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Форма проведення: письмова дистанційна 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40  

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб та платформ 

Google: Hangouts Meet – для організації відеозв’язку зі студентами; Google 

Form – для проведення письмового тестування з практичним завданням. 

 

Критерії оцінювання: 

Тестування – 30 балів: 

- завдання 1 – 13 оцінюються в один бал (усього 13 балів); 

- завдання 14 – 18 оцінюються у два бали (усього 10 балів);  

- завдання 19 – 20  оцінюються у 3,5 бали (усього 7 балів). 

практичне завдання – 10 балів. 

 

 

Перелік тем, які винесено на екзамен 

 

1. Зародження реклами. Протореклама.  

2. Реклама у Стародавньому світі. 

3. Реклама: особливості, визначення, класифікація. 

4. Історія реклами у видавничій справі. 

5. Правові засади реклами у видавничій справі. 

6. Специфіка видавничої продукції як окремий напрям рекламної діяльності. 

7. Розробка рекламної кампанії, етапи рекламної кампанії.  

8. Складання графіка публікацій рекламних оголошень. 

9. Сутність та завдання копірайтингу.  

10. Зміст та структура рекламного тексту. 

11. Правила написання рекламних текстів. 

12. Методика написання рекламних текстів. 

13. Специфіка друкованої реклами. 

14. Носії прес-реклами. 



15. Форми та жанри прес-реклами. 

16. Сутність та види каталогів. 

17. Правила створення каталогів. 

18. Пряма поштова реклама.  

19. Афіші, плакати. Інші засоби друкованої реклами: бродсайти, візитки, 

буклети,   вкладиші, календарі тощо. 

20. Форми радіореклами.  

21. Специфіка радіореклами.  

22. Діалог, драматизація, оголошення, радіожурнал як основні форми 

радіореклами. 

23. Вимоги до написання рекламних радіооголошень.  

24. Структурні частини радіооголошення та вимоги до них. 

25. Загальні правила створення рекламних радіооголошень.  

26. Структура рекламного радіооголошення. 

27. Форми та жанри телереклами. 

28. Пряма реклама, спонсорство, рrodukt placement як види телереклами. 

29. Реклама видавничої продукції на ярмарках, виставках та в книжкових 

магазинах. 

 Рoint of sales-матеріали. 

30. Зовнішня реклама як специфічний вид реклами. 

31. Головні носії зовнішньої реклами. 

32. Реклама на наземному транспорті. 

33. Носії транспортної реклами. 

34. Реклама на підземному транспорті (реклама в метро). 

35. Інтернет-реклама. 

36. Способи реклами в Інтернеті. 

37. Форми Інтернет-реклами. 
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