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Розділ 1. Загальні вимоги до атестації 

 

1. Атестація випускників за напрямом 6.030302 «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

         2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня сформованості 

професійних знань та фахових компетентностей випускників, передбачених 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра галузі знань 0303 

«Журналістика та інформація» за напрямом 6.030302 «Реклама і зв’язки з 

громадськістю», з використанням методів комплексної діагностики: написання і 

захист бакалаврської роботи та складання комплексного кваліфікаційного 

комплексного іспиту з фаху. 

3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного 

контролю ступеню досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки, 

є змістові модулі дисциплін. 

4. Атестація якості підготовки бакалавра з «Реклами і зв’язків з 

громадськістю» щодо встановлення фактичної відповідності рівня фахової 

підгoтовки вимогам Освітньо-професійної програми здійснюється після 

виконання студентами навчального плану у повному обсязі Екзаменаційною 

комісією вищого навчального закладу з цього фаху. Голову ЕК затверджує Вчена 

рада Університету.  

Кваліфікаційна бакалаврська робота проходить публічний захист і 

оцінюється Екзаменаційною комісією. 

Діагностика якості підготовки бакалаврів здійснюється під час атестації 

бакалаврів у терміни, що передбачені навчальним планом. 

 

Розділ 2. Вимоги до змісту кваліфікаційних робіт  

(бакалаврських робіт) 

 

Бакалаврська робота є підсумком теоретичної і практичної підготовки в 

рамках нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів. Виконання і захист бакалаврської роботи є завершальним 

етапом навчання за освітнім напрямом «Реклама та зв’язки з громадськістю», 

формою державної атестації випускників.  

Кваліфікаційна робота повинна бути самостійною творчою роботою 

випускника, спеціально підготовленою для захисту. Вона має засвідчити рівень 

професійної підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті в 

навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань, наявність 

здобутих професійних компетенцій, здатність критично та креативно мислити, 

вміння аргументувати власні позиції щодо виконаного проекту. 

Бакалаврська кваліфікаційна робота є прикладною і складається із двох 

обов'язкових компонентів: 

- творча робота, 

- обґрунтування проекту. 
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Самостійна творча робота випускника – це проект у галузі реклами та 

зв’язків з громадськістю. Проект бакалаврської кваліфікаційної роботи – це 

комплекс продуктів (не менше 5 продуктів). Як виняток, за рішенням кафедри 

випускник може писати наукову роботу в межах кафедральної тематики. 

Кафедра повинна обґрунтувати нагальну необхідність розробки бакалавром 

наукової теми.  У такому разі робота бакалавра повинна мати пошуково-

дослідницький характер, предметом вивчення має бути раніше недосліджуваний 

матеріал або неаналізована до цього діяльність практиків сфери реклами та 

зв’язків з громадськістю. 

Кваліфікаційні роботи виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у вищому навчальному закладі і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 

зі спеціальності та застосування їх під час вирішення конкретних завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, що 

пов’язані з виконанням виробничих функцій та типових завдань 

практичної діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці. 

Мета кваліфікаційної роботи – виявити практичну підготовку фахівців, їх 

знання в галузі реклами та зв’язків з громадськістю.  

Основне завдання автора кваліфікаційної роботи бакалавра – 

продемонструвати здатність створювати якісний рекламний  або PR продукт. 

Кваліфікаційну роботу виконують усі здобувачі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр». Під час оцінювання випускної кваліфікаційної роботи 

виходять з того, що бакалавр з реклами та зв’язків з громадськістю повинен 

уміти: 

- аналізувати рекламний та PR ринки; 

- визначати цілі та завдання рекламної або PR-кампанії; 

- визначати цільову аудиторію рекламної або PR-кампанії; 

- розробляти концепцію творчої ідеї; 

- розраховувати бюджет рекламної або PR-кампанії; 

- розробляти медіаплан; 

- розробляти рекламний або PR продукт; 

- виготовляти та розміщувати рекламний або PR продукт; 

- розробляти промоційні заходи для просування рекламного або PR-

продукту; 

- оцінювати результати рекламної або PR- кампанії. 

 Мова бакалаврської кваліфікаційної роботи – українська. 

Робота має відповідати методичним рекомендаціям до написання такого 

типу робіт.  

Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з 

вирішенням типових завдань професійної діяльності, що визначені в ОКХ. 

 

 

Таблиця 2 
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Перелік КОМПЕТЕНЦІЙ професійної діяльності,  

що виносяться для виконання кваліфікаційних робіт 

 

Шифр 

компетенцій 

за ОКХ 

Типові завдання професійної діяльності 

1 2 

06.КСО, 

04.КЗН, 

01.КІ 

03.КІ 

Самостійно опрацьовувати наукові першоджерела,  

самостійно узагальнювати і систематизувати знання з 

дисципліни, укладаючи схеми, таблиці, розробляючи презентації. 

06.КСО 

 

 

01.КЗН 

 

 

02.КЗН 

03.КЗН 

05.КЗН 

02.КСП 

Усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності: 

мотив-мету, план її досягнення, хід здійснення плану, 

оцінювання результату;  

самостійно визначити мету власної пізнавальної діяльності, 

забезпечувати її досягнення (практично);  

виконувати мисленнєві дії (аналіз порівняння, узагальнення, 

конкретизація, синтез, експериментування); 

формулювати висновки за аналогією, моделювати, робити 

припущення і добирати переконливі аргументи на підтвердження 

висловлених тез; критично оцінювати сприйняту інформацію, а 

також спростовувати хибні твердження, оперуючи відомими 

уявленнями і поняттями лінгвістичного й      позалінгвістичного 

плану. 

01.КЗП 

03.КЗП 

04.КЗП 

01.КСП 

06.КСП 

здатність до ефективної комунікаційної взаємодії; 

шукати, обробляти, використовувати і поширювати інформацію; 

застосовувати знання  з безпеки життєдіяльності до роботи за 

фахом; 

застосовувати професійно-профільованих знань у рекламній 

діяльності відповідно до видів роботи; 

використовувати професійно-профільовані знання; 

02.КЗП 

03.КСП 

04.КСП 

05.КСП 

 

07.КСП 

формувати здібності аналізу сучасного розвитку реклами та 

звʼязків з громадськістю; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 

організації рекламної кампанії; 

використовувати професійно-профільовані знання для 

організації роботи рекламної агенції; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 

бібліографічними джерелами; 

використовувати професійно-профільовані знання для роботи з 

реклами у мас-медіа та Інтернеті. 
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Тема кваліфікаційної роботи має конкретизувати типові завдання 

виробничої діяльності, містити мету та предмет розроблення, галузь 

застосування.  

Студент має право запропонувати на розгляд випускаючої кафедри власну 

тему.  

 

Розділ 3. Організація діагностики якості підготовки 

 

Порядок створення і робота екзаменаційної комісії 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації – 

комплексних екзаменів і захисту кваліфікаційних робіт та діє протягом 

календарного року як єдина для денної, заочної форм навчання та екстернату з 

кожної спеціальності.  

 До складу комісії входять викладачі випускаючих та профільних кафедр, 

провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не пізніше 

ніж за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні ЕК за 

участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови.  

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння 

випускнику освітнього рівня та кваліфікації, видачу йому документа про освіту 

і кваліфікацію приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос 

голови ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

 оцінки складання комплексного кваліфікаційного екзамену; 

 оцінка захисту кваліфікаційної роботи; 

 запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

 окремі думки членів ЕК; 

 здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

 назва кдокумента про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без відзнаки), 

який видається випускнику; 

 інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. 

Результати захисту кваліфікаційних робіт визначаються оцінками ''вiдмiнно'', 

''добре'', ''задовiльно'' та ''незадовiльно'' та оцінки за 100-бальною системою 

ECTS та оголошуються того ж дня після оформлення протоколів засідання ЕК. 

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визначається 

незадовільним, ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту 

саму роботу з доопрацюванням, чи зобов’язаний опрацювати нову тему, 

визначену випускаючою кафедрою.  

Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до 

повторного захисту не менше ніж через рік протягом трьох років.  
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Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до 

навчального відділу. У звіті аналізується актуальність тематики, якість 

виконання кваліфікаційних робіт, уміння випускників застосовувати знання при 

вирішенні виробничих проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, 

рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні ради Інституту. 

 

Розділ 4. Критерії оцінювання якості підготовки 

 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації проводиться за білетами, які 

містять три питання. Відповіді на питання білета студент готує письмово на 

робочому місці і усно дає відповідь членам комісії. 

Зміст білета формується таким чином, щоб тривалість усної відповіді з 

комплексного екзамену не перевищувала 0,5 академічної години. 

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі вимоги: 

- науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом науки; 

- виклад відповідей на запитання у методологічному, комунікаційному, 

етичному аспектах, аргументація основних положень, відповіді  з 

прикладами з сучасної практики навчання та професійної діяльності; 

- обізнаність у найважливіших сучасних питаннях реклами та зв’язків з 

громадськістю; 

- знання й усвідомлення основних проблем та процесів на рекламному 

ринку та в PR-індустрії України та світу. 

Результати складання кваліфікаційного іспиту визначаються оцінками: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошуються в день 

проведення іспиту після оформлення протоколу засідання ЕК. 

При узагальненні оцінювання відповідей на екзамені та оцінюванні 

бакалаврської роботи члени комісії  користуються такими вимогами й 

критеріями: 
Підсумкова 

кількість 

балів (max 

– 100) 

За національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 

90-100 відмінно А ставиться за повні знання матеріалу в 

заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, 

передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у 

розумінні і творчому використанні 

набутих знань та умінь. 

82-89 

75-81 

добре 

добре 

В 

С 

ставиться за вияв студентом повних, 

систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних 
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завдань, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до 

самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

69-74 

60-68 

задовільно 

задовільно 

Д 

Е 

ставиться за вияв знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання 

і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і 

додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; 

можливі суттєві помилки у виконанні 

практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою 

викладача. 

35-59 

 

незадовільно з 
правом повторного 

складання при 
поновленні на ЕК 

FX виставляється студентові, відповідь 

якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, 

фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, 

який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 

 

Оцінювання виконання бакалаврської роботи 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт, які забезпечують максимальну 

оцінку: 

 об’єктивне висвітлення стану питання з творчим використанням сучасних 

джерел інформації; 

 актуальність; 

 оригінальність технічних, технологічних, організаційних управлінських 

рішень; 

 практичне значення результатів; 

 обґрунтування рішень та пропозицій відповідними розрахунками; 

 повнота структури розрахунків (постановка завдання, розрахункова схема, 

рішення, оцінка рішення); 

 всебічність оцінки впливу результатів; 

 органічний зв'язок пояснювальної записки з практичною частиною; 
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 наявність посилань на джерела інформації; 

 відсутність дублювання, описового матеріалу, стереотипних рішень, що не 

впливають на суть та висвітлення отриманих результатів; 

 використання чинних стандартів; 

 загальна та професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу 

матеріалу; 

 якість оформлення; 

 самостійність виконання. 

Відповідно до прийнятої у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

системи оцінювання досягнень студентів критеріально-орієнтованим еталоном 

якості вищої освіти є 100-бальна шкала.  

За цією шкалою максимальна оцінка за якість рекламного або PR-проекту 

складає 40 балів, обґрунтування проекту – 20 балів і захист кваліфікаційної 

роботи – 40 балів.   

Узгоджена членами ЕК оцінка студентові за захист кваліфікаційної роботи 

заноситься до протоколу ЕК. 
 

Оцінювання кваліфікаційної роботи  

I.  Кваліфікаційна робота – 60 балів: 

1.1. Якість інформаційного продукту (проекту) – 35 балів: 

1) якісний контент – 20 балів; 

2) практична цінність та оригінальність проекту – 15 балів. 

