю.  

39. Рекламна кампанія: загальне поняття.  

40. Критерії ефективності рекламної кампанії.  

41. Реклама  як елемент основних засобів маркетингових комунікацій. 

42. Комерційна та некомерційна реклама. 

43. Роль реклами в  сучасному суспільстві. 

44. Реклама  на транспорті. 

45. Видатні діячі світової реклами. 

46. Проблеми та перспективи рекламного ринку України. 

47. Протореклама  як початковий етап розвитку рекламної комунікації:   

сутність, джерела виникнення.  

48. Самореклама як базисна категорія рекламної комунікації, розвиток  

демонстративної символіки в давній культурі. 

49. Зародження і розвиток реклами в античному суспільстві, соціальні     

фактори її формування.  

50. Усна реклама, види предметно- зображальної та письмової        

реклами античної епохи.   
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51. Антична політична реклама:  різноманіття жанрів.  

52. Політичні, економічні, релігійні, культурні передумови розвитку        

реклами в епоху раннього Середньовіччя. Домінуючі форми і носії          

реклами. 

53. Конфесійна реклама і раннє християнство, еволюція та види       

конфесійної (релігійної) реклами в західноєвропейському 

Середньовіччі. 

54. Зображальна реклама розвинутого Середньовіччя: товарні знаки, 

торгова і цехова емблематика, геральдика, предплакатні жанри. 

55. Розвиток професійної інституалізації реклами в середньовічній 

Європі: глашатаї і герольди. Реклама стаціонарних закличників. 

56. Предметна, зображальна і письмова реклама періоду Відродження 

(пізнє Середньовіччя – ХV-ХVІ ст.). 

57. Історичні шляхи і традиції формування фірмового стилю:      

короткий дискурс від епохи Середньовіччя до поч. ІІІ тисячоліття. 

58. Роль і суспільно-історичне значення середньовічних ярмарків в 

умовах формування первісного ринку як засобу комунікації. 

59. Рекламний ярмарковий фольклор. 

60. Становлення реклами в східнослов’янських державах періоду 

Київської Русі, її специфічні домінанти. 

61. Формування реклами як засобу масової комунікації під впливом 

третьої інформаційної революції, технічні винаходи, що цьому 

сприяли. 

62. Становлення європейської друкованої реклами, її первісні види,             

розвиток газетної реклами в Західній Європі. 

63.Основоположники реклами провідних західноєвропейських            

держав та Північної Америки (короткі біографічні відомості). 

64.Специфічні особливості національних систем державного             

регулювання реклами у Франції та Німеччині ХVІІ-ХVІІІ ст.  
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65. Розвиток російської реклами в ХVІІ-ХVІІІ ст.: зародження і           

генерування нових жанрів. 

66. Національні риси лубкової традиції в рекламному процесі          

України і Росії ХVІІ-ХVІІІ ст. 

67.Історичні віхи західноєвропейської реклами у ХІХ ст.: періодизація, 

передумови становлення рекламного бізнесу. 

68. Основні напрямки розвитку реклами в Німеччині ХІХ ст.:       

оновлення традицій, технічні ноу-хау, специфіка національного      

рекламного процесу.  

69.  Динаміка розвитку рекламної справи в Україні протягом ХІХ – на 

поч. ХХ ст.: вплив геополітичних факторів на регіональну 

диференціацію.  

70. Джерела і практика впровадження політичної та соціальної 

реклами в США (ХІХ ст.). 

71. Рекламний процес в Росії у ХІХ – на поч. ХХст.: національні        

риси і етнічна своєрідність, специфіка державного регулювання. 

72. Реклама в російській пресі в ХІХ – на початку ХХ ст. 
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БЛОК ПИТАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЩО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ АБО 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА ОС «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 061 – 

ЖУРНАЛІСТИКА. РЕКЛАМА ТА ЗВ`ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

1. Поняття «соціальні комунікації». 

2. Зарубіжні дослідники «соціальних комунікацій». 

3. Українські дослідники «соціальних комунікацій».  

4. Види та класифікація комунікації.  

