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Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 1 теоретичне питання і 1 практичне 

завдання. Відповідь оцінюється за 40-бальною шкалою залежно від рівня 

знань.  

 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

40-

бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

Відмінний 

рівень 

30 – 40 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний 

виклад матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і 

категорій та взаємозв’язку між ними, вірне 

розуміння змісту основних теоретичних 

положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та 

логічний аналіз матеріалу з поставленого 

питання; 

Студент демонструє здатність самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації та робити власні 

висновки в разі неоднозначності характеру 

поставленого питання чи проблеми. 

При виконанні практичного завданнястудент 

виявляє творчий підхід до вивченого; засвідчує 

ознаки самостійної життєвої позиції, виявляє 

здатність застосовувати теоретичні знання в 

практичній діяльності вчителя фізичної культури. 

Добрий 

рівень 

20 – 29 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану 

відповідь на поставлене питання, але в наявності 

наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо розкритий предмет запитання, 

основні поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому 

є акуратним, але містить виправлення; 

окремі формулювання є нечіткими; є в наявності 

інформація, що не відноситься до змісту 

екзаменаційного питання. 

При виконанні практичного завдання студент  

досить впевнено і послідовно застосовує 

теоретичні знання, але не спроможний самостійно 

завершити завдання, що потребують навичок 



стратегічного планування та використання 

творчого мислення. Здатен зв’язно 

висловлюватися, добре відтворювати вивчений 

матеріал. 

Задовільний 

рівень 

10 – 19 Студент дав відповідь на поставлене питання, 

однак допустив суттєві помилки як змістовного 

характеру, так і при оформлені відповіді на 

питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне 

розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо 

аргументовано, не містить аналізу 

проблемних аспектів поставленого питання; 

у роботі багато грубих орфографічних помилок. 

При виконанні практичного завдання 

відповідь студента характеризується низьким 

рівнем усвідомлення; допускаються грубі 

фактичні помилки; студент погано орієнтується у 

навчальному матеріалі. 

Незадовіль-

ний рівень 

0 – 9 Студент взагалі не відповів на питання, або його 

відповідь є неправильною, тобто містить грубі 

змістовні помилки щодо принципових аспектів 

поставленого питання. Аргументація відсутня 

взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 
 

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

 

1. Охарактеризуйте сучасний маркетинг в туризмі, розкрийте 

його значення як філософії туристичного бізнесу. 

2. Визначте сутність поняття «реклама». 

3. Як класифікується реклама за предметом рекламування: за 

цілями; за соціальними сферами застосування; за формою 

використання носіїв реклами; за характером емоційного впливу? 

4. У чому полягають особливості рекламної туристичної 

діяльності на етапі народження попиту; на етапі зростання попиту; на 

етапі зрілості; на етапі спаду попиту? 

5. Охарактеризуйте роль і місце реклами в системі 

маркетингових комунікацій. 

6. Охарактеризуйте рекламу як систему формування мотивацій 



споживачів. 

7. Назвіть послідовність етапів рекламного звернення? 

8. У чому полягає особливість розумової реакції на рекламу? 

9. Охарактеризуйте рефлекторну реакцію людини на рекламне 

звернення? 

10. Назвіть основні етапи створення рекламного звернення. 

11. У чому полягає провідна роль рекламної ідеї при створенні 

рекламного звернення? 

12. Яким повинно бути рекламне звернення для досягнення цілей 

рекламування? 

13. Розкрийте зміст поняття «слоган»? 

14. Охарактеризуйте основних учасників рекламного процесу. 

15. Назвіть фактори носіїв реклами. 

16. Назвіть основні способи поширення реклами, їх особливості, 

переваги та недоліки. 

17. У чому полягає мета участі туристичної фірми в тематичних 

виставках і ярмарках? 

18. Основні організаційні етапи підготовки до участі у виставках і 

Розкрийте ярмарках. 

19. Назвіть переваги та недоліки директ-маркетингу. 

20. Назвіть відомі вам засоби директ-маркетингу.  

21. Поясніть , які рекламні цілі досягаються завдяки брендингу. 

22. Охарактеризуйте Internet як глобальний електронний ринок. 

23. Поясніть як використовується електронна пошта в рекламі? 

24. Назвіть які фактори впливають на ефективність реклами? 

25. Наведіть основні теоретичні положення щодо маркетингових 

комунікацій в туризмі. 

26. Охарактеризуйте процес розробки реклами. 

27. Поясніть як проводиться розробка туристичного бренду. 

28. Назвіть методи дослідження образу туристичного бренду. 

29. Назвіть прийоми рекламного звернення.  

30. Поясніть як колір впливає на сприйняття реклами. 
 

 

Орієнтовні питання практичного завдання. 
 

1. Термін «реклама» має подвійне значення: він може означати рекламу як 

продукт або як процес виготовлення цього продукту. Як ви це розумієте? 

Наведіть приклади. Коли ліпше користуватися терміном«рекламування»? 

2. Поясніть на прикладах, як ви розумієте основні принципи 

рекламноїдіяльності: 

а) реклама має створити, підтримати, поглибити імідж туристичного 

підприємства та його товарів; 

б) реклама має спонукати покупця купувати товар у період спадання 

попиту на нього; 



в) реклама має зацікавити покупця, який належить до ще неохопленого 

сегмента ринку товарів чи послуг, які виробляє (надає) підприємство; 

   г) реклама має спростувати те, що може стати причиною упередженого чи 

неприхильного ставлення до товару, сприяти тому, щоб у майбутнього 

споживача з'явилося бажання придбати цей товар або принаймні мріяти про 

нього. 

