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Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю (для абітурієнтів, які 

вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст) / С. В. Безчотнікова, І. О. 

Вялкова, О. С. Мельникова-Курганова. – Маріуполь : Маріупольський 

державний університет, 2020. – 16 с.  

 

Програма вступного письмового фахового іспиту за спеціальністю 061 – 

Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю призначена для абітурієнтів, 

які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст. Структура програми 

складається з детального опису вимог до рівня підготовки абітурієнта, порядку 

проведення співбесіди та вступних іспитів, критеріїв оцінювання відповідей. 

Перелік питань має на меті спрямувати хід підготовки вступників до співбесіди, 

а також до письмових іспитів. Список літератури, наведений у програмі, 

охоплює запропоновані питання.  

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій протокол № 5 від 17 грудня 2019 року. 
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Пояснювальна записка 

 

При вступі на ІІ курс за спеціальністю «Журналістика. Реклама та зв’язки 

з громадськістю» абітурієнти складають письмовий фаховий іспит. Програма 

іспиту побудована на основі базових питань, що входять до початкової 

програми підготовки бакалаврів. Зокрема, це теорія масової комунікації та 

інформації, етика рекламної та PR-діяльності, теоретичні основи реклами та 

зв’язків з громадськістю.   

Для абітурієнтів, що вступають на ІІ курс на базі ОКР Молодший 

спеціаліст, здобутого за іншою спеціальністю, у питаннях письмового 

екзамену враховано дисципліни «Вступ до спеціальності», «Етика соціальних 

комунікацій», «Організація роботи прес-служби».  

Для абітурієнтів, що вступають на ІІІ курс на базі ОКР Молодший 

спеціаліст, здобутого за спорідненою спеціальністю, включено також питання  

з навчальних курсів «Теорія масової комунікації», «Теорія реклами», «Теорія 

PR». 

Абітурієнти складають письмовий фаховий іспит, який відбувається в 

письмовій формі та передбачає відповіді на два питання та написання есе за 

фахом. Письмовий іспит повинен виявити знання абітурієнтів про  теоретичні 

основи реклами як засобу комунікації та паблік рилейшнз як науки, 

закономірності розвитку реклами та PR в Україні та за кордоном, питання 

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, основи організації масово-інформаційної діяльності.  

Вступне випробування триває протягом 1,5 години. 
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ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. Визначення реклами та її роль в суспільстві. 

2. Види реклами. 

3. Визначення терміну «рекламне агентство».  

4. Види паблік рилейшнз.  

5. Визначення терміну «зв'язки з громадськістю». 

6. Види реклами в Інтернеті.  

7. Визначення поняття «event-комунікація».  

8. Види масової комунікації. 

9. Визначення поняття «соціальні комунікації».  

10. Головні етапи розвитку реклами в світі.  

11. Розвиток реклами в Україні.  

12. Функції реклами.  

13. Класифікації реклами.  

14. Законодавче забезпечення рекламної діяльності. Закон України «Про 

рекламу». 

15. Сучасні тенденції та проблеми реклами.  

16. Поведінка покупця.  

17. Процес сприйняття реклами.  

18. Реклама в газеті. 

19. Реклама в журналах. 

20. Реклама на радіо. 

21. Реклама на телебаченні.  

22. Зовнішня реклама.  

23. Реклама у спеціалізованих довідниках. 

24.  Реклама на транспорті.  

25. Реклама в Інтернеті.  

26. Створення друкованої реклами.  

27. Створення рекламних радіороликів.  
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28. Створення реклами на телебаченні.  

29. Макет друкованої реклами.  

30. Міжнародна реклама.  

31. Психологічні особливості рекламування.  

32. Творчий стиль в рекламі.  

33. Діяльність рекламної агенції.  

34. Рекламна кампанія та її продукція. 

35. Етичний бік рекламної діяльності.  

36. PR-тексти – види та особливості створення.  

37. Комерційна та соціальна реклама.  

38. Політична реклама.  

39. Визначення паблік рилейшнз. 

40. PR як наука. Історіографія питання.  

41. Сфери функціонування PR в сучасному суспільстві.  

42. Взаємодія та різниця PR з іншими видами комунікації.  

43. Громадськість в теорії PR. 

44. Громадська думка.  

45. Професійна культура спеціаліста з PR. 

46. Професійна етика спеціаліста з PR. 

47. Функції PR. 

48. Призначення прес-служби. Роль та обов’язки прес-секретаря в прес-

службі.  

49. Прес-служба владних органів. 