5. Спілкування та керування в соціальних комунікаціях. 

6. Умови функціонування масової та соціальної комунікації. 

7. Передумови виникнення соціального інжинірингу. 

8. Джон Уотсон і біхевіоризм як предтеча соціального контролю. 

9. Рокфеллерівська фундація і створення інструментарію для соціального 

інжинірингу. 

10. Розроблення психологічного інструментарію для соціального 

інжинірингу. 

11.Соціальний  інжиніринг Едварда Бернейса. 

12.Теорія гегемонії Антоніо Грамші. 

13. Герберт Маркузе і соціальний інжиніринг. 

14. Теорія контрасту П. М. Мілюкова. 

15. Соціальний інжиніринг як складова соціальних комунікацій. 

16. Засоби соціального інжинірингу.  

17. Моделі соціального контролю і соціальних трансформацій. 

18. Професійні сфери, де використовується соціальний інжиніринг. 

19. Технологія зміни: від індивідуального до глобального управління. 

20. Трансформації системи суспільства. 

21. Соціальна комунікація в сучасному світі. 

22. Теорія «третьої хвилі» Е. Тоффлера. 

23.Теорія «м’якої сили» Дж. Ная.  

24. Теорія інновації Е. Роджерса.  



 14 

25.Застосування ідей кібернетики для соціального управління. Конференції 

Мейсі. 

26. Формування комунікаційних досліджень під впливом завдань 

національної безпеки. 

27. Операція Камелотта та інші секретні проекти щодо використання 

академічної науки. 

28. Інформаційна діяльність таємних товариств: група круглого столу 

Сесіла Родса. 

29. Контроль соціальної системи. 

30. Руйнація і конструювання ідентичності індивідів і    

первинності/вторинності країн. 

31. Використання ймовірнісних і детермінованих процесів. 

32. Інструментарій для роботи зі сакральними об'єктами. 

33. Комунікативна модель змін за допомогою інструментарію 

соціального інжинірингу. 

34. Теорії медіа. 

35. Основні перехідні періоди в історії людських комунікацій. 

36. Інформаційні об’єкти і суб’єкти.  

37. Комунікативні суб’єкти та об’єкти.  

38. Особливості сучасних гуманітарних підходів до вивчення соціальних 

комунікацій. 

39. Ідентичність людини як параметр соціальної системи. 

40. Інформаційні кампанії на базі мас-медіа. 

41. Етнологія як наука, її методи, предмет та об’єкт. 

42. Етнопсихологія як наука, предмет та об’єкт її дослідження. 

43. Зв'язок етнології та етнопсихології з іншими науками. 

44. Функції етнології та етнопсихології в суспільстві. 

45. Історія розвитку етнології та етнопсихології. Наукові напрямки, вітчизняні та 

зарубіжні школи. 

46. Поняття раси. Расові теорії. 



 15 

47. Етнос та його структура. 

48. Стадії існування етносу.  

49. Різниця між поняттями етнос і раса, етнос та плем’я.  

50. Етнічні процеси. 

51. Нація, її складові та роль в суспільстві. 

52. Національний характер та національні традиції. 

53. Психологічні особливості націй. 

54. Психічні особливості націй. 

55. Засоби ототожнення себе зі своєю етнічною групою. 

56. Феномен маргіналізму.  

57. Міжетнічні стосунки та установки, їх форми та характеристики. 

58. Етнічні стереотипи, варіанти їхнього існування. 

59. Сутність егоцентризму. 

60. Етнічний конфлікт, причини його виникнення. 

61. Професійні завдання та функції спеціаліста по міжетнічним відносинам. 

62. Міжетнічні конфлікти в сімейних стосунках, їхні причини та методи корекції. 

63. Етнічний склад України: історичний процес. 

64. Сучасний етнічний склад України. 

65. Сутність PR-діяльності. Функції та завдання. 

66. Основний зміст паблік рилейшнз.  

67. Загальні принципи та правила діяльності зі зв’язків з громадськістю. 

