
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПІДСУМКОВОГО 

(командного) ПРОЕКТУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

1. Визначитися із тематикою / соціальною проблемою і скласти план проекту 

проведення прес-конференції. 

2. Скласти план проекту організації і проведення виставки. 

3. Скласти план проведення дослідження цільової аудиторії. 

4. Скласти план проекту соціальної рекламної кампанії. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКУ 

ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

Тематичний модуль 1 

 

1. Вивчити дефініції і поняття, подані в матеріалах до теми 1. 

2. Вивчити моделі рекламного впливу: комунікаційні та інформаційні. 

3. Визначте учасників рекламного процесу з огляду на сучасні особливості і 

перспективи розвитку українського рекламного ринку та сфери соціальної 

реклами зокрема; 

4. Виокремте структурно-морфологічні особливості соціальної реклами у 

пресі, на радіо, телебаченні та в мережі Інтернет. 

5. Значення медіапланування в досягненні рекламного впливу. 

6. Наведіть приклади маніпуляції образом уявного комунікатора. 

7. Наведіть приклади невдалого кольоророзподілу в рекламі. 

8. Наведіть приклади розрахунку відсотка споживачів (коефіцієнти 

контактування споживачів із рекламою: а) 0,95; б) 0,67; в) 0,28), і визначте 

ступінь ефективності. 

9. Назвіть елементи фірмового стилю і зробіть аналіз фірмових стилів на 

основі самостійно підібраних взірців. 

10. Назвіть, чим відрізняється реклама за формами і видами; 

11. Опрацювати законодавчі норми використання реклами у ЗМІ (Закон 

України «Про рекламу»). 

12. Осмислити особливості проведення рекламного маркетингу. 

13. Підберіть приклади вдалого і невдалого дизайну у соціальній 

медіарекламі, в т.ч. і на матеріалі Інтернету. 

14. Підберіть приклади реалізації відомих моделей проведення рекламних 

кампаній; 

15. Підготуйте зразки рекламних повідомлень до різних видів реклами. 

16. Підготуйтесь до написання успішного рекламного повідомлення. 

Застосуйте принципи і прийоми побудови рекламної композиції, знання з 

дизайну, кольористики, особливостей уявного комунікатора, психологічних 

типів особистостей. 

17. Після поділу на міні-групи (по 4-5 осіб) і розподілу ролей (за видами 

медіазасобів-рекламоносіїв) підібрати приклади для практичної оцінки 



ефективності соціальної реклами (рекламної кампанії) на практичному 

занятті з подальшим письмовим оформленням. 

18. Складіть план проведення рекламної кампанії без обмеження засобів і 

носіїв реклами. 

19. Складіть план проведення рекламної кампанії, виходячи з можливостей 

друкованих або електронних ЗМІ (на вибір). 

 

Тематичний модуль 2 

 

1. Ознайомтесь з етичними кодексами PR. 

2. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) внутрішніх PR. 

3. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) зовнішніх PR. 

4. Складіть план PR в екстремальних ситуаціях, виходячи з обраної ролі 

(стихійне лихо, техногенна катастрофа, аварія на транспорті). 

5. Змоделюйте структуру відділу PR в уявній або реальній організації. 

6. Розробіть технологію підготовки та проведення прес-конференції для 

журналістів; 

7. Підготуйтесь до написання подієвого прес-релізу; 

8. Підготуйтесь до написання анонсного прес-релізу; 

9. Складіть план прийому або організації відвідування об’єкту. 

10. Здійсніть моніторинг ЗМІ з приводу організованого прийому або 

відвідування об’єкту; 

11. Підготуйтесь до практичного заняття «прес-конференція». 

12. Назвіть традиційні і новаторські технічні можливості PR. 

13. Розробіть технологію підготовки та проведення виставки. 

14. Складіть макет експозиції. 

15. Створіть веб-сторінку громадської організації / соціальної служби. 