1.2. Обґрунтування проекту – 25 балів: 

1) актуальності теми проекту – 5 балів; 

2) дослідження ринку – 10 балів; 

3) концепція промоції продукту – 10 балів. 

II.  Захист кваліфікаційної роботи – 40 балів: 

1) вміння студента презентувати основні результати роботи – 20 балів; 

2) відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність 

запитанню) – 20 балів. 

Разом: 100 балів. 

 

Розділ 5. Методичне забезпечення комплексної атестації 

 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до комплексної атестації. 

Методичні матеріали розробляються випускаючими кафедрами, 

розглядаються і затверджуються вченою радою Інституту. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента до 

комплексної атестації подаються за наступною структурою. 

- методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт; 

- методичні рекомендації до складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену. 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 
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Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, які успішно 

пройшли атестацію, отримують диплом про здобуття відповідного рівня вищої 

освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра. 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку при складанні комплексного 

екзамену або при захисті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 
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Розділ 6. Етапи та загальний зміст кваліфікаційного екзамену 

 зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напрям підготовки 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 

галузі знань 0303 Журналістика та інформація 

 

 

 

Пояснювальна записка 

 

Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до динамічних умов розвитку 

суспільства.  

Кваліфікаційний  екзамен зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» в межах 

напряму підготовки 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» є важливим 

завершальним  етапом у підготовці  фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр».  Мета цього іспиту полягає не лише у перевірці знань випускників, 

їх готовності до практичної діяльності за спеціальністю із зазначеною 

спеціалізацією, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час 

підготовки до екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити і 

закріпити знання, отримані в процесі вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

На екзамен виносяться основні питання з дисциплін «Професійні 

стандарти», «Практика PR» , «PR-діяльність», «Основи організації спеціальних 

подій», «Законодавчінорми в сфері організації спеціальних подій», «МІС-

індустрія (зустрічі, заходи,конференції)», «Основи сценарної майстерності та 

режисури», «Організація спеціальних подій». Виносяться питання найбільш 

важливі для виявлення рівня теоретичної та практичної компетенції майбутнього 

фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю. 

Екзамен повинен виявити, якою мірою майбутні фахівці з реклами і 

зв’язків з громадськістю опанували знання зі спеціалізації «Подієвий 

маркетинг», оволоділи категоріальним апаратом професійної діяльності, як 

глибоко усвідомили основні процеси, шляхи формування й розвитку реклами і 

PR, їх зв’язок з дотичними сферами, фактичну відповідність підготовки студента 

вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Дисципліна «Професійні стандарти» передбачає засвоєння студентами 

основних професійних стандартів діяльності рекламіста і PR-фахівця, здобуття 

вмінь застосовувати етичні принципи та стандарти на практиці, формування 

готовності здійснювати соціально відповідальну фахову діяльність; готовність 

впроваджувати у фаховій діяльності основних положень міжнародних та 
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вітчизняних етичних кодексів, дотримуватись норм і стандартів професійної 

поведінки. 

Дисципліна «Практика PR» складається з комплексу «Організація роботи 

PR-структур», «Організація PR-заходів», «Іміджмейкінг». Передбачає 

формування системи знань сучасних організаційних засад діяльності  та 

особливостей методів роботи PR-структур, організаційно-комунікаційних 

аспектів роботи сучасних PR-фахівців; уміння аналізувати, планувати, 

організовувати та контролювати діяльність PR-служб; комплексних знань і 

навичок планування, організації, проведення та оцінки ефективності спеціальних 

заходів у сфері зв'язків з громадськістю у комерційній та некомерційній сферах, 

знання специфіки і типології PR-заходів, основних методів їх планування і 

проведення; вміння організовувати роботу проектних команд, брати участь у 

проведенні тендерів з підрядниками для обрання найефективніших партнерів для 

проведення якісного PR-заходу. Студенти мають розуміти природу іміджу 

(стереотипу/образу), пояснювати «анатомію» соціального іміджу; володіти 

принципами і механізмами формування та корегування іміджу; визначати 

реальний та бажаний імідж організації/політика/товару, професійно підходити до 

технологій імідж-білдінгу за допомогою різних засобів комунікації. 

До змісту дисципліни «PR-діяльність» входять модулі «PR у сфері 

бізнесу», «PR у соціокультурній сфері». Курс узагальнює і систематизує 

попередньо здобуті знання в рамках історії та теорії PR, доповнює прикладними 

аспектами, які виявляють специфіку  Public Relations  у різних сферах. Студенти 

володіють знанням структури сучасного PR-процесу  у бізнесі, соціально-

культурній сферах, володіють інструментарієм  щодо здійснення PR-супроводу 

проектів зазначених сфер. 

Дисципліни додаткової спеціалізації покликані розширити професійні 

можливості фахівців з релами та PR. Студенти опановують прикладні аспекти 

обраного фаху, заглиблюючись у питання подієвого маркетингу. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

екзамену: визначити та систематизувати зміст дисциплін, виділити стрижневі 

питання й акцентувати на них увагу, тим самим забезпечивши систематизацію 

матеріалу і можливість самоконтролю. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 

документа до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

На комплексному іспиті оцінка сформованості вмінь проводиться 

опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень студента про 

функціональний характер того чи іншого вміння. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що висуваються 

до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення різнобічних і глибоких 

знань з циклу окремих фахових дисциплін нормативного (обов’язкового блоку) 

та спеціалізації. 

Екзамен для студентів спеціальності 6.030302 «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» галузі знань 0303 «Журналістика та інформація» (ОКР 

«бакалавр», денна форма навчання) проводиться в усній формі. 
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Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання на 

практиці, свою фактичну відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота зі спеціальності «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» є підсумком теоретичної і практичної підготовки в рамках 

нормативної та варіативної складових освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів та є самостійною творчою роботою випускника, 

спеціально підготовленою для захисту. Вона засвідчує рівень професійної 

підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті в навчальному закладі 

знання для розв’язання практичних завдань, наявність здобутих професійних 

компетенцій, здатність критично та креативно мислити, вміння аргументувати 

власні позиції щодо виконаного проекту. 
 

 Зміст кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

 

1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації, що передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є відповідною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої 

та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів,  оцінювання 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів 

відповідно до об'єктивних критеріїв.  

Зміст теоретичних питань і практичних завдань, що виносяться на екзамен, 

орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних 

компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «СВО ОКХ Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалавра». (Таблиця 1) 

 

Таблиця 1. 

Дисципліни, що виносяться на атестацію 

 зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 
 

№  

з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

за ОПП 

Дисципліна, що виноситься на атестацію 

 

1 2 3 

1 ОДФ.14.02 «Професійні стандарти» 

2 ОДФ.18 «Практика PR» 

3 ОДФ.20 «PR-діяльність» 

4 ВДС.1.01 «Основи організації спеціальних подій» 

5 ВДС.1.02 «Законодавчі норми в сфері організації спеціальних подій» 

6 ВДС.1.03 «МІС-індустрія (зустрічі, заходи,конференції)» 

7 ВДС.1.04 «Основи сценарної майстерності та режисури» 

8 ВДС.1.05 «Організація спеціальних подій» 
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2. На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 

Екзамен з дисциплін фахових підготовки бакалавра  напрямому 6.030302 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

складають за розробленими і затвердженими на кафедрі реклами та зв’язків з 

громадськістю екзаменаційними білетами, до яких увійшли питання, спрямовані 

на виявлення у студентів професійних теоретичних знань, вміння застосовувати 

інтегровані знання програмного матеріалу при вирішенні практичних завдань, 

власної думки та особистісного ставлення. Питання екзаменаційних білетів, що 

охоплювали увесь зміст програми кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації, 

мають при низькому рівні репродуктивності проблемно-пошуковий характер. 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін 

Зразок білета кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації  

1. Проаналізуйте соціальні мережі як інструмент подієвого маркетингу. 

2. Охарактеризуйте основи організації спеціальних подій. 

3. Розробіть програму заходів для популяризації освітньої виставки. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним 

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого. 

 

 

Зміст дисциплін, винесених на атестацію 

 зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

 

З дисципліни  «Професійні стандарти» 

Етичні засади професійної діяльності  

Людина як суб’єкт морального вибору. Проблема сенсу життя і шляхи 

морального самовдосконалення особистості. Психологічні чинники моральних 

проблем людини. Професіоналізм  як моральна риса особистості. 

Специфіка професійної моралі та професійної етики. Моральні мотиви і 

ціннісні орієнтації у фаховій сфері масових комунікацій. Захист суспільної 

моралі в мас-медіа. Загальні принципи та норми моралі й етики фахівців з 

реклами та PR. 

Професійна етика: сутність, принципи, фахові норми 

Поняття професійної етики. Історія формування професійних стандартів у 

сфері реклами та PR. Державні органи регулювання галузі в країнах Європи та 

США. Професійні організації та об’єднання рекламістів, PR-фахівців як 

концептуальна основа формування професійних стандартів. 

Етичні норми рекламної та PR-діяльності. Основні підходи в етичному 

нормуванні реклами та PR. Конфлікт інтересів: причини, специфіка, шляхи 



15 

 

подолання та способи уникнення. Етичні проблеми компілятивності, плагіату, 

заангажованості в практиці реклами та PR. 

Етика реклами та PR в умовах ринкової економіки, політичних та 

економічних протистоянь. Етика одержання винагороди в рекламній і PR-

діяльності. Корпоративна етика і принципи її дотримання в умовах роботи 

рекламного та PR-агентства. 

Етичні заборони та етичні обмеження в галузі реклами. Порушення етичних 

норм у рекламі. Етична експертиза рекламних продуктів. 

Етика і стандартизація професійної діяльності в галузі PR: 

міжнародний досвід  

Етичні цінності PR. Стандарти PR-якості. Мінімальні стандарти PR-якості 

(МСЯ). Шкала міжнародних стандартів. PR-сертифікація. 

Професійні організації в сфері  PR та їх роль у формуванні професійних 

стандартів. 

Розвиток PR-асоціацій, їх вплив на професіоналізацію фахової сфери, 

формування професійних стандартів. Міжнародні асоціації. Етика зв’язків з 

громадськістю в мультикультурному середовищі. 

Етичні кодекси у сфері PR. Суспільна роль і практичне значення етичних 

кодексів PR-діяльності.  

Сучасна сфера PR-діяльності в Україні: формування професійних 

стандартів 

Формування професійних стандартів PR-діяльності в Україні в контексті 

регулювання фахової  сфери. Громадські PR-організації та процес 

саморегулювання професійної діяльності: Українська Асоціація зі зв’язків із 

громадськістю (UAPR), Українська ліга зі зв’язків із громадськістю (PR-Ліга). 

Проблеми формування в Україні національної основи Кодексу професійної 

поведінки та етики PR.  

Професійні стандарти як основа кваліфікаційних вимог до спеціалістів 

з реклами та PR. Професіограми фахівців 

Кваліфікаційна характеристика фахівців «рекламіст», «фахівець зі зв’язків з 

громадськістю»: зміст праці, сфера діяльності, види та завдання професійної 

діяльності, знання та вміння, професійно значущі соціально-психологічні 

характеристики особи. Роль етичних показників. 

Вимоги до фахівців в умовах формування інформаційного суспільства. 
Література 

Основна література 
1. Берегова О. Створення ефективної системи Public Relations в органах державної влади 

// Розробка державної політики: Аналіт. зап. / Укл. О.І. Кілієвич, В.Є. Романов. – К. : 

«К.І.С.», 2002. – 320 с. 

2. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз : учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под 

ред. Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3. Закон України «Про рекламу». ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, 

ст. 181 ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/270/96-вр 

4. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз. Теория и практика : Учеб. пособие; 

Пер. с англ. – 8-е изд. – М. : Издат. дом «Вильямс», 2003. – 624 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/270/96-вр
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5. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К. : 

Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с. 

6. Малахов В. Етика: Курс лекцій. – К. : Либідь, 1996.  

7. Медведев М. Этика рекламной деятельности : учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2004.  

8. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н.В. Гениной, 

В.Е. Демидова. – К. : Укрреклама, 1995. 

9. Пронина Е. Е. Психологическая экспертиза рекламы. – М. : РИП-холдинг, 2000. – 100 с. 

10. Ромат Є. Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній сфері. – К. : 

Студцентр, 2003. – 112 с. 

Додаткова 
1. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: 

короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – №2. – С. 20–24. 

2. Головкіна Н.В. Оманлива реклама: світова практика контролю // Маркетинг в Україні. 

– 2003. – №1. – С. 11–15. 

3. Грицюта Н. М. Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та 

міжнародний досвід // Українське журналістикознавство. – 2014. – Вип. 15. – С. 30–36. 

4. Грицюта Н.М. Професійна етика PR-діяльності: сутність поняття, принципи // Держава 

та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4 (20). – С. 130–135. 

 

З дисципліни  «Практика PR» 

Змістовий модуль «Організація роботи PR-структур» 

Метою є ознайомити студентів із сучасними організаційними засадами 

діяльності  та особливостями методів роботи PR-структур, дати майбутнім 

фахівцям систематизоване й аргументоване уявлення про функціонування PR-

структур, місце і роль зв’язків з громадськістю в державних та бізнесових 

структурах.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

особливості методів роботи PR-структур державних, муніципальних та 

приватних структур; технології виробництва інформаційних PR-матеріалів; 

принципи роботи прес-служб; комунікаційний інструментарій PR; актуальні 

тенденції розвитку PR-ринку в умовах світових трансформацій. 

Студент повинен вміти: ефективно організовувати діяльність PR-служб;  

планувати та реалізовувати PR-кампанії; створювати різновиди PR-матеріалів;  

Організаційні форми PR-діяльності. Стратегічне планування 

комунікації з громадськістю 

Власна служба реклами та PR організації: характеристика, особливості 

створення. Місце служб реклами та PR  у корпоративній структурі. Переваги та 

недоліки співпраці із автономними агентствами в рекламній та PR-сфері. 

Індивідуальна форма: сутність, специфічні риси.   

Визначення інформаційної стратегії. Формулювання довгострокових та 

короткострокових завдань. SMART-мета. Вибір технік і технологій реалізації 

завдань (ефективна репрезентація позиції). Інструментарій для залучення ЗМІ. 

Оцінювання ефективності кампанії. 

Прес-служба як організаційна форма PR  

Дефініція поняття «прес-служба». Напрями діяльності прес-служб: 

специфіка, характеристика. Структурно-функціональна модель прес-служби: 
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функції та завдання.  Професійні вимоги до керівника прес-служби. Етапи 

організації поточної роботи прес-служб. Комунікаційний інструментарій прес-

служби. 

Зміст поняття «Media Relations». Особливості відносин із ЗМІ як 

представниками суспільних інтересів. Менеджмент новин як напрям роботи PR-

структур. Правила побудови відносин зі ЗМІ. Нормативно-правові аспекти 

взаємодії зі ЗМІ. Поняття журналістського запиту. 

Організація роботи PR-структур в умовах кризи 

Криза: сутність, типології, комунікаційні аспекти. Кризова комунікація як 

інструмент кризового менеджменту: сутність, фактори успішності, найбільш 

типові помилки. Теоретичний підхід до визначення поняття «кризове 

реагування». Стратегії кризового реагування: зміст, форма, етичні аспекти. 

Типології та класифікація зовнішньокомунікаційних стратегій кризового 

реагування. Алгоритм кризового реагування: практичні рекомендації для PR-

фахівців.   

Внутрішні комунікації та PR. Сутність внутрішніх комунікації; структура 

внутрішньої комунікації; основні технологічні засоби забезпечення внутрішніх 

комунікацій; сутність стратегії розвитку внутрішніх комунікацій; схема 

організації внутрішньокомунікаційного процесу компанії; інструменти 

комунікацій для підвищення іміджу роботодавця.внутрішніх комунікацій; 

алгоритм формування стратегії  

Основні аспекти поточної та проектної роботи. PR-програми та PR-

кампанії : підготовка, планування та проведення 

Визначення поняття «проект» в контексті діяльності PR-структур. 

Визначення понять PR-програми та PR-кампанії. Основні етапи підготовки, 

панування та проведення PR-програм та PR-кампаній. Класична формула 

планування, проведення та оцінки PR-проектів – RACE: R – це Research 

(дослідження: аналіз та постановка завдання), A – Action (дія: розробка програми 

та кошторису), C – Communication (спілкування: реалізація програми 

інформаційно-комунікаційними засобами), E – Evaluation (оцінка: визначення 

результатів та внесення коректив у програму). 

Документальне забезпечення роботи PR-структур. Основні документи, які 

регламентують роботу PR-структур. Принципи розробки інструкцій та 

методичних матеріалів для співробітників. Моніторинг. Порядки акредитації, 

опрацювання запитів, організації внутрішніх і виїзних заходів; забезпечення 

роботи інтернет-представництва.  
Література 

Основна 

1. Балабанова Л. В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: Навч. Посіб. – К.: «Видавничий дім 

«Професіонал», 2008. 

2. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: 

психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К.: МАУП, 2005. – 437 с.  

3. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі : [навч.-

метод. посібн.] / Бебик В., Бортніков В., Дегтерьова Л., Кудряченко А.; за заг. ред. В. 

Бебика. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2006. – 248 с. 
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4. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади : [навч.посіб.] / за 

заг. ред. кандидата наук з державного управління Н.К. Дніпренко. – К.: ТОВ „Вістка”, 

2008– 164 с.  

5. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз : [навч. посіб.] / В’ячеслав Анатолійович Мойсеєв. – К.: 

Академвидав, 2007. – 224 с.  

6. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / [Іванов В.Ф., Бугрим В.В., Башук 

А.І. та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2011. – 431 с. 

7. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением / 

Георгий Георгиевич Почепцов. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Центр, 2003. – 320 с.  

8. Русаков А.Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти : [учеб. 

пособие] / А.Ю. Русаков. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 218 с.  

9. Свобода інформації : [навч. посіб. для державних службовців] / пер. з англ. Р. 

Тополевського. – К. Тютюкін, 2010 - 128 с. 

10. Чумиков А.И. Связи с общественностью. Теория и практика : [учеб. пособие для 

студентов вузов] / А.И. Чумиков, М.П. Бочаров. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2006. – 

551 с.  

Додаткова 

1. Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 

624 с.  

2. Громадянське суспільство і влада : інтерактивна інформаційно-аналітична система 

[Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://civic.kmu.gov.ua  

3. Зверев А.И. Media relations в чрезвычайных ситуациях. – Екатеринбург: Изд. дом 

«Дискурс-Пи», 2005. – 152 с.  

4. Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2001. – 254 с.  

5. Ленуар Р. Соціальна влада публічних виступів // Журнал «Ї». – 2004. - №32 // 

http://www.ji.lviv.ua/n32texts/lenoir.htm 

6. Методичні рекомендації для прес-секретарів // Прес-служба Президента України. - К., 

2006. – 21 с. 

7. Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» / [М.В. Лациба, О.С. Хмара, В.В. Андрусів [та ін.]; Укр. незалеж. 

центр політ. дослідж. – К.: [Агентство «Україна»], 2011. – 144 с.  

8. Ольшанский А.С. Антикризисный PR и консалтинг. – СПб.: Питер, 2003. – 426 с.  

9. Почепцов Г., Чукут С. Інформаційна політика: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 663 с.  

10. Суспільство, ЗМІ, держава: вектори взаємодії: Матеріали Всеукраїнської наради 

керівників державних і комунальних засобів масової інформації. – К.: Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України; НДІ засобів масової інформації, 2004. – 192 с.  

11. Що таке прес-служба урядової організації. – К.: ДП «Друкарня ДУС», 2006. – 41 с. 

 

Змістовий модуль «Організація PR-заходів» 

Метою є формування у студентів комплексних знань і навичок 

планування, організації, проведення та оцінки ефективності спеціальних заходів 

у сфері зв'язків з громадськістю у комерційній та некомерційній сферах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

теоретичні основи організації PR-заходів, класифікацію PR-заходів;алгоритм дій 

при проведенні різних заходів створених для різних цільових аудиторій; 

принципи оперативного планування і оперативного контролю за 

діяльністю в сфері зв'язків з громадськістю; принципи проведення заходів щодо 

підвищення іміджу організації, просування товарів і послуг фірми на ринок; 
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методи оцінки ефективності PR-заходів; правила підготовки проектної та 

супутньої документації. 

Студент повинен вміти: використовувати в професійній діяльності 

основні знання, уміння, навички, отримані при вивченні дисципліни 

«Організація PR-заходів», планувати та організовувати PR-заходи; знаходити 

організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях; брати участь у 

стратегічному плануванні в сфері реклами і зв’язків з громадськістю організації, 

забезпеченні засобів і методів реалізації проектів; створювати інформаційні 

приводи що забезпечать подієвий PR; організовувати роботу проектних команд, 

брати участь у проведенні тендерів з підрядниками для обрання 

найефективніших партнерів для проведення якісного PR-заходу.  

PR-заходи як основний інструмент PR-кампанії. Подієвий PR 

Основні поняття (змістові відмінності між поняттями) PR-діяльність, PR-

компанія, PR-проект, PR-акція, PR-захід. Основні характеристики PR-кампаній, 

їх класифікація. Алгоритми вирішенні PR-завдань. PR-заходи в PR-кампаніях. 

Подієвий PR. Сутність подієвого PR, його роль в розбудові іміджу організації. 

Правильна організація конференцій, торговельних шоу, семінарів та виставок 

піднімає продажі і підвищує лояльність клієнтів. 

Основні види PR-заходів. Класифікація PR -заходів за формами 

Порівняльна характеристика PR-заходів 

В залежності від сфери діяльності і цілей, які організація ставить перед 

собою, PR-заходи поділяються на офіційні, неофіційні та спеціальні. За цією 

класифікацією будь-який захід може бути і іміджевим, і соціальним і 

просвітницьким. Заходи з формування лояльності журналістів. Основні поняття 

«медіареілейшнз». Інформаційні приводи в PR. Заходи з встановлення та 

підтримки відносин з представниками мас-медіа. PR-заходи з формування 

прихильності цільових груп. PR-заходи з формування спецаудиторій. PR-заходи 

для персоналу компанії. 

Алгоритм планування PR-заходів 

Основні напрямки роботи з планування та організації PR-заходу: творчий 

напрям – відповідає за розробку креативної ідеї, сценарного плану, ролей для 

персоналу; адміністративний напрям – контролює процес, погоджує терміни 

підготовки,  обирає підрядників, розподіляє завдання по спеціалізованім 

агенціям та відстежує їх виконання до встановленого терміну, визначає місце  

проведення заходу, час та тривалість події; комунікативний напрям передбачає 

роботу із субпідрядними організаціями, ЗМІ, запрошеними на захід. Постановка 

цілей і завдань (які цілі стоять перед заходом, що організовується), визначення 

цільової аудиторії заходу, визначення часу проведення заходу, фактори, які 

впливають на визначення часу і терміну, визначення бюджету заходу, персонал, 

який обслуговуватиме захід. 

