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Формат екзамену: усний. 

 
 

Тривалість проведення –4,62. 

 
 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 
 

Критерії оцінювання – 

завдання 1 (відтворююче) – 10 балів за правильну повну відповідь; 

завдання 2-4 (тести) – по 5 балів за кожне; 

завдання 5 (практичне) – 15 балів за правильну повну відповідь. 

 
 

Перелік допоміжних матеріалів: якщо є – кейси, задачі, відео… 
 

 

Орієнтовний перелік питань: 

Зразки тестів 

1. Послідовність заходів, метою яких є попередження, мінімізація проблем, обумовлених 

дефіцитами адаптації, реабілітації і т.п. – це: 

a. організаційні, 

b. освітні, 

c. соціальні, 

d. дослідницькі. 

 

2. Реклама націлена на конкретного клієнта – це: 

a. вірусний маркетинг; 

b. директ-реклама; 

c. офлайн-просування. 

 

 

 
Приклади практичних завдань: 

3. Підготуйте інформаційну карту проекту. 

4. Створіть структуру проекту. 
5. Створіть рекламний текст щодо тренінгу. 

6. Підготуйте лист для розсилки. 

7. Підготуйте текст для сайту «Про автора». 

8. Створіть основні характеристики власного бренду. Обґрунтуйте їх. 

9. Створіть опис профілю клієнта («аватар клієнта».) 



10. Здійсніть Swot-аналіз власного проекту. 

 

 

Питання до екзамену з курсу «Маркетинг психологічних послуг» 

 

1. Дайте визначення проекту. 

2. Назвіть основні помилки психолога при просуванні психологічних 

послуг. 

3. Розкрийте особливості аналізу ринка психологічних послуг. 

4. Дайте визначення поняття «робоча ніша» психолога. 

5. Назвіть та поясніть принципи визначення робочої ніші психолога. 

6. Поясніть поняття «аватар клієнта». 

7. Поясніть принципи створення «аватару клієнта». 

8. Розкрийте особливості підготовки лінійки продуктів та послуг. 

9. Назвіть складові Swot-аналізу проекту. 

10.Здійсніть Swot-аналіз власного проекту. 

11.Дайте визначення поняття «бренд». 

12.Дайте визначення поняття «ДНК бренда». 

13. Поясніть поняття «позиціонування бренда». 

14. Дайте характеристику основним принципам створення власного бренду 

або бренду психологічного центру. 

15. Розкрийте етапи створення бренду. 

16. Опишіть основні характеристики власного бренду. 

17.Розкрийте основні принципи створення сайту, його структуру. 

18.Підготуйте текст для сайту «Про автора». 

19. Обґрунтуйте принципи створення підписної сторінки. 
20. Поясніть поняття «воронка продажів». 

21. Поясніть особливості функціонування «воронки продажів». 

22.Дайте характеристику принципам організації рекламної розсилки. 

23.Назвіть всі елементи листа для розсилки. 

24. Підготуйте лист для розсилки. 
25. Дайте визначення поняття «директ-реклама». 

26.Охарактеризуйте особливості створення директ-реклами. 

27.Назвіть основні види партнерства. 

28.Дайте характеристику особливостям роботи з партнерами. 

29.Дайте визначення «вірусного маркетингу». 

30.Поясніть особливості «вірусного маркетингу». 

31.Назвіть відмінності між вебінарами та майстер-класами. 

32.Розкрийте принципи організації вебінарів. 

33.Розкрийте принципи організації майстер-класів. 

34.Охарактеризуйте особливості роботи з засобами масової інформації. 



35. Розкрийте особливості підготовки рукопису до друку 
36. Опишіть психологічні та організаційні моменти співробітництва 

психолога зі ЗМІ 

37. Характеристика різних рубрик психологічної просвіти через ЗМІ. 

38.Окремі публікації, проблемні виступи в ЗМІ, коментарі за листами 

читачів, коментарі до певного матеріалу: вимоги до підготовки таких 

матеріалів. 

39. Участь практичного психолога у телевізійних передачах, як метод 

реклами психологічної послуг. 

40. Коментарі  за листами, запитаннями читачів  як метод просування 

психологічних послуг. 

41. Розкрийте  особливості  підготовки оригінальних матеріалів: статей, 

заміток, коротких повідомлень 

42. Поясніть особливості роботи з клієнтами щодо просування 

психологічних послуг (вебінарів, тренінгів і т.п.). 

43. Охаратеризуйте основні принципи підготовки публіцистичної статті. 

44.Розкрийте основні складові та ознаки проекту. 

45.Дайте характеристику основним видам проектів. 

46.Опишіть етапи розробки проекту. 

47.Дайте характеристику власної цільової аудиторії. 

48.Поясніть принципи вибору цільової аудиторії. 

49.Обґрунтуйте цілі та визначте основні завдання вашого проекту. 

50.Опишіть складові змісту проекту. 

51. Визначте критерії оцінки ефективності проекту. 

52. Поясніть складові бюджету та ресурсного забезпечення проекту. 

53.Визначте параметри аналізу аудиторії соціального проекту. 

54. Назвіть три групи завдань соціально-орієнтованих проектів. 
55. Дайте характеристику провідним стратегіям соціальних проектів. 

56.Визначте основні напрямки пошуку проектних рішень. 

57.Розробіть програму партнерства в соціальному проекті. 

58.Підготуйте інформаційну карту проекту. 

59. Створіть структуру проекту. 
60. Створіть рекламний текст щодо тренінгу. 

 

Альтернативою іспиту  є захист власного соціального або наукового 

проекту, який вже знаходиться на початку реалізації. 

 

Критерії оцінки проекту: 

1. Актуальність – 3 бали 

2. Спрямованість на цільову аудиторію – 2 бали. 

3. Наявність реальних мети, завдань. - 3 бали. 
4. Відповідність структурі: назва проекту; актуальність проекту; основна 

проблема проекту; цільові групи проекту; інноваційна, соціально- 
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