50. PR-відділ комерційних установ.  

51. Паблік рилейшнз некомерційних установ.  

52. Усні контакти із ЗМІ. 

53. Організація прес-конференцій.  

54. Спеціальні заходи PR. 

55. PR-тексти – види та особливості створення.  

56. PR-служба на виборах.  
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57. Використання Інтернету в цілях паблік рилейшнз. 

58. Некоректні методи PR-роботи.  

59. Особливості та стадії проведення PR-кампанії.  
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Рекомендації щодо написання есе 

Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у 

якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного питання щодо 

конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи 

категоричну позицію відносно предмета висловлювання. 

Для автора есе головне – особисте розуміння обраної спеціальності, 

ставлення до неї. В якості цього розуміння він наводить яскраві приклади, 

підбирає аналогії, використовує власні роздуми щодо можливостей та 

перспектив. 

Есе – вільне міркування на будь-яку тему. Можна сказати, що це потік 

свідомості, потік думок, проте літературно оформлене. По суті, ніяких правил і 

обмежень немає. Створюючи есе, необхідно пам’ятати наступне: 

1) висловити свою власну думку; 

2) показати своє ставлення до того, про що говорить автор; 

3) не слід усебічно описувати предмет чи подію; 

4) можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань; 

5) можна висловлювати спірні міркування; 

6) мова повинна бути виразною, можна використовувати образні 

слова, порівняння тощо; 

7) есе – це текст, у нього має бути початок і кінець (завершення). 

Алгоритм написання есе виглядає наступним чином: 

1) постановка проблеми (знайомство з проблемою, закладеною у 

пропонованій для написання есе темі); 

2) обдумування проблеми (визначення змісту: ідеї, приклади, що їх 

ілюструють); 

3) планування есе (визначення структури); 

4) написання есе; 

5) перевірка та редагування роботи; 

6) створення власного заголовку до тексту есе. 

       Необхідно, щоб останній абзац  есе завершував думку, підкреслював 
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власну позицію автора. 

Таким чином, есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну 

композицію і виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора та 

враження з конкретного приводу чи питання й не претендує на вичерпне та 

визначальне трактування теми.  Есе досягає своєї мети за допомогою прямого 

авторського вислову. Це твір, який базується на творчому підході людини до 

розкриття поставленого в тексті завдання, яке необхідно підтверджувати 

аргументами і фактами. Як жанр критики та публіцистики, есе передбачає 

новий, суб’єктивно забарвлений виклад про що-небудь і може мати 

філософський, історико-біографічний, публіцистичний, літературно-критичний, 

науково-популярний, белетристичний характер. Його мета полягає в розвитку 

навичок самостійного творчого мислення та письмового викладу власних 

думок. 

Визначальними рисами есе є невеликий обсяг, конкретна тема, дана в 

підкреслено суб’єктивному її тлумаченні, довільна композиція, оригінальна 

манера мислення. Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, 

використанням метафор, свідомою настановою на розмовну інтонацію та 

лексику. На перший план виступає особистість автора. Орієнтовні теми для 

написання есе: 

1. Журналістська освіта в Україні та світі: сучасний вимір. 

2. Журналістика як бізнес і творчість.  

3. «Універсальний» журналіст: вимоги сучасності. 

4. Національна спілка журналістів України: структура, функції, 

діяльність. 

5. Журналістська освіта як запорука професіоналізму та успіху.  

6. Роль журналістики в сучасному світі. 

7. Журналістика як соціальний інститут демократичного суспільства.  

8. Реклама у сучасному місті. 

9. Світ театру очима молоді. 

10. Журналістика як ремесло і мистецтво.  



10 

 

11. Сучасна журналістика і культура. 

12.  Професія «Журналіст» – мій вибір! 

13. Молодіжні організації міста: проблеми та перспективи. 

14.  Сучасне українське телебачення і його глядач. 

15.  Журналістика як «четверта влада». 

16. Роль масової інформації в сучасному суспільстві. 

17.  Найактуальніша проблема сьогодення. 

18.  Журналістика: ремесло чи творчість?  

19.  Інтернет: популярність та проблеми. 

20.  Світові стандарти журналістики. 

21.  Фахівець з реклами: можливості та перспективи.  

22. Маленькі секрети великого успіху. 

23. Фахівець із зв'язків з громадськістю: можливості та перспективи.  

24. Шлях у професію починається з мрії. 

25.  Спеціальність «Журналістика. Реклама та зв'язки з громадськістю» 

– мій вибір!  