Організаційне забезпечення заходів для ЗМІ та представників 

цільових аудиторій 

PR-заходи для ЗМІ та представників цільових аудиторій, методи їх 

підготовки та проведення (прес-конференція, брифінг, круглий стіл). Спеціальні 
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PR-заходи та їх організація (презентація, прес-тур, виставка). Особливості 

проведення зустрічей з журналістами «офф-рекордс».  

Розробка проекту, написання сценарного плану  PR-заходів 

Правила та норми підготовки документів для проведення PR-заходів. 

Діловий протокол. Сценарний план, порядок денний, протокол заходу. 

Матеріали до обговорення і підсумкові документи зустрічі. Підготовка 

презентаційних матеріалів. 

Інформаційний супровід PR-заходів 

Складові інформаційного супроводу. Підготовка інформаційних 

матеріалів. Анонсування подій. Запрошення ЗМІ. Акредитація ЗМІ. Роздаткові 

матеріали – прес-кіт, прес-реліз, довідка для ЗМІ, бекграундер. Електронна 

розсилка.  Прес-реліз як складова інформаційного супроводу. Технології 

написання прес-релізу. 

Організація виставкової діяльності 

Виставки і ярмарки у системі маркетингових комунікацій. Основні поняття 

виставкової діяльності. Суб’єкти виставкової діяльності. Інфраструктура ринку 

ярмарково-виставкових послуг. Організація участі підприємства у виставково-

ярмаркових заходах. Спеціальні проекти на виставках і ярмарках. Ділова програма 

виставок і ярмарків. 

Поняття і комунікаційні характеристики спонсорства  

Сутність спонсорства. Розвиток спонсорства. Об’єкти спонсорської 

діяльності. Спонсорські агенції. Спонсорство в області спорту. Спонсорство в 

області мистецтва і культури. Спонсорство в соціальній сфері. Створення 

спонсорської схеми (вивчення політики клієнта, завдання, стратегія, переговори з 

третьою стороною, прес-конференція, контакти з міськими службами, оформлення 

схеми, керування подією на місці, аналіз). 
Література 

Основна 

1. Абельмас Н.В. Универсальный справочник по Паблик Рилейшнз Н.В. Абельмас. – 

Росов н/Д.: Феникс, 2008. – 237 с.   

2. Балабанова Л.В.Паблік рілейшнз: Навч. посіб / Л.В. Балабанова, К.В, Савельєва. – К.: 

«Видавничий дім «професіонал», 2008. – 528 с.  

3. Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Бобби Джи. – 

СПб.: Питер, 2004. – 224 с.  

4. Джуди А. Ночной гольф на Барбадосе: Планирование и организация специальных 

бизнес-мероприятий / Аллен Джуди / Пер. с англ.. – Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2006. – 368 с.   

5. Душкина М. PR и продвижение в маркетинге. Коммуникации и воздействие, 

технологии и психология / Майя Душкина. – СПб.: Питер, 2010. – 560 с.   

6. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: [підручник] / В.Г. 

Королько. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 400 с.  

7. Катлип С.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд. / Скот Катлип, Ален 

Сентер, Глен Брум. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 624 с.  

8. Лукашова Л.В. Організація виставкової діяльності : навч.посіб. / Л.В.Лукашова : [для 

вищ.навч.закл.] – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 372 с. 

9. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : 

учебное пособие. / Ф.И.Шарков. - М. : ИТК Дашков и К , 2014. – 324 с. 
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10. Шишкин Д.П. PR-кампании: методология и технология: Учеб. Пособие / Д.П. 

Шишкин, Д.П.  Гавра, С.Л. Бровко. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с.  

Додаткова література: 

1. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 // 

Електронна бібліотека «Експерт-Юрист».  

2. Астахова Т.В. Связи с общественностью для третьего сектора / Т.В. Астахова. – М.: 

Знак, 1996. – 114 с.  

3. Багли Дж. Успешный фандрайзинг / Джон Багли. – К.: Центр филологии, 2006. – 260 

с.  

4. Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 496 с.  

 

Змістовий модуль «Іміджмейкінг» 

Мета - розкрити  психологічну природу іміджу (стереотипу/образу), 

пояснити «анатомію» соціального іміджу; познайомити студентів з принципами 

і механізмами його формування та корегування; виробити навички визначення 

реального та бажаного іміджу організації/політика/товару, професійного підходу 

до технологій імідж-білдінгу за допомогою різних засобів комунікації. 

В результаті вивчення дисципліни  "Іміджмейкінг"студент повинен 

знати: провідні тендеції   в галузі формування іміджу/репутації; основні 

теоретичні поняття іміджмейкнгу; вміти: працювати з інформаційними 

джерелами; виконувати практичні завдання у сфері  іміджмейкінгу;                                                                                                       

добре володіти термінологічним апаратом та вміло його застосовувати; 

підтримувати зв'язки із ЗМІ та різноманітними колами громадськості; 

аналізувати імідж країни, міжнародної організації, лідера, корпорації; виявляти 

провідні тенденції діяльності іміджмейкерів та політтехнологів в сучасному 

світі; володіти технологіями формування, підтримки іміджу. 

Явище іміджу та його соціально-психологічна природа    

Іміджелогія та іміджмейкінг в системі масової комунікації. Становлення і 

етапи розвитку іміджелогії та іміджмейкінгу Зв'язок іміджмейкінгу та паблік 

рілейшнз. Теоретичні та прикладні моделі масової комунікації. Загальні ознаки 

іміджу.  Соціально-психологічна природа іміджу. Сприйняття і реальна 

дійсність. Імідж як об'єктивне явище. Імідж в історії. Роль іміджу в оцінці 

соціальних явищ та процесів.  

Формування й основні підвалини побудови іміджу    

Природа формування іміджу. Основні підвалини побудови іміджу. Міфи і 

символи в іміджелогії. Формування думки: свідомі та несвідомі компоненти. 

Психологічні фактори сприйняття іміджу. Образ як суб’єктивна картина світу. 

Види інформації та канали її розповсюдження. Особливості прояву українського 

менталітету і культури  нації в  епоху кризи. Соціальна міфологія. Група , маса, 

натовп. Фактори поведінки. Роль лідера думки в сприйнятті іміджевої 

інформації. Ідеологічні засади концепції іміджу. Етичність принципів 

формування іміджу. Перехід від іміджу до міфу.  Основні компоненти іміджу. 

Методологія побудови іміджу. Поняття інструментарію іміджмейкінгу та 

специфіка його використання. Основні інструменти: позиціонування, 
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маніпулювання, міфологізація. Засоби формування іміджу через застосування 

емоційної подачі інформації, акцентування, підміну понять, метафоризацію. 

Основні чинники, що впливають на формування іміджу  

Імідж і репутація. Імідж і пабліситі. Роль філософії організації у створенні 

її образу в громадській думці. Основні чинники, що впливають на формування 

іміджу. Показники громадської думки зовнішньої і внутрішньої громадськості. 

Імідж країни, регіону, міста. Етапи формування іміджу та бренду «Україна». 

Вплив етнопсихологічних чинників на сприйняття та формування іміджу.  

Стратегія і тактика побудови іміджу організації  

Імідж у контексті соціальної відповідальності організації. Позиціонування 

як основна стратегія побудови іміджу організації/товару. Функції і основні 

компоненти корпоративного стилю. Іміджеві акції та інформаційний 

матеріали. Внутрішня громадськість та імідж організації. Імідж-атрибутика. 

Назва організації та її візуальна ідентифікація. Логотип і приміщення 

організації як її візуальні символи.  

Феномен лідерства та харизма особистісного іміджу 

Структура іміджу особистості. Феномен лідерства. Основні чинники 

харизми. Позитивний та негативний імідж. Імідж лідера на політичному та 

неполітичному тлі. Психологічні механізми сприйняття політичного лідера. 

Архетипи, стереотипи, прототипи – явища масової свідомості, що впливають на 

сприйняття лідера. Символізація політики та образи влади.  

Література 
Основна  

1. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи. Методика. Практика.- К.: 

Видавничий дім “Скарби”, 2001. 400 с. 
2. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю. Навчальний посібник. К.,2001. 365 с. 
3. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: «Реф-бук»,  К.: “Ваклер”. 2004.  576 с. 
4. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному 

Олімпі.  Київ, 1993. 127 с. 
5. Куліш А.П. Практика ПР по-українському.  К., 2005.  290 с. 
6. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: Стратегия, психотехники, психотехнологии. 

М.: Омега-Л, 2007 - 266 с. 
7. Средства массовой комуникации в актуализации политического имиджа. – М, 2004. – 

210 с. 
8. Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за 

допомогою засобів масової інформації. Матеріали тренінгу. - Київ: Центр соціально-

психологічої реалібітації “ГЕНШАЛЬТ”, Центр інновацій та розвитку, 1998. – 59 с. 
Додаткова 

1. Володарская Е.А. Имидж науки как социально-психологический феномен. 

Монография.- М.: ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова, 2006. - 140 с. 
2. Известия Академии имиджелогии Том I/ под ред. Е.А.Петровой  М.: РИЦ АИМ, 2005. 

- 340 с. 
3. Е.А.Петрова  Психология имиджа: Учебно-методические материалы.  М.: РИЦ АИМ, 

2006. - 117 с. 
4. Браун Л. Имидж - путь к успеху. - СПб., 1996. – 218 с. 
5. Куліш Андрій. Public Relations для громадських (недержавних) організацій. Практичні 

поради на щодень. – К.: 2001. – 60с. 
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З дисципліни «PR-діяльність» 

Змістовий модуль «PR у сфері бізнесу» 

Метою  навчальної дисципліни “PR у сфері бізнесу” є формування 

теоретичної та прикладної бази фахівця із зв’язків з громадськістю щодо сучасного 

PR у бізнес-процесі. 

Програмні результати навчання: 

- знати маркетингові закономірності PR-діяльності в бізнесі; 

- вміти розробляти та реалізовувати PR-акції, а також PR-кампанії для бізнесу; 

- знати шляхи реалізації основних та допоміжних бізнес-процесів;  

- передбачати  тенденції та перспективи розвитку зв’язків з громадськістю у 

сфері бізнесу;  

- розуміти основний контекст алгоритму діяльності менеджера по рекламі  та 

PR-менеджера (дослідження, планування, реалізація, оцінка ефективності);  

- вміти створювати ефективні інформаційні приводи у сфері бізнесу. 

Специфіка та особливості сучасних PR-процесів у бізнесі. 

PR-процес: структура та принципи функціонування. Роль і місце PR-

процесів в системі маркетингових комунікацій. Внутрішньокорпоративні PR-

процеси. Планування та реалізація PR-процесів на між корпоративному рівні. 

Карта інформаційного поля компінії. Інформаційно-комунікаційні канали 

компанії та принципи їх функціонування. 

Ситуативне планування PR-процесів у бізнесі. 

Типологія та класифікація інструментів ситуативного планування PR-

процеів. Івент-менеджмент в системі маркетингових комунікацій. PR-кампанія: 

структура та принципи реалізації. PR-акція: правила планування та принципи 

реалізації.  

Практичні засоби та інструменти реалізації PR-процесів у бізнес-

середовищі. 

Типологія та класифікація практичних інструментів PR-процесів. Прес-

конференції. Корпоративні презентації. Інформаційні війни. Антикризові 

технології. SMM в системі маркетингових комунікацій. 
Література 

1. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність / Ф. Котлер, Н.Лі. – К.: „Стандарт”, 

2008. - 302 с. 

2. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: [підручник] / В.Г. Королько. – К.: Ін-т соціології 

НАН України, 1997. – 334 с. 

3. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика [підручник]  / В.А. Моисеев. – К.: 

Вира-Р. – 1999. – 375 с. 

4. Почепцов Г.Г. Стратегия / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2005. – 377 с.  

5. Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжениринг: теория и практика / Г.Г. Почепцов. – К.: 

Альтер-пресс, 2008. – 408 с. 

6. Ромат Е.Р. Реклама в системе маркетинга: [учебник] / Е.Р.Ромат. – К.: Студцентр, 2008. – 

608 с. 

7. Ротовский А.А. Системный PR / А.А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс Бинес Букс, 

2006. - 256 с. 

8. Шевченко О.В., Яковець А.В. PR: теорія і практика: [підручник] / О.В. Шевченко, А.В. 

Яковець. – К.: «Бізнесполіграф», 2011. – 464 с. 
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9. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR: [учебное пособие] / А.Д. Шевченко. – М.: Изд-

во МГОУ, 2009. – 476 с. 

 

Змістовий модуль «PR у соціокультурній сфері» 

Мета – надати студентам знання з Public Relations у соціокультній сфері і 

сформувати компетентності з розробки різних форм PR-супроводу 

соціокультурних проектів, зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля,  у 

шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо 

Результати навчання за дисципліною 

- володіти творчими компонентами світогляду, переконань, уподобань, 

поглядів щодо сучасної соціокультурної ситуації; 

- вміти проявляти  організаторські здібності та творчо організовувати процес 

інших;  

- вміти міжособистісно взаємодіяти у команді, розуміти та дотримуватися 

морально-етичних норм і цінностей; 

- знати закономірності та конкретно-історичні особливості  соціально-

культурної сфери, основні її інститути та специфіки їхньої діяльності;  
- усвідомлювати значення соціокультурної сфери для суспільства і 

особливої ролі фахівців з Public Relations для ефективного її розвитку; 
- знати основні завдання Public Relations у соціокультурній сфері; 

- володіти раціональними та ефективними технологіями Public Relations в 

соціокультурній сфері; 

- вміти здійснювати планування PR в соціокультурній сфері;  

- вміти здійснювати діагностику та моніторинг PR-супроводу 

соціокультурних практик. 

Соціокультурна сфера. Вступ. Предмет, завдання та понятійний апарат 

навчальної дисципліни «PR в соціокультурній сфері» 

Сутність соціально-культурної сфери: різні виміри і підходи. СКС як 

сумарний результат стану багатьох соціальних і культурних компонентів, які 

формують «людський капітал». Визначення сутності соціально-культурної 

сфери через категорії соціально-культурних потреб. «Діяльнісний» підхід.  

Характерні ознаки соціокультурних послуг. Результат праці для суспільства 

не завжди виступає в матеріальній формі, а здебільшого у формі послуги. 

Поєднання виробництва, реалізації, споживання продукції у часі і просторі. 

Індивідуальний характер послуг галузей СКС. Головним замовником виступає 

держава. 

Трансформаційні процеси у вітчизняній соціокультурній сфері. Вплив змін 

у державному управлінні на функціонування СКС в Україні (у 90-х рр. ХХ ст.).  

Формування нової інфраструктури, пристосованої до вільноринкових умов, із 

частковим збереженням існуючої мережі державних та комунальних 

соціокультурних закладів. Загальна характеристика негативних та позитивних 

тенденцій функціонування соціально-культурної сфери на сучасному етапі. 

Фактори, які впливають на процеси саморегуляції СКС: рівень економічного 

розвитку  суспільства; політична система; вплив релігії; ступінь сформованості 

апарату влади; ступінь розвитку творчих організацій, громадських рухів тощо. 
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Шляхи модернізації СКС. Основні протиріччя процесу модернізації 

соціокультурної сфери: «розвиток або збереження», «розвиток або соціальна 

стабільність», «запозичення або самобутність», «національна консолідація або 

відчуженість». 

PR-технології в освіті  

Основні завдання і стратегія PR-технологій освітніх закладів. Просування 

освітніх послуг як одне з найважливіших завдань освітнього закладу. Канали 

інформування громадськості про характер освітніх послуг. Створення системи 

ефективної комунікації і підвищення конкурентоспроможності освітнього 

закладу без залучення додаткових фінансових ресурсів як пріоритетне завдання 

стратегії PR освітнього закладу. Зарубіжний досвід впровадження PR у 

діяльність освітнього закладу.  

Сучасні вимоги до іміджу освітнього закладу. Структура іміджу освітнього 

закладу, основні компоненти та їх характеристика. 

Бренд освітнього закладу та технологія його побудови. Фактори, які 

впливають на рівень активності застосування PR-технологій в сучасному закладі 

освіти. Переваги формування бренду в освіті. Технології побудови бренду 

освітнього закладу. 

Цілі та завдання PR-служб освітніх закладів. PR-відділ сучасного вищого 

навчального закладу як важливе соціально-ідеологічне утворення, його цілі та 

завдання. 

PR-технології в культурі та індустрії дозвілля 

Структура  базової мережі культурних закладів в Україні. Індустрія 

дозвілля: зарубіжний і вітчизняний досвід). 

Напрями державної культурної політики України. Нормативний документ 

«Концептуальні засади політики виконавчої влади в області культури». 

Забезпечення цілісності національного культурного простору як одного з 

найважливіших чинників формування модерної політичної української нації. 

Гарантування культурних прав громадян. Державна підтримка культурно-

мистецьких організацій, громадських та професійних асоціацій, об`єднань, 

митців. 

Концептуальні засади ПР в культурі та індустрії дозвілля. 

Підтримка культури бізнесом. Спонсоринг та фандрайзнг у 

соціокультурній сфері. Визначення понять: спонсоринг, фандрайзинг, 

некомерційна організація. Загальноприйняті постулати благодійництва. Ділові 

та особисті мотиви спонсорингу. Можливі шляхи спонсорингу. 

PR-технології в шоу-бізнесі  

Основні умови  успішного PR у шоу-бізнесі. Шляхи здійснення контролю 

громадської думки у шоу-бізнесі. 

Типологія іміджу «зірок» шоу-бізнесу. Церемонія нагородження як один із 

методів PR у шоу-бізнесі. Створення різного роду рейтингів, їх місце в системі 

інструментарію PR. 

Основні PR-методи в музичному шоу-бізнесі. PR-інструменти, які 

ефективно впливають на свідомість і переконання масової аудиторії при 
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просуванні проектів шоу-бізнесу. Методи PR у музичному шоу-бізнесі: 

популяризація музичних груп і співаків на арені ШБ. Технологія брендингу в ШБ 

включає, її складові: орієнтація на цільову аудиторію (публіку), формування 

легенди; створення образу; заявлених цінностей; репертуар; проведення 

рекламної кампанії; організація гастролей.  
Література 

Основна: 

1. Кияк Б. Р. PR-стосунки з громадськістю:  навч. посібник для вищих навч. заклад. / 
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Кияк. - К., 2009. – 288 с. Куліш Андрій. PR для громадських (недержавних) організацій 

/ Андрій Куліш. – К.:  Український освітній центр реформ, 2004. – 125 с.  
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3. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
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7. Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підручник / 
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8. Міністерство культури і туризму. З досвіду рекламної діяльності Рівненської державної 

обласної бібліотеки [оглядова довідка за матеріалами преси] // України національна 

парламентська бібліотека України інформаційний центр з питань культури та 

мистецтва. -  ДЗК. – Вип. 7/5. - 2007. 

 

З дисципліни “Основи сценарної майстерності та режисури” 

Метою  навчальної дисципліни “Основи сценарної майстерності та 

режисури” є ознайомлення з мистецтвом режисури як творчою організацією 

взаємодії акторського колективу і постановчої групи у процесі творення 

гармонійної єдності,  підпорядкованої певному ідейно-художньому задуму 

естрадно-театралізованої форми та засвоєння теоретичних та методичних основ 

сценарного мистецтва. 

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

 розвивати інтегральну компетентність: здатність виконувати складні 

спеціалізовані завдання в галузі івентології, що передбачає застосування 
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положень і методів  режисури та акторської майстерності для забезпечення 

ефективності комунікаційної діяльності; вміння критично оцінювати і 

розв’язувати політичні, соціальні, культурні й ідеологічні проблеми 

шляхом їх образної демонстрації у формі спеціальних заходів; здатність 

застосовувати традиційні та сучасні інформаційні технології у процесі 

формування та реалізації режисерського задуму; 

 розвивати загальні компетентності такі, як набуття творчої компоненти 

світогляду, переконань, уподобань, поглядів щодо суспільного буття; 

художньо-образного мислення; здатність до емоційно-образного рішення;  

розвиток організаторських здібностей та організації творчого процесу 

інших; міжособистісно взаємодіяти у команді; розуміння та дотримання 

морально-етичних норм і цінностей, сформованість загальної культури, 

морально-етичних якостей; 

 розвивати фахові компетентності спеціальності:  

- розуміння загальних закономірностей та конкретно-історичних 

особливостей режисерської діяльності як сфери практичного застосування.  

- володіння сучасними тенденціями створення сценаріїв та формування 

режисерського задуму як проекту майбутнього спеціального заходу та 

пошук найефективніших шляхів його реалізації; 

- створення власних проектів шляхом компіляції та авторського бачення;  

- здатність до публічної діяльності та спілкування з соціумом шляхом 

образної демонстрації власної думки за допомогою спеціальних подій; 

- уміння планувати, створювати та аналізувати спеціальні події  для 

державних організацій, комерційних структур, неурядових 

(некомерційних) об’єднань; 

- створення власних концепцій спеціальних подій з урахуванням 

особливостей цільової аудиторії, мікро- та макросередовища; 

- уміння супроводжувати комунікаційні заходи.; 

- володіння методиками оцінювати ефективність спеціальних заходів;  

Програмні результати навчання: 

- знати соціально-психологічні закономірності режисерської діяльності; 

- вміти створювати власні спеціальні події; 

- знати шляхи реалізації основних спеціальних подій, причини їхніх невдач 

та успіхів;  

- передбачати  тенденції та перспективи розвитку сфери шоу-бізнесу або 

організації спеціальних подій як складової  PR-бізнесу в умовах 

глобалізації та світової трансформації;  

- розуміти основний алгоритму менеджерської діяльності, що є однією з 

основних складових діяльності режисера (планування, організація, 

контроль);  

- вміти проводити дослідження та аналіз у сфері режисури та сценарної 

майстерності; 

- вміти створювати ефективні інформаційні приводи;  

- розробляти та коригувати сценарії  комунікаційних заходів. 
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Ідейно-тематична основа сценічного номеру як одиниці естрадного 

мистецтва.  Архітектоніка та композиція номеру. Надзавдання як головна 

мета постановки будь-якої спеціальної події.   

Ідейно-тематична основа сценічного номеру як основний елемент 

режисерського аналізу.  Поняття теми, проблеми, ідеї твору. Ідея як форма 

мислення режисера. Тема як предмет та суть будь-якого міркування або викладу, 

що утворюють основу художнього твору.  Проблема як основне питання 

художнього твору, що потребує розв’язання.  Поняття конфлікту. Види 

конфліктів. Важливість визначення режисером теми, проблеми, ідеї майбутнього 

заходу для логічної реалізації проекту. Режисерський аналіз сценарію та 

визначення головного конфлікту, його складових елементів (змісту конфлікту, 

конфліктуючих сторін, розташування сил конфлікту, предмет конфлікту, 

характер конфлікту).  

Архітектоніка сценічного номеру  – побудова основних елементів (сцен, 

епізодів) і окремих частин  сценарію у визначеній системі і послідовності. 

Архітектоніка як загальний зміст епізодів і блоків та монтажна організація 

матеріалу.  Архітектоніка номеру: розглядання конструктивних основ твору, 

співвідношення між головними і другорядними елементами сценарію, підсумок 

функціонального значення окремих частин і елементів. Композиційна побудова 

твору, закони композиції. Композиція номеру. Подія як зміна характеру дії 

сценічного номеру. Визначення та класифікація подій у сценічному номері. 