 

 

 

ПИТАННЯ для підсумкового контролю 

 

Тематичний модуль 1 

 

1. Назвіть основні відмінності між соціальною та комерційною рекламою. 

2. Навіщо здійснюють оцінку ефективності реклами? 

3. Чи доцільно ототожнювати технічні характеристики медіазасобів у 

рекламній справі і журналістиці? 

4. Чи є потреба приділяти велику увагу кольоростиці? обґрунтуйте  

відповідь. 

5. Чому важливо враховувати психологічні типи особистостей (цільової 

аудиторії) під час написання рекламного тексту?  

6. Чому для рекламістів важливі моделі Россітера і Персі? 

7. Чому для рекламодавця вкрай важливі комунікативні стратегії? 

8. Чому одні рекламні повідомлення досягають мети, а інші – ні?  



9. Наведіть приклади дієвої та неефективної соціальної реклами. 

10. Чому рекламісти надають великого значення дизайну реклами? 

11. Як можна доповнити або спростити запропоновані в додатку до  

теми 4 етапи оцінки ефективності реклами? 

12. Як можна поєднати і розділити рекламу, пабліситі та зв’язки з 

громадськістю? 

13. Як можна проілюструвати переваги і вади рекламної служби в 

громадській організації? 

14. Яка законодавча основа використання сугестивних технологій в 

рекламній діяльності? 

15. Яка реалізація рекламної кампанії на прикладі соціальної реклами 

(боротьба зі шкідливими звичками, профілактика СНІД, туберкульозу тощо)? 

16. Яка різниця між брифом і брендингом? 

17. Яке значення креативу в пошуку творчої ідеї в рекламі? 

18. Яке значення матриці Россітера-Персі з погляду реалізації 

комунікативних ефектів? 

19. Які аргументи на користь спеціальної підготовки уявного комунікатора? 

20. Які види відповідальності і шкоди є наслідком використання і 

споживання неналежної, прихованої та неетичної реклами? 

21. Які особливості видів і засобів реклами? 

22. Які переваги і вади основних медіазасобів? 

 

Тематичний модуль 2 

 

1. Що спільне і відмінне у PR, реклами і пропаганди? 

2. Яке призначення етичних кодексів міжнародної асоціації фахівців PR? 

3. Чим корисна галузь діяльності «зв’язки з громадськістю»? 

4. Чому у практиці PR не можна обійтися тільки зовнішнішніми або тільки 

внутрішніми центрами зв’язків із громадськістю? 

5. Які особливості планування екстремальних PR? 

6. Які завдання відділу PR в уявній або реальній громадській організації / 

соціальній службі (на вибір) мають пріоритетне, а які – другорядне значення? 

Чому саме? 

7. Як правильно визначити ефективність роботи відділу ПР? 

8. Що важливо врахувати для успішного проведення рольових ігор 

«брифінг», «прес-конференція»? 

9. Чому фахівці у зв’язках з громадськістю намагаються якнайчастіше 

використовувати електронні ЗМІ? 

10. Наскільки ефективно використовують центри PR можливості мережі 

Інтернет й цифрові технології центри PR? Обґрунтуйте протилежні відповіді 

з допомогою прикладів. 

11. Чи варто відмовлятись від традиційних каналів реалізації потреб PR – 

друку, фото, виставок? 

 

 



ВЗІРЦІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тематичний модуль 1 

 

1. Різновид непрямої реклами у пресі: 

А) будь-які статті, репортажі  

Б) статті, репортажі в рубриці «на правах реклами» 

В) рекламні оголошення 

Г) блоги 

 

2. Брендинг – це: 

А) різновид менеджменту 

Б) різновид маркетингу 

В) створення тривалих переваг товару 

Г) рівень сприйняття інформації споживачем 

 

3. До інформаційних моделей належать: 