26. «Якщо Ви по-справжньому вірите в те, що робите, не дозволяйте 

ніяким обставинам стримувати Вас»,  Дейл Карнегі. 

27. «Журналістика  це те, що набагато цікавіше сьогодні, ніж завтра», 

–  Андре Жид. 

28. Паблік рилейшнз як мистецтво управління громадською думкою. 

29.  «Про світле майбутнє піклуються політики, про світле минуле –  

історики, про світле сьогодення –  журналісти», –  Жарко Петан.  

30. Зв'язки з громадськістю як ефективні комунікації в суспільстві  

31. Креативність і професіоналізм рекламіста як запорука якісного 

продукту.  

32. «Одне чисте журналістське перо двох гострих варто», –                   

А. В. Іванов. 
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Критерії оцінювання 

Вступ на ІІ курс за напрямом підготовки 061 – Журналістика. Реклама та 

зв’язки з громадськістю Маріупольського державного університету для 

абітурієнтів, що мають ОС «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою 

спеціальністю, відбувається у вигляді письмового іспиту. Вступні випробування 

оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. Особи, які набрали на вступному 

випробуванні менше 25 балів, до участі в конкурсі не допускаються.  

Екзаменаційний пакет завдань покликаний перевірити знання з теорії 

реклами та зв’язків з громадськістю, масової комунікації та інформації, 

комунікаційних технологій, організації роботи рекламіста та фахівця зі зв’язків з 

громадськістю. Абітурієнт повинен письмово відповісти на два теоретичних 

питання та написати есе за запропонованою темою.  

За письмову відповідь на кожне з теоретичних запитань можна отримати по 50 

балів,  якщо відповідь подано повно та правильно, а за есе – 100 балів. Після 

оцінювання кожної відповіді отримані бали сумуються. Максимальна кількість 

балів, яку можна отримати – 200 балів.  

Вступ на ІІІ курс для абітурієнтів, що мають ОКР Молодший спеціаліст, 

здобутого за спорідненою спеціальністю, відбувається також за результатами 

письмового іспиту. Вступні випробування оцінюються за шкалою від 0 до 200 

балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше 25 балів, до участі в 

конкурсі не допускаються.  

Екзаменаційний білет для вступника на базі ОС «Молодший спеціаліст» за 

спорідненою спеціальністю містить два теоретичних питання та тему для 

написання есе. За письмову відповідь на кожне теоретичне запитання можна 

отримати максимально по 50 балів, тобто  сумі – 100,  якщо відповідь подано 

повно та правильно, а також за есе – 100 балів. Після оцінювання кожної відповіді 

отримані бали сумуються. Максимальна кількість балів, яку можна отримати – 200 

балів.  

Час складання екзамену становить 1,5 години.   
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Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Критерії оцінювання 

180 – 200 

Абітурієнт в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

аргументовано розкриває зміст питань, виявляє знання професійних 

компетенцій в есе.  

140 – 179 

Абітурієнт володіє навчальним матеріалом, глибоко та аргументовано 

розкриває зміст теоретичних питань, проте допускає  окремі несуттєві 

неточності, а також має незначні помилки у творчому завданні - есе. 

100 – 139 

Абітурієнт в цілому володіє навчальним матеріалом, допускає при 

цьому окремі неточності та помилки, у творчому завданні - есе - 

відсутнє обґрунтування висловлюваних позицій,  допускаються суттєві 

неточності та помилки. 

0 – 99 

Абітурієнт не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, має неточності у 

творчому завданні - есе, зокрема не вміє точно висловлювати та 

обґрунтувати власні думки, структурувати текст тощо. 

 

Письмовий іспит оцінюється  за 100-бальною шкалою: 

За національною шкалою 
Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180 – 200 

добре 140 – 179 

задовільно 100 – 139 

незадовільно 0 – 99 

 

 

  



13 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Батра Р. Рекламный менеджмент: 5-е изд. / Батра Р., Майерс Дж., Аакер 

Д.  – М.-СПб.-К.: Вильямс, 1999. – 780 с. 

2. Бугрим В. В., Компанець Т. М. Український споживач і реклама// 

Телерадіовісник України. – 1997. –  № 5. –  С. 30-31 

3.  Богачева О.С. Продажа рекламной площади в газете. Учебное пособие / 

О. Богачева. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 256 с. 

4.  Борисов В.К. Регулирование рекламной деятельности: правовые и 

этические аспекты //Вестник Московского университета. Серия 21. 