Визначення терміну «над завдання». Значення образного розуміння ідеї та 

надзавдання у формуванні режисерського задуму. Надзавдання як головна мета 

постановки будь-якої спеціальної події.  

Жанр, конфлікт, наскрізна дія, атмосфера як головні складові 

темпоритму спеціальної події.  Мізансценування.   

Жанр як вид твору, що позначений конкретними стильовими ознаками. 

Різновиди жанрів та певна сукупність принципів, яких повинен дотримуватися 

режисер при втіленні на сцені. Визначення жанру як  “кута зору автора на 

дійсність, переломлений через художній образ” (за Г.Товстоноговим). Різновиди 

жанрів у сценічному мистецтві. Темп (від італ. tempo, лат. tempus – час) – 

швидкість руху, в театральному мистецтві як швидкість розвитку сценічної дії, 

подій, драматургічної боротьби та розвитку конфлікту.  Ритм (від гр. rhytmos – 

співрозмірність, стрункість) як співвідношення тривалості основних одномірних 

елементів руху. Взаємозв’язок темпу і ритму. Введення К.С.Станіславським до 

театральної термінології поняття “темпоритму”. Поняття темпоритму. 

Темпоритм як показник міри фізичної готовності до здійснення будь-якої дії. 

Темпоритм як вираження психологічної напруги, емоційної насиченості та 

мобільності сценічної дії Використання сучасними режисерами синкопованої 

(переакцентованої) побудови темпоритму концерту (при обов’язковому 

дотриманні закону його зростання). Загальне поняття атмосфери в житті та у 

театральному мистецтві. Атмосфера театру, концертного залу, цирку, 

театралізованого масового свята. Атмосфера як взаємозв’язок режисера з 

глядачем. Атмосфера простору, часу і запропонованих обставин. 
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Поняття світлового, звукового, музично-шумового оформлення спеціальної 

події. Особливості світлового вирішення кожного номера.Необхідність світлової 

партитури кожного номера. Підбір звукового оформлення як засобу впливу на 

глядача. Роль світлового, звукового, музично-шумового оформлення у створення 

необхідної атмосфери. Мізансцена як засіб пластичної виразності сценічного 

номеру. Технологія мізансценування. Поняття мізансцени як розташування 

дійових осіб на сценічному майданчику у певному фізичному відношенні один 

до одного і до навколишнього предметного середовища. Мізансцена як один з 

найважливіших засобів образної виразності режисерської думки.  Мізансцена – 

мова режисера. Режисер як  творець сценічного простору. Різновиди мізансцен: 

за змістом (функціональні, психологічні, тематичні), за геометрією 

(горизонтальні, вертикальні, діагональні, перпендикулярні, глибинні, 

симетричні, асиметричні, круглі, серпантинні, з чітким малюнком, з прихованим 

малюнком). Залежність мізансцени від жанру і стилю вистави, від міри 

умовності. Мізансцени сюжетні, фабульні, образні. Іномовна образність у 

мізансценах естрадних та масових видовищ (алегорична, символічна, 

метафорична). Іномовна образність у мізансценах естрадних та масових видовищ 

(алегорична, символічна, метафорична). Мізансцена в театралізованій виставі як 

частина сценічної інформації. 

Сценарно-режисерський хід та прийом як образний рух авторської 

концепції.  

Поняття ходу в  концертах як драматургічний, режисерський, сценарний і 

авторсько-режисерський. Сценарно-режисерський хід як смисловий хід, в основі 

якого лежить ідейне начало, що визначає напрям монтажу, підказує 

композиційні прийоми та образно-пластичне вирішення. Випадкова та цільова 

установка виникнення сценарно-режисерського ходу. Сценарно-режисерський 

хід як образний рух авторської концепції, спрямований на досягнення 

педагогічного впливу. Народження сценарно-режисерського ходу на 

початковому, ознайомчому етапі розробки задуму майбутньої вистави.  

Народження сценарно-режисерського ходу на початковому, ознайомчому етапі 

розробки задуму майбутньої вистави. Режисерський прийом як постановочний 

спосіб організації в просторі й часі.  Режисерський прийом як організатор форми 

вистави, концерту, свята. Прийом як рішення.  Вимоги до вибору режисерського 

прийому. Принципи класифікації прийомів: історичний, за видами мистецтв, 

функціональний.  Історичний принцип класифікації:  античний театр – “ведучі-

коментатори”, “хор-коментатор”;  театр Середньовіччя – “коло”, “тіні”, 

“пантоміма”, “ханаміті”(дорога квітів); театр епохи Відродження – “маски” (різні 

види), “музиканти-ведучі”, поєднання різних видів ляльок з живим діючим 

актором, “вставні музичні номери”;  театр класицизму – “живі картини”, 

“скульптури, що оживають”, “дивертисмент”;    романтичний театр – “масовки”, 

“ритуал”;   реалістичний театр – “індивідуалізована маса”;   агітаційний театр – 

“зонги”, “вірші-апарти”, “документи-апарти”.  Принцип класифікації за видами 

мистецтв: образотворче – картини, скульптури, фотодокументи;  архітектура – 

різні види сценічних площадок; кіно – стоп-кадр, наплив, голоси за кадром, 
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поліекран, подвійна експозиція;  музика – хор-коментатор, музиканти-ведучі, 

зонги, куплети; хореографія – пантоміма, дивертисмент; література – роздвоєння 

персонажу, ведучий, різні види вставок – вірші, документи;   театр – маски, тіні, 

ляльки. 

Функціональний принцип класифікації: організація дії у просторі – ханаміті, 

коло, поліекран;  організація дії у часі – стоп-кадр, ремінісценція; організація дії 

у просторі і часі – пантоміма, дивертисмент. Режисерський задум як творчий 

процес, у результаті якого повинно обов’язково сформуватися конкретне 

розуміння і осмислення дійсності, що визначить чітку громадянську позицію, 

емоційне відчуття, а також пластично-просторове й тональне рішення вистави в 

єдиному стилістичному та жанровому ключі на основі інтерпретаторської 

концепції. Задум як прочитання твору з погляду сучасності, точка зору режисера 

на життя, відтворене автором;  Режисерський задум як неповторне художнє 

явище. 

Театралізація та монтаж як творчий метод режисера. Режисерська 

документація як метод спілкування зі всіма учасниками спеціальної події  

Театралізація як творчий метод режисури “зримих” байок, пісень, фактів, 

документів. Театралізація як метод художнього осмислення реальних подій в 

організації дійства. Види театралізації: сценарна та режисерська. Елементи 

театралізації: асоціація, символ, метафора, алегорія. Театралізація та образне 

вирішення “зримої” форми. Побудова театралізованого дійства за принципами: 

ілюстрації подій, формування сюжету на основі подій, асоціативного бачення 

при побудові дії у просторі й часі. Робота над театралізованим вирішенням події, 

реального дійства. Монтаж в процесі створення естрадних, театралізованих та 

масових форм. Принципи монтажу в різних видах мистецтва. Монтаж та його 

значення у роботі режисера естради та масових свят. Мистецтво монтажу як 

показник міри обдарованості режисера. 

Види монтажу: послідовний, контрастний, паралельний, одночасний, 

ремінісцентний. Використання різних видів монтажу при створенні єдиного 

цілісного дійства при постановках концертів, театралізованих вистав, шоу-

програм, естрадних видовищ і масових свят. Особливості монтажу при створенні 

театралізованого заходу на різних сценічних майданчиках, в єдиному просторі й 

часі під час проведення масових свят просто неба. Залежність прийомів монтажу 

від сценарно-режисерського задуму. Творчий монтаж як естетичний принцип. 

Послідовність і логіка авторської думку шляхом монтажної організації матеріалу 

як головна мета режисерського прочитання твору. Монтаж у театралізованих 

формах як засіб впливу на глядача. Організація глядацького сприймання як одна 

із функцій монтажу. Монтаж як основа дійовості театралізованої вистави, 

концерту, масового свята. Монтаж в театралізованих формах як основа 

композиції. 

 Особливості режисерської документації та її роль у творчому процесі. Види 

режисерської документації: режисерський план постановки, режисерський 

монтажний лист, музична партитура, світлова партитура, сценарний план 
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кіноматеріалів і діапроекцій, робоча схема (концерту, вистави, маніфестації – 

план-дислокація, схема зв’язку, схема транспорту і техніки, схема охорони 

порядку та забезпечення техніки безпеки), репетиційний план. Розробка 

документації безпосередньо самим режисером-постановником. Сценарій як 

основа режисерських документів. Режисерський план як першочерговий начерк 

основної схеми вистави, як відправна точка для монтажу номерів в епізоди і, 

епізодів у дійство. Режисерський план як виклад основних компонентів 

майбутньої вистави, концерту, масового свята, що визначає послідовність 

номерів у епізодах та послідовність самих епізодів у заході.  Інші види 

послідовності складових частин режисерського плану: потреба у бутафорії, 

реквізиті, музичних інструментах, костюмах, фонограмах, визначення основних 

етапів роботи над виставою, інформація про основних виконавців. Монтажний 

лист як графічний виклад режисерського плану, перелік усіх компонентів 

кожного номера та засобів його забезпечення. Складові монтажного листа: 1) 

нумерація; 2) епізод; 3) назва номера та його характер; 4) виконавці; 5) 

акомпанемент номера; 6) тексти, що виконуються на сцені та звучать на радіо, 

дикторські тексти; 7) кіноматеріали (з усіма характеристиками кіноплівки); 8) 

художньо-технічне оформлення, в якому відбувається номер; 9) світлове 

вирішення номера; 10) костюми; 11) бутафорія та реквізит; 12) примітки. Вимоги 

до заповнення монтажного листа. Музична партитура як одна з основ драматургії 

постановки, що задає тон розвитку дії. Два періоди репетиційного плану: перший 

– у репетиційних залах; другий – безпосередньо на сцені або на майданчику, де 

буде відбуватися дійство. Злагоджена робота постановочної групи вистави як 

результат вмілого керівництва режисера-постановника творчим процесом. 

Сценарний план як літературний проект майбутньої спеціальної події.  

Поняття сценарної театралізації: види та виразні засоби.   

Сценарний план – літературний проект майбутнього заходу, в якому 

пунктирно накреслений передбачуваний хід розвитку дії, тезисно викладено 

основні висловлювання і дикторські коментарі. Конкретно-графічне зображення 

сценарного плану–запису у відповідному порядку найменувань частин, епізодів, 

номерів – театралізованого дійства. Різновиди сценарних планів. Синтез 

сценарного плану і монтажного листа в умовах сучасного естрадного мистецтва. 

Процес створення сценарного плану з усіма учасниками майбутнього 

спеціального заходу. Трансформація сценарного плану у літературний сценарій. 

Театралізація матеріалу – висловлювання змісту засобами театру. 

Сценарна театралізація – творчій спосіб перетворення життєвого, 

документального матеріалу у художній сценарій.  Види сценарної театралізації: 

компільований, оригінальний, змішаний. Компільований вид театралізації – 

тематичний відбір і використання сценаристом готових художніх образів з 

різних видів мистецтв і поєднання їх між собою сценарним ходом. Театралізація 

оригінального виду – створення сценаристом нових художніх образів згідно із 

сценарним задумом. Використання театралізації оригінального виду при 

створення сценаріїв документального жанру, в основі яких лежить інсценізація 

документа. Театралізація змішаного виду – використання сценаристом першого 
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і другого видів театралізації. Театралізація як органічний синтез засобів ідейно-

емоційного впливу, при якому за допомогою монтажу створюється сценарій, 

який водночас стає в цілому новим, оригінальним за змістом і значенням 

образним художньо-публіцистичним твором. Виразні засоби як мова 

театралізації, як допомога створення естетичних цінностей. Символ (у пер. з 

грецької – „знак ”) – багатозначна форма.  Зміна сенсу символу залежно від 

епохи, історичної обстановки, умов спілкування. Асоціативний зв’язок символу 

з сприйняттям його глядачем. Поняття „штамп ” і символіка. Основні шляхи 

використання символів у сценарії. Метафора як важливий засіб виразності 

театралізації, в основі якого лежить принцип образного зіставлення предмета з 

якимось іншим на основі загальної для них ознаки. Алегорія – інакомовність, 

зображення абстрактної ідеї засобами конкретного зримого образу. Символ, 

метафора, алегорія як основні виразні засоби інакомовності. 