А) моделі Ґ.Лассуела, Майерса, Вестлі-Маккліна 

Б) моделі AIDA, AIMPA, DAGMAR, АССА, DIBABA, ADD, Левіжа-

Стейнера 

В) моделі Вестлі-Маккліна та Левіжа-Стейнера 

Г) моделі AIDA, AIMPA, DAGMAR, АССА, DIBABA, ADD 

 

4. Головний акцент макромоделі акцентування переваг: 

А) мотиваційний 

Б) інформаційний 

В) технологічний 

Г) споживацький 

 

5. Проектування всіх напрямків діяльності щодо створення та забезпечення 

функціонування об’єкта є різновидом: 

А) арт-дизайну 

Б) нон-дизайну 

В) системного дизайну 

Г) стайлінгу 

 

6. Професійний колектив, що виконує виробничі та творчі функції, пов’язані 

із здійсненням рекламної діяльності: 

А) редакція мас-медіа 

Б) колектив маркетологів 

В) колектив менеджерів 

Г) рекламне агентство 

 

7. Відповідає на питання про те, які види засобів масової комунікації будуть 

використані в рамках рекламної кампанії і чому: 



А) медіатактика 

Б) медіастратегія 

В) маркетинг 

Г) медіапланування 

 

8. Рекламне повідомлення втрачає ефективність, оскільки має місце: 

А) знос реклами 

Б) помилкова стратегія 

В) зміщення акценту на мотивацію 

Г) змішення акценту на споживача 

 

9. Відповідні (традиційні) поєднання кольорів у рекламі: 

А) жовтий – синій 

Б) жовтий – фіолетовий 

В) синій – зелений 

Г) зелений – помаранчевий 

 

Тематичний модуль 2 

 

1. Система взаємопов’язаних акцій, спрямованих на різні цільові аудиторії, – 

це: 

А) завдання PR 

Б) заходи PR 

В) мета PR 

Г) функції PR 

 

2. Назвіть різновид (різновиди) PR за періодичністю: 

А) регулярний, кризовий 

Б) одноразовий (цільовий) 

В) регулярний, кризовий, одноразовий (цільовий) 

Г) кризовий 

 

3. Назвіть складову комунікативної стратегії риторики, яка передбачає чітку 

аргументацію всіх вимог: 

А) стратегія пояснення 

Б) стратегія натяків 

В) стратегія прямих вимог 

Г) стратегія обману 

 

4. Поновлення списків отримувачів інформації найдоцільніше провадити: 

А) розширюючи кількісний штат співробітників 

Б) використовуючи електронну систему пошуку 

В) скорочуючи список 

Г) залучаючи якнайбільше практикантів 

 



5. PR не включає в себе: 

А) будь-які дії, скеровані на поліпшення контактів між людьми або 

організаціями 

Б) безплатну рекламу 

В) заходи, скеровані на розширення сфери впливу організації з допомогою 

відповідної пропаґанди і реклами 

Г) організацію виставок, відео-і кінопоказів 

 

6. У травні 1955 року в Лондоні: 

А) створено Міжнародну асоціацію паблік рілейшнз (ІПРА) 

Б) виникла Концепція створення Міжнародної асоціації паблік рілейшнз 

В) ухвалено Афінський кодекс 

Г) ухвалено Європейський кодекс професійної поведінки в галузі ПР 

 

7. Консультаційна функція PR передбачає: 

А) консультування керівників компанії і персоналу в галузі зв’язків з 

громадськістю 

Б) поширення інформації про компанії 

В) проведення заходів PR 

Г) розробку стратегії і тактики інформаційної політики 

 

8. У більшості країн Заходу контракти захищаються законом, якщо: 

А) укладені письмово 

Б) укладені письмово і усно при свідках 

В) укладені усно 

Г) укладені дією, усно, письмово 

 

9. Розуміння письмових розпоряджень на кожному з рівнів найчастіше може 

складати: 

А) 100 % 

Б) 60% 

В) 30 % 

Г) 15 % 

 