3. Розробіть рекламну кампанію одного зі специфічних видів туризму 

(екстремального, спортивного, рекреаційного або оздоровчого). 

4. Сформулюйте заходи контрреклами в умовах жорсткої конкуренції. 

5. Розробіть передвиставкову рекламну кампанію для «власної» туристичної 

фірми. 

6. Розробіть медіаплан для «власної» туристичної фірми.  

7. Наведіть приклади вдалого та невдалого, на ваш погляд, використання кодів 

із практики регіональної або загальнонаціональної реклами. Обґрунтуйте 

свою думку. 

8. Візьміть за приклад три рекламних звернення: рекламну листівку, рекламний 

плакат та відеокліп. Назвіть учасників комунікативного процесу. Визначте 

цільову аудиторію. 

9. Розробіть рекламну кампанію для «власної» туристичної фірми.  

10. Визначте рейтинг будь-якого рекламного засобу. 

11. На прикладі будь-якого конкретного рекламного звернення визначте бажану 

відповідну реакцію отримувача. Чи стимулюватиме її це звернення?  

12. Розробіть оптимальний графік розміщення реклами в засобах масової 

інформації на прикладі будь-якої відомої туристичної фірми. 

13. Сутність і основні етапи формування позитивного іміджу туристичного 

підприємства. 

14.  Розробіть програму перепозиціонування послуг туристичного підприємства 

у зв’язку з катастрофою природного характеру на території країни (на 

власний вибір).  

15. Сформулюйте, як організатор акції у сфері стимулювання збуту може 

уникнути розчарування користувачів. 

16. Розробіть слоган та бренд для «власної» туристичної фірми.  

17. Сплануйте благодійну промоційну акцію. 

18. На конкретному прикладі заходу контролю реклами визначте його місце у 

відомих класифікаціях.  

19.  Розробіть стратегію і тактику управління рекламою «власної» туристичної 

фірми. 

20. Розрахування рівня економії при оцінюванні результатів рекламної 

діяльності. Наведіть приклад. 

21. Розробіть сценарій рекламного шоу нової туристичної послуги туристичної 

фірми. 

22. Проаналізуйте три конкретних рекламних звернення та визначте їх місце у 

класифікації реклами.  

23.  Розробіть рекламну кампанію під час кризової ситуації в туристичній фірмі.  

24. Прокоментуйте таку думку, з наведення прикладів, що рекламне звернення 



завжди спрямоване на певну групу споживачів, так звану цільову аудиторію. 

25. Сучасні психологи та соціологи розробили такі моделі впливу на покупця: 

- навчальні; 

- думок і уявлень людей про рекламу; 

- мотиваційні. 

Наведіть приклади застосування цих моделей та дайте їхню 

характеристику. 

26. У потенційного покупця можуть бути чотири основні причини звернути 

увагу на інформаційні повідомлення. Прокоментуйте ці причини з 

наведенням прикладів. 

27. Побудуйте послідовність (від найкращого до найгіршого) кольорових 

поєднань, які можна використовувати при виборі кольору елементів: а) 

зелений на білому; б) зелений на червоному; в) помаранчевий на білому; г) 

помаранчевий на чорному; д) синій на білому, е) червоний на білому; ж) 

червоний на зеленому; к) чорний на білому; л) чорний на жовтому. 

28. Прокоментуйте твердження, що рекламне звернення для досягнення цілей 

рекламування повинно бути: аргументованим і конкретним; 

цілеспрямованим, мати відповідного адресата; достовірним і правдивим; 

виразним і доступним широкому загалу. 

29. Термін «реклама» має подвійне значення: він може означати рекламу як 

продукт або як процес виготовлення цього продукту. Як ви це розумієте? 

Наведіть приклади. Коли ліпше користуватися терміном«рекламування»? 

30. Визначте та врахуйте вплив кожного з елементів моделі Лассвела на ієрархію 

стану та поведінки покупця: 

- перша стадія – усвідомлення; 

- друга – знання; 

- третя– доброзичливе ставлення; 

- четверта– віддавання переваги; 

- п'ята –переконання; 

 - шоста – придбання. 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Основи реклами та маркетингу у туристичній діяльності» 

(за умови продовження карантину) 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Умова проведення – дистанційно. 

Форма проведення – екзамен проводиться у вигляді комп’ютерного 

тестування. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.  

Максимальна кількість балів за екзамен – 40 балів.  

Кількість спроб – 1. Обмеження в часі – 40 хв. 



Кількість питань – 40 питань з варіантами відповідей. 

 

 

Перелік тем, за якими сформовано тестові питання: 

 

1. Реклама в індустрії туризму. 

2. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. 

3. Суть, зміст та основні положення маркетингу в туризмі. 

4. Маркетингові комунікації в туризмі. 

5. Створення брендингу в туристичній індустрії. 

6. Особливості реклами в туризмі. 

7. Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного 

підприємства. 

8. Рекламні звернення і визначення цілей реклами. 

9. Рекламні звернення в туризмі. Стиль рекламного звернення. 

10. Психологія та практичнийвплив реклами. 

11. Особливості психологічного впливу реклами. 

12. Психологіяреклами. 

13. Вибір засобів розповсюдження реклами. 

14. Реклама на виставка і ярмарках. 

15. Механізми та методи впливу в рекламі. 

16. Особливості сприймання реклами споживачем. 

17. Аналізпсихологічноговпливуреклами на споживачів туристичного 

продукту. 

18. Основні правила ефективності рекламного впливу на споживача. 

 

 

 
 

Езаменатор       викладач Омельченко Т.Г. 

 

Завідувач кафедри     к.н.ФВіС Білецька В.В. 
 