Літературний сценарій, його види та методи його  створення. 

Інсценізація у створенні сценаріїв номеру, зримої та малої форми.    

Сценарна майстерність як один з суттєвих напрямків творчої роботи 

майстрів театрального мистецтва. Сценарій – драматичний твір, який визначає 

зміст, форму, жанрове та стильове вирішення заходу. Сценарій – детальний 

літературний опис дії на основі якого створюється театралізована вистава, свято, 

концерт, ігрова або будь-яка інша програма. Види сценаріїв. Метод компіляції. 

Типи сценаріїв за засобами ідейно-емоційного впливу. Типи сценаріїв за засобом 

організації матеріалу. Засоби літературно-сценарної роботи – переказ, 

демонстрація, вправи, навіювання, приклад, переконання, видовище, розвага. 

Вимоги до літературного сценарію.  Види літературної основи театралізованого, 

естрадного, масового дійства: сценарний план і сценарій. Різновиди 

літературних сценаріїв театралізованих дійств. Основний етап роботи над 

літературним сценарієм театралізованого заходу – збирання і пошуки 

фактичного та художнього матеріалу. Практичні приклади найбільш вдалих 

літературних сценаріїв сучасних театралізованих, естрадних, масових дійств. 

Інсценізація літературних творів: оповідання, роману, розповіді тощо.  

Види інсценізацій: драматургічний, епічний, сценічна композиція. 

Драматургічний вид інсценізації – побудова за законами аристотелівської 

драматургії. Драматургічна інсценізація як найбільш самостійний твір, 

віддалений від оригіналу тип інсценізації, який можна назвати „п’єса-

інсценізація”. Епічний вид інсценізації – основний принцип побудови – не тільки 

показ, але й розповідь, оповідання. У цьому типі інсценізації підвищується 

питома вага літературного слова. Епічний тип інсценізації – тип драми особливої 

літературної властивості, в якій характери розкриваються не шляхом прямого 

розвитку дії, яка стимулюється яскраво вираженим конфліктом, а шляхом 

ґрунтовного літературного показу і розвитку. Основні особливості епічної 

інсценізації. Роль монтажу у роботі над інсценізацією літературних творів. Його 

головна функція – драматургічна побудова логіки розвитку дії. Допоміжні 

елементи інсценізації літературних творів. Визначення основних технологічних 

моментів інсценізації. 
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Сценарний задум та хід як образно-емоційне уявлення змісту 

майбутнього твору.  Художній образ майбутньої спеціальної події: шляхи 

створення та реалізації.   

Сценарний задум – сформоване логічно-чуттєве авторське відношення до 

піднятої проблеми. Сценарний задум – образно-емоційне уявлення змісту 

майбутнього твору. Різноманітність шляхів народження сценарного задуму. 

Конфлікт – основа сюжетного задуму сценарію. Основні моменти сценарного 

задуму. Основні компоненти сценарного задуму майбутнього твору. Головні 

ознаки сценарного задуму. Наступний етап роботи над сценарним задумом – 

пошук сценарного (сюжетного) ходу, від якого залежить цілісність, єдність 

художнього задуму. Сценарний хід – образний рух авторської концепції, 

направлений на досягнення мети педагогічного впливу. Варіанти сценарного 

ходу в театралізованих, естрадних, масових дійствах. Сценарний задум, образне 

рішення, вдалий прийом монтажу, оригінальний сценарний хід як головні етапи 

роботи над створенням сценарію даної форми. 

Поняття художнього образу в різних видах мистецтва. Види художніх 

образів: образ-символ, образ-алегорія, образ-метафора, образ-асоціація. 

Художній образ як узагальнена і разом з тим конкретна картина людського життя 

чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця. Художній образ як 

особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-

чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, Художній образ як 

спосіб мислення у мистецтві. Мета образу: передати загальне через одиничне, не 

наслідуючи дійсність, а відтворюючи її. Класифікація образів за способом 

творення і сприйняття: слухові, зорові, дотикові, смакові, запахові. Шляхи 

створення художнього образу. Використання допоміжних засобів виразності як 

елемент реалізації художнього образу 

Літературний монтаж, його види. Види та засоби  ідейно-емоційного 

впливу: роль музики, кіно та інших допоміжних засобів.   

Літературний монтаж як творчий метод автора, як засіб розкриття його 

ідеї. Поняття монтажу, його характеристика. Функції монтажу. Монтаж як 

співставлення, співвідношення фактів, людських доль, численних зв’язків. 

Включення монтажу у процес створення образу. Види монтажу: послідовний, 

паралельний, одночасний, контрастний, ремінісцентний, асоціативно-образний, 

монтаж-рефрен. Змішані форми монтажу – чергування різних засобів і прийомів, 

які з точки зору сценариста є найбільш придатними для того чи іншого сценарію. 

Залежність прийомів монтажу від сценарно-режисерського задуму. Закони 

монтажу. Особливості монтажних поєднань – музичних, мовних, 

хореографічних, театральних – та різних виразних засобів. Особливості монтажу 

документального та художнього матеріалу. Принципи монтажу в сценарії 

організації епізодів, блоків театралізованих дійств. Монтаж загальної композиції 

твору. Монтаж у театралізованих формах як засіб впливу на глядача. 

Використання різних видів монтажу при написанні сценаріїв театралізованих 

вистав, концертів, шоу-програм, естрадних видовищ та масових свят. 

Види ідейно-емоційного впливу в сценарії театралізованих, масових форм: 
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живе слово, драматичне мистецтво, кіно, телебачення, хореографія, літературні 

твори, образотворче мистецтво, спорт, світло. Живе слово, його функції в 

сценарії, характеристика його використання. Слово як засіб спілкування між 

виконавцем і глядачем. Роль музики в сценарії театралізованої вистави і 

масового дійства. Основи функції музики в дійстві: сюжетна, емоційна, 

ілюстративна, допоміжна. Роль музики у асоціативному монтажі.  Музичний 

супровід як посилення ідейно-художнього впливу, як ключ цілісності 

театралізованого, масового дійства.  Використання кіно фрагментів, сцен з 

вистав, пісень як продовження думки чи дії, або ж як „другий” план усного 

виступу. Фрагменти кінохроніки, художнього фільму як засіб передачі дії, 

завершення її або як фон масової дії виконавців. Використання художнього і 

документального кіно в пролозі драматургічної структури сценарію. 

Особливості використання телебачення. Чіткість і логіка поєднання у сценарії 

засобів ідейно-емоційного впливу – створення цілісності дійства театралізованої, 

естрадної вистави, концерту, масового свята. 
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2. Режиссура массового театрализованного действа:  Словарь./Перм. гос. ин-т   искусств и 

культуры. - Пермь: УПЦ "ДИККС", 1999. – 113с.  

 

З дисципліни «Організація спеціальних заходів» 

Змістовий модуль «Фестивальна та конкурсна діяльність» 

Мета навчальної дисципліни – розкрити теоретико-організаційні засади 

конкурсної та фестивальної діяльності, визначити місце і роль конкурсів та 

фестивалів в системі спеціальних заходів. 

Програмні результати навчання: 

 знати специфіку конкурсів та фестивалів в системі подієвих заходів; 

 знати основні технології конкурсно-фестивальної діяльності. 

 аналізувати, критично оцінювати можливості і фактичні результати 

конкурсів та фестивалів в практичній діяльності; 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84749/source:default
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 здійснювати системний підхід при плануванні конкурсно-фестивальної 

діяльності державних організацій, комерційних структур, неурядових 

(некомерційних) об’єднань; 

 застосовувати технології конкурсно-фестивальної діяльності при 

вирішенні завдань Public Relations. 

 володіти естетичними та психолого-етичними засадами конкурсної та 

фестивальної діяльності. 

 

 

 

Фестиваль і конкурс як соціальний та культурний проект. Вступ. Зміст 

і завдання навчальної дисципліни.  

Мета і завдання навчальної дисципліни, її значення у фаховій підготовці 

бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю, які спеціалізуються на подієвому 

маркетингу.  

Формування понятійного апарату конкурсно-фестивальної діяльності як 

процесу, пов'язаного з розвитком галузі. Характеристика базових термінів і 

визначень, що дають цілісне уявлення про сутність конкурсної та фестивальної 

практики, можливість застосування в нормативно-правовій лексиці, забезпечують 

фахове спілкування тощо. Трактування понять «конкурс», «фестиваль» як 

подієвих заходів.  

Місце і роль конкурсів і фестивалів в системі спеціальних заходів. Цільова 

багатовекторність. 

Регулювання конкурсної ті фестивальної діяльності Законом України “Про 

рекламу” . 

Історія, напрями, принципи конкурсної та фестивальної діяльності  

Історичні аспекти формування практики фестивальної діяльності в Україні 

та світі. Історичні етапи становлення фестивалів. Виникнення перших постійно 

діючих фестивалів у Греції. Історія європейських фестивалів.  

Фестивальний рух в Україні Економічні та соціокультурні чинники 

розвитку фестивального бізнесу в умовах ринкової економіки. Інформаційний 

супиовід фестивального руху в Україні. Сайт на підтримку вітчизняного 

фестивального руху. 

Принципи як основа організації конкурсів і фестивалів. Прозорість, 

унікальність, доступність як базові принципи конкурсно-фестивальної 

діяльності. Конкурс проектів. Стадії життєвого циклу проекту, що подається на 

конкурс: бізнес-ідея, бізнес-план, стадія впровадження, діючий проект, 

завершений проект. 

Класифікація конкурсів та фестивалів  

Види конкурсів і фестивалів, їх багатоаспектність та відмінні риси. Основні 

ознаки та видова класифікація фестивалів. Трикутник взаємодії на фестивалі: 

організатор-учасник-відвідувач. 

За спеціалізацією: за видами мистецтва (музичного – симфонічної та 

оперної музики; сучасного вокального мистецтва: джазу, рок- та поп-музики; 
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хореографічного, театрального, образотворчого, кіномистецтва, фотомистецтва, 

циркового мистецтва, комп’ютерного мистецтва, коміксів і т. ін.). Конкурси 

індустрії краси. Фестиваль книги, преси. Тематичні фестивалі (краєзнавчі, музеїв, 

бароко, вишуканих подарунків, квітів); історичні (військово-історичної 

реконструкції), етнічні (етнічної музики, костюмів, обрядів); народних промислів 

(гончарства, ковальства, писанкарства, вишивки тощо): гастрономічні (сиру, 

вареників, риболовлі тощо); алко-фестивалі (пива, вина); спортивні; стрітарту; 

лендарту; феєрверків; реклами тощо. 

За віковою ознакою учасників: дитячі, молоді та студентів. 

За професійними ознаками учасників: професійні, аматорські. 

За територіальним охопленням учасників: місцеві (учасники з одного села, 

міста, району); регіональні (учасники з однієї області, краю, землі або іншої 

адміністративно-територіальної одиниці, що становить певну частину однієї 

країни); національні (учасники представляють принаймні половину 

адміністративно-територіальних одиниць найвищого рангу національної 

спільноти); міжнародні чи міжнаціональні (переважна кількість учасників з 

різних країн). 