Управление (государство и общество). – 2004, № 4. – Режим доступу: 

www.spa.msu.ru/images/File/Vestnik/Borisov.pdf 

5. Всеукраїнська рекламна коаліція. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.adcoalition.org.ua/ru 

6. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / 

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

7. Джулер А. Д. Креативные стратегии в рекламе: Пер. с англ. Под. ред. Ю. 

Н. Каптуревского / Джулер А. Д., Дрюниани Б. Л.  – СПб.: Питер, 2003. – 

384 с. 

8. Закон України «Про рекламу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3235-17 

9.  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Голос 

України. – 1994. – № 31. – С. 4-5.  

10. Имшинецкая И. Ситуативный промоушн или искусство сесть кому-

нибудь „на хвост” / И. Имшинецкая. – М.: РИП-Холдинг, 2003. – 564 с. 

11. Катлип С.М.Паблик рилейшнз: Теория и практика / 8-е изд.-е Пер. с англ. 

/ Катлип С.М., Сентер А.Х.. Брум Г. М. – М.: ИД «Вильямс», 2000. – 654 

с. 

12. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика. 

Підручник / В. Королько – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 388 с. 

13. Коханенко А.И. Имидж рекламных персонажей / А. Коханенко – М.: ИКЦ 

http://www.spa.msu.ru/images/File/Vestnik/Borisov.pdf
http://www.adcoalition.org.ua/ru


14 

 

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 546 с. 

14. Лист про застосування окремих положень Закону України «Про рекламу» 

в редакції від 11 липня 2003 року (Затверджений рішенням Комітету з 

питань свободи слова та інформації від 1 жовтня 2003 р.) // Голос 

України. – 2003. – № 188. – С. 3.  

15. Ляпина Т. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы / Т. 

Ляпина. – К.: «Альтерпрес», 2002. – 456 с. 

16. Левешко Р.II. Анализ эффективности рекламы / Р. Левешко. –  К., 1999. – 

254 с.  

17. Москаленко А.З. Масова комунікація / Москаленко А.З., Губерський Л.В., 

Іванов В.Ф., Вергун В.А. –  К., 1997. – 568 с. 

18. Музыкант В.Л. Теория и практик» современной рекламы / В. Музыкант. –  

М., 1998. –  324 с. 

19. Назайкин А.Н. Рекламная деятельность газет и журналов: Практическое 

пособие / А. Назайкин. – М.: РИП-холдинг, 2002. – 344 с. 

20. Ньюсом Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз.7-е изд.-е / Пер. 

с англ. / Ньюсом Д., Терк Д., Крукеберг Д. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 564 с. 

21. Овчинникова Н.Н. Рекламное дело: Учебное пособие / Н. Овчинникова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. – 368 с. 

22. Романов А.А. Реклама: между социумом и маркетингом.: Научная 

монография / А. Романов. – М.: «Маркет ДС», 2002. – 354 с. 

23. Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, 2002. – 654 с. 

24. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или Как успешно управлять 

общественным мнением / Г. Почепцов. – М., Центр, 2004. – 766с. 

25. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе / Г. Почепцов. –  К., 

1997. – 546 с. 

26. Полукаров В.Л. Телевизионная и радиовещательная реклама.: Учебное 

пособие / Полукаров В.Л., Грановский Л.Г., Лозовская В.Ю. – М., 2004. – 

458 с. 

27. Ромат Е.В. Реклама / Е. Ромат. – К., 1999. – 456 с. 



15 

 

28. Смирнов В.В. Реклама на радио / В. Смирнов. – М.: Изд-во РИП-холдинг, 

2004. – 366 с. 

29. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник 

для вузов / И. Синяева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 346 с. 

30. Тульчинский  Г.Л. РR фирмы: технология и эффективность / Г. 

Тульчинский. – СПб.: Алетейа, 2001. – 378 с. 

31. Указ Президента України «Про заходи щодо попередження 

недобросовісної реклами» // Голос України. – 1994. – № 236. – С. 5.  

32. Уткин Э.A. Рекламное дело. Учебник / Уткин Э.A., Кочеткова А.И. –  М., 

1998. – 564 с. 

33. Уэллс У. Реклама: принципы и практика / Уэллс У., Бернет Дж., 

Мориарти С. –  СПб, 1999. – 654 с. 

34. Шарков Ф.И. Интегрированные РR-коммуникации / Ф. Шарков. – М. : 

«РИП-Холдинг», 2004. – 344 с. 

35. Эркенова Ф.С. Саморегулирование в рекламе / Ф. С. Эркенова. – М.: 

РИП-Холдинг, 2003.–156 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 


