


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове  випробування –  обов’язкова  умова  професійного  відбору

вступників за спеціальністю 061 «Журналістика», освітня програма «Реклама та

зв’язки з громадськістю».

Мета  фахового  випробування –  виявити  базу  знань  зі  спеціальності

«Реклама та зв’язки з громадськістю» у вступників, які демонструють здібності у

сфері прикладних соціально-комунікаційних технологій.

Вимоги  до  професійного  відбору.  Під  час  проходження  фахового

випробування вступники повинні:

 виявляти здатність креативно та нестандартно мислити, а також висловлю-

вати свої думки за допомогою мовних засобів;

 вміти спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, ви-

значати найсуттєвіше, порівнювати їх, зосереджувати увагу на основному,

що може стати підґрунтям для розробки комунікаційної програми;

 демонструвати загальну ерудицію, фахову зацікавленість;

 бути  спроможним  аналізувати,  систематизувати  й  використовувати  у

професійній сфері наявну інформацію;

 уміти орієнтуватися в сучасному медійному середовищі,  знати і  викори-

стовувати відповідні канали комунікації;

 продемонструвати  здатність  розуміти  та  дотримуватись  соціальних,

морально-етичних норм і цінностей, що демонструють рівень загальної ку-

льтури та морально-етичних якостей.

Фахове випробування – це складання комплексного іспиту.
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ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Тема 1. Історичні передумови виникнення реклами. 

Сутність  протореклами,  знаки власності  як  їх  варіант.  Глашатаї  –  перші

професійні  рекламні  агенти.   Поява  писемної  реклами,  графіті.  Виділення

професійної реклами з проторекламних текстів.  Видовищна реклама. Розвиток

реклами,  як  елементу  релігійної  пропаганди,  зародження  політичної  реклами.

Образотворча  реклама  пізнього  Середньовіччя.  Виникнення  упаковки,  її

значення та функції к рекламного носія. Нові рекламні жанри, поява друкованих

рекламних засобів.

Тема 2. Нова історія розвитку реклами та PR.

Перші рекламні та PR-агенції їх діяльність. Батьки засновники сучасної

реклами та сучасного PR, їх основні роботи та впровадження. Розвиток реклами

та  PR  в  Америці  та  країнах  Європи.  Зародження  реклами  в  країнах  Сходу.

Розвиток  реклами,  PR и  пропаганди  на  теренах  СРСР, внесок  відомих  діячів

літератури в розвиток рекламної індустрії.

Тема 3. Історія української реклами та PR у роки незалежності.

Поява друкованих ЗМІ в Україні та розміщення в них рекламних та PR-

матеріалів. Реклама та  PR на  телебаченні.  Представники мережевих агенцій в

Україні та їх клієнти. Створення рекламних та PR-асоціацій в Україні. 

Тема 4. Специфіка розвитку сучасної рекламної та PR-індустрії 

Сутність  і  основні  елементи  системи  зв’язків  з  громадськістю.  Аспекти

функціонування  системи зв’язків  з  громадськістю. Роль і  значення  реклами в

сучасному українському суспільстві.  Огляд основних показників ринку, обсяги

рекламних  бюджетів  за  розміщення  та  виготовлення  реклами,  порівняння  з

попередніми періодами. 
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Тема 5. Основні учасники рекламного та PR-ринку. 

Рекламодавці. Їх класифікація. Рекламні та PR-агентства,  рекламні та PR-

служби  підприємств.  Рекламний  та  PR-продукт.  Класифікація  рекламних

продуктів за цілями, за ознаками,  за сферами застосування, за відношенням до

прибутку, за каналами розповсюдження, за жанрами. Дослідні організації, їх роль

в рекламному процесі.  Структура служби зв’язків із громадськістю. Спеціалісти

в галузі PR. Посадові обов’язки в PR. Сучасні кадрові тенденції на ринку PR-

послуг. Професійні вимоги до спеціалістів в галузі PR. 

Тема  6.  Засоби  масової  інформації  в  процесі  розповсюдження

рекламних та PR-матеріалів

Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції. Преса та її роль у системі

засобів  масової  інформації  та  у  зв’язках  із  громадськістю.  Функції  радіо.

Сутність і особливості функціонування телекомунікації різних форм власності:

державних,  громадських,  муніципальних,  акціонерних,  кооперативних,

приватних; можливість, необхідність та доцільність їх використання у зв’язках із

громадськістю. Специфіка новітніх та соціальних медіа.

Тема 7. Графічний дизайн у рекламі.

Визначення  понять  «дизайн»,  «графічний  дизайн».  Функції  дизайну  у

рекламі.  Основні  особливості  графічного  дизайну  у  рекламі:  образність

(візуальне  образне  мислення),  інноваційність  (здатність  втілювати  креативні

ідеї), системність.

Креатив у графічному дизайні (поняття, види). 

Різновиди підходів до графічного дизайну: структурний, конструктивний,

знаковий. Графічний дизайн у рекламі як мова образів.

Розробка програми фірмового стилю. Фірмове гасло (слоган) як постійний

використовуваний фірмовий оригінальний девіз.  Основні вимоги до фірмового

рекламного девізу. Корпоративна легенда як засіб ідентифікації фірми.
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Тема 8. Основи копірайтингу. 

Поняття копірайтинг. Функції копірайтингу. Мета копірайтингу. Завдання

копірайтингу.  Види  копірайтингу:  рекламний  копірайтинг,  спічрайтинг,  веб-

копірайтинг, переклад та рерайтинг. Чорний, білий та сірий копірайтинг. 

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

Функції копірайтера. Мета копірайтера. Завдання копірайтера.

ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Питання екзаменаційних білетів  орієнтовані  на  перевірку системи знань

вступника  та  його  уміння  чітко  будувати  свою  відповідь  із  використанням

належної  кількості  фактів  й  аргументів,  оперуванням  відповідним

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого.

Білети складаються з трьох питань.

1. Теоретичне питання

2. Аналітичне питання.

3. Практичне завдання.

Зразок білета  

1. Дати визначення понять «дизайн», «графічний дизайн». Функції дизайну у

рекламі. 
2. Сформулювати професійні вимоги до сучасних PR-фахівців.  

3. Написати корпоративну легенду.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
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Кількість
балів

(max – 100)

Оцінка за
національно
ю шкалою

Оцінка
за

шкалою
ECTS

Критерії

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за грамотне послідовне і 
обґрунтоване викладення матеріалу з 
урахуванням специфіки рекламної та PR-
сфери, професіональної аргументації, без 
граматичних помилок (0-1 помилка)

82 – 89 «Дуже добре» В за грамотне послідовне і обґрунтоване 
викладення матеріалу; вміння 
застосовувати теоретичні знання для 
аналізу і подачі матеріалу, з наявністю 
помилок не більше 3.

75 – 81 «Добре» C Виставляється за грамотне і обґрунтоване
викладення матеріалу з наявністю 
навичок аналізу сучасної ситуації у 
професійній сфері, з наявністю помилок 
не більше 5

69 – 74

«Задовільно»

D Виставляється за посередні викладення 
інформації з наявністю кількості 
граматичних помилок (більше 7), мало 
аргументації і знання професійної сфери

60 – 68 Е Виставляється за неаргументоване не 
послідовне викладення інформації без 
використання професійної специфіки з 
наявністю помилок не більше 10.

1 – 59 «Незадовільно» FX Виставляється за  не послідовне 
викладення інформації без використання 
професійної специфіки з наявністю 
помилок більше 10.
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