За джерелом фінансування. 

За частотою проведення (щорічний, сезонний). 

Міжнародні конкурси та міжнародний фестивальних рух. 

Чинники розвитку та тенденції сучасного фестивального руху. 

Фестивальний туризм як перспективний напрям культурно-дозвіллєвої та 

бізнесової діяльності. 

Міжнародна співпраця у фестивальному бізнесі. Україна та міжнародний 

фестивальний рух.   

Організація і проведення конкурсів та фестивалів. Організаційні 

комітети та  фестивальні служби  

Основні етапи організації фестивалю: ідея, концепція, організаційна та 

інформаційна підтримка, фінансування, реалізація ідеї.  

Порядок підготовки фестивалю. Визначення тематики, мети, зав-дань 

фестивалю; організаційні засади (періодичність, організатори, співорганізатори) 

та етапність; вимоги до учасників та умови участі; джерела фінансування; 

інвестування та спонсорство. Розробка та затвердження установчих документів; 

узгодження та оформлення юридичних аспектів (авторські права, незалежний 

аудит) тощо. 

Формування оргкомітету; створення умов для його роботи (приміщення; 

офісне обладнання; телефони та доступ до Інтернету; витратні матеріали тощо).  

Визначення програми та умов конкурсів фестивалю. Затвердження складу 

журі, правил конкурсів фестивалю та зразків дипломів. Критерії визначення 

переможців. Вимоги до оформлення й подачі заявок і робіт (матеріалів). 

Організаційна структура фестивалю: президент, оргкомітет; продюсер; 

дирекція; прес-центр. Характеристика діяльності фестивальних служб (звуко- та 

світлотехніка, сцена, транспорт, охорона). Управління персоналом у 

фестивальному бізнесі. 
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Конкурсні етапи фестивалю: їх характеристика, вимоги до організації та 

проведення. Нагородження переможців. 

Технічне забезпечення фестивалю. Організація діяльності звуко- та 

світлотехнічних служб. Сценічне обладнання та вимоги до нього. Реквізит; 

транспорт; охорона; харчування.  

Формування бюджету фестивалю. Джерела фінансування фестивалів 

(організаторів, державних установ, спонсорів і меценатів, благодійних фондів, за 

рахунок міжнародних грантів від організацій-донорів, за рахунок внесків 

учасників фестивалю тощо). Кошторис витрат. 

Інвестування фестивальних проектів. Спонсорство. 

Супутні або івент-заходи на фестивалі (семінари, круглі столи, форуми, 

презентації, майстер-класи, автограф-сесії, зустрічі з видатними діячами галузі 

(членами журі), концерти, виставки, аукціони, вечірки, дефіле, проекти в 

Ho.Re.Ca.Di., фуршети, бенкети тощо). Їх значення для підвищення інтересу до 

фестивальних проектів.  

Специфіка та особливості правового забезпечення роботи фестивалю.  

Патентування та ліцензування фестивалю. Норми авторського права у 

фестивальному бізнесі.  

Договірні угоди зі спонсорами, інвесторами, ЗМІ (телебаченням, пресою тощо). 

Укладання договорів з персоналом та службами фестивалю.  

Інформаційна підтримка конкурсів та фестивалів, рекламні засоби їх 

просування  

Інформаційна підтримка фестивалю через рекламу, ЗМІ, Інтернет-ресурси. 

Особливості співпраці зі ЗМІ на етапі підготовки фестивалю; на час його 

проведення; після завершення роботи фестивалю. 

Організація роботи прес-центру фестивалю; підготовка та друк буклетів, 

програм, інших інформаційних матеріалів (в т.ч. на CD); створення та 

оперативне оновлення інформації на сайті фестивалю; організація та проведення 

інтерв’ю і прес-конференцій з учасниками та членами журі, автограф-сесії та ін. 

Поняття про рекламні канали просування фестивальних проектів, їх 

особливості, характеристика та сфера застосування. Вимоги до проведення 

рекламної кампанії фестивалю; інструменти та технології.  
Література 

Основна (базова): 

1. Виткалов С. В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз 

регіонального вектора / С. В. Виткалов // Культура України. Серія : Культурологія. - 2016. 

- Вип. 52. - С. 182-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2016_52_22. 

2. Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм у системі рекреаційно-туристської 

діяльності / Ю.П. Грицку-Андрієш, Ж.І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького 

університету, вип. 519-520. Географія. - Чернівці, 2010. - С.56-60. 

3. Зубенко Д. В. Розвиток фестивального руху в сучасній Україні / Зубенко Д. В. // Вісник 

НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2011. – № 4 (12). 

– С. 110–114. – Бібліогр.: 7 назв. 

4. Литовка О. Фестивальний рух України періоду її незалежності / О. Литовка // Вісник 

КНУКіМ. Сер. : Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 2. - С. 111-115. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_2_19. 
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5. Швед М. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на 

новому етапі (1990-2005 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства. Спеціальність 17.0. 01 - теорія та історія культури / М. Швед. - Львів, 

2005. - 209 с. 

6. Чернецька С.Ю. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце 

громадських організацій у його формуванні // Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури / С.Ю.Чернецька. – К.: 2010. – Вип.25. – С.144 – 151. 
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Жарков. – М. : МГУК ЦПО: “Профиздат”, 2002. – 155 с. 

5. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на 
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8. Хрома Г. Фольклорні фестивалі України і проблеми сценічного втілення фольклору / Г. 
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Змістовий модуль «Організація флешмобів» 

Мета навчальної дисципліни - засвоїти основні знання і навички розробки, 

реалізації та оцінки ефективності такої особливої форми спеціальних заходів як 

флешмоб в області зв'язків з громадськістю в комерційній та некомерційній 

сферах.  

Програмні результати навчання: 

- знати сучасні тенденції на національному та міжнародному ринку 

створення флешмобів; 

- вміти проводити детальний аналіз флешмобів з точки зору поставлених 

завдань та досягнених результатів; 

- вміти комплексно підходити до завдання організації флешмобу будь-якого 

типу та формату; 

- знати структуру та послідовність створення флешмобу в залежності від 

його типу та формату; 

- демонструвати здатність контролювати процес створення ідеї та реалізації 

флешмобу; 

https://festyvali.org/tag/
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- розуміти та вміти організовувати процеси підбору локацій, технічного 

монтажу та демонтажу; 

- вміти проводити оцінку ефективності флешмобу у відповідності до 

поставлених маркетингових та іміджевих завдань. 

Історія виникнення флешмобу. Поняття «флешмоб». Перші флешмоби, 

спроби їх зриву. Тенденції створення флешмобів періоду 2003 – 2005 рр. 

Етимологія слова «флешмоб», його зв’язок з поняттям «смартмоб». Створення 

флешмобів як спосіб організації власного дозвілля. Термінологія основної 

лексики моберів. 

Класифікація флешмобів за формою проведення. Поняття «класичного 

флешмобу». Різновиди флешмобів за формою проведення: онлайн та офлайн 

заходи. Специфіка організації онлайн-флешмобів: завдання, структура, вірусний 

ефект. Особливості організації офлайн-флешмобів: ефект натовпу, брифінг 

учасників, основні принципи участі. 

Класифікація флешмобів за жанровою ознакою. Різновиди флешмобів 

за принципом взаємодії. Хореографічні, пластичні, розмовні, музичні, змішані 

флешмоби. Визначення жанру майбутнього флешмобу на етапі створення 

концепції. Вплив обраного жанру на досягнення основної мети, поставленої 

організаторами флешмобу. 

Класифікація флешмобів за метою проведення . Соціальні, приватні та 

комерційні флешмоби. Відмінність данних видів від класичного флешмобу.  

Особливості створення та організації соціальних флешмобів: визначення ідеї, 

підбір жанру реалізації, формування команди учасників. Приватні флешмоби як 

спосіб активізації учасників приватних події. Комерційний флешмоб як частина 

піар або рекламної кампанії.  Флешмоб як частина спеціального заходу. 

Флешмоб як соціокультурне явище ХХІ століття. Психологічна 

складова у питанні участі у флешмобі. Вплив флешмобів на соціокультурне 

життя країни. Формування руху моберів у різних країнах світу. Онлайн-

майданчики, інтернет-ресурси та соціальні мережі як платформа для формування 

флешмоб-спільнот. Роль соціальних мереж у висвітленні та розповсюдженні 

флешмобів. 

Система створення, проведення та оцінки ефективності офлайн 

флешмобів. Моніторинг та оцінка існуючих флешмобів. Створення концепції 

власного флешмобу, його відповідність поставленим цілям та завданням. Підбір 

команди, необхідної для реалізації заходу. Створення інструкції для учасників 

флешмобу. Вибір місця та часу проведення акції. Репетиційний процес або 

брифінг учасників. Проведення події та її подальше розповсюдження. Обробка 

контенту, його розповсюдження та оцінка ефективності проведеного заходу. 

Етапи організації онлайн флешмобів. Вибір теми для створення онлайн-

флешмобу. Моніторинг існуючих флешмобів, аналіз та оцінка їх ефективності. 

Етапи формування концепції флешмобу, вибір цільової аудиторії та способу 

розповсюдження акції. Створення контенту як основи для розповсюдження 

флешмобу. Запуск акції у соціальних мережах та інших інтернет-ресурсах. 

Створення та контроль вірусного ефекту флешмобу.  
Література 
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1. Кнаусе Б. Event-менеджмент и его составляющие. - СПб.: Инфра, 2013. 
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2006. 

3. Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR // Маркетинг в Україні. 2010.  № 1. 
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Spuyten Duyvil Publishing, 2016, - 101 p.  
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Змістовий модуль «Промозаходи» 

Метою навчальної дисципліни “Організація спеціальних заходів: 

Промозаходи” є засвоїти основні знання і навички розробки, реалізації та оцінки 

ефективності промозаходів в області зв'язків з громадськістю в комерційній та 

не комерційній сферах.  

Програмні результати навчання: 

Знати, вміти, прийняти рішення, проаналізувати: 

- знати сучасні тенденції на національному та міжнародному ринку 

створення промозаходів; 

- вміти проводити детальний аналіз промозаходів з точки зору поставлених 

завдань та досягнених результатів; 

- вміти комплексно підходити до завдання організації промозаходів будь-

якого типу та формату; 

- знати структуру та послідовність створення промозаходу в залежності від 

його типу та формату; 

- демонструвати здатність контролювати процес створення ідеї та реалізації 

промозаходу; 

- вміти правильно співпрацювати с підрядниками по реалізації заходу, 

ставити їм технічні завдання; 

- розуміти та вміти організовувати процеси підбору локацій, технічного 

монтажу та демонтажу; 

- вміти проводити оцінку ефективності заходу у відповідності до 

поставлених маркетингових та іміджевих завдань; 

- демонструвати здатність співпрацювати з замовниками та спонсорами. 

Історія виникнення промозаходів.  Виникнення BTL як рекламної 

технології. Визначення поняття BTL. Прямий контакт з покупцями як відмінна 

риса між BTL і ATL. Event-marketing як інструмент BTL.  Емоційна складова 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALBACAN,+ARISTITA+IOANA
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Event-маркетингу. Основні завдання, які вирішує BTL. Переваги та основні 

правила BTL. Підвищення лояльності до бренду як основна мета. Сучасний стан 

ринку BTL в Україні. Методи просування та збуту продуктів та послуг методом 

Event-marketing. Визначення ефективності промозаходу. Найважливіші 

елементи маркетингу подій. Характеристики, що повинні задовольнити 

споживачів Event-послуг.  Визначення промозаходу, як частини комунікаційної 

кампанії. Головне