68. Історичні передумови та причини розвитку зв’язків з громадськістю.  

69. Історичні етапи розвитку PR як професійної діяльності.  

70. Глобалізація PR-діяльності. Міжнародні та національні організації зі зв’язків з 

громадськістю.  

71. Стан паблік рилейшнз в Україні.  

72. Предмет паблік рілейшнз як науки та її завдання.  

73. Основні центри підготовки кадрів з реклами та PR в Україні.   

74. Складові етапи процесу управління.  
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75. Цілі, завдання, принципи організації підрозділів зі зв’язків з громадськістю в 

органах державної влади.   

76. Урядові PR, завдання та особливості організації. 

77. Особливості політичних PR на вітчизняному просторі. 

78. Підрозділи зі зв’язків з громадськістю в комерційних структура, їх мета та 

завдання.  

79. Завдання та функції служб PR всередині фірми та поза її межами.  

80. Принципи побудови підрозділів зі зв’язків з громадськістю.  

81. Нормативно-правова база PR-діяльності.  

82. Етичні основи PR-діяльності.  

83. Кризові PR.  

84. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення PR-діяльності.  

85. Поняття громадськості. Типологія груп громадськості.  

86. Визначення цільових груп громадськості. Пріоритетні групи громадськості. 

87. Вивчення громадської думки. Типи досліджень.  

88. Засоби реалізації задач паблік рилейшнз. 

89. Галузеві PR – види та особливості.  

90. Спеціальні заходи у стосунках зі ЗМІ. 

91. Керування засобами масової інформації та інформацією. 

92. Формування іміджу.  

93. Імідж організації.  

94. Імідж лідера та його види. 

95. Позиціонування політичного лідера чи партії. 

96. Реклама іміджу. 

97. Складові іміджу фірми. Етапи його створення.  

98. Жанри іміджевої статті. 

99. Логіка побудови та написання іміджевої статті.  

100. Сутність лобізму. 

101. Правові основи лобіювання. Зміст роботи лобістів. 

102. Технології лобіювання. 
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103. Новина як частина PR-кампанії. 

104. Прес-реліз: основні характеристики та специфіка написання.  

105. Типи масових кампаній, їх принципи та елементи. 

106. Місце масової комунікації у політиці.  

107. Законодавче врегулювання використання політичної реклами у ЗМІ. 

108. Етапи виборчої кампанії. 

109. Особливості виборчої кампанії.  

110. Організаційні схеми виборчої кампанії. 

111. Спеціальні програми під час виборчої кампанії. 

112. Історія виникнення політичної реклами. 

 



 18 

Критерії оцінювання 

Переведення та поновлення до Маріупольського державного 

університету за спеціальністю 061 – Журналістика. Реклама та зв’язки з 

громадськістю (2-4-й курси ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр») здійснюється за 

конкурсом відповідно до результатів співбесіди, оцінюваних за шкалою від 0 

до 100 балів. Особи, які набрали  менше 25 балів, до участі в конкурсі не 

допускаються. 

 Співбесіда відбувається в усній формі і передбачає відповіді на 

декілька запитань. У разі необхідності особі, що переводиться або 

поновлюється,  можуть бути поставлені додаткові запитання. 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Критерії оцінювання 

90 – 100 

вступник в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

аргументовано розкриває зміст поставлених питань, дає повні відповіді 

на додаткові питання, виявляє здатність до  систематизації отриманих 

знань та їх практичного застосування  

56-89 

вступник володіє навчальним матеріалом, глибоко та аргументовано 

розкриває зміст поставлених питань, проте дає недостатньо повні 

відповіді на додаткові питання, допускаються  окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки.  

25-55 

вступник в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

достатньої глибини аналізу, не подає  обґрунтування своїх відповідей, 

допускає при цьому окремі неточності та помилки, практично відсутнє 

обґрунтування висловлюваних положень,  допускаються суттєві 

неточності та помилки.  

0-24 

вступник не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, допускає суттєві 

неточності та помилки 

 

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

1. Фахова співбесіда оцінюється за 100-бальною шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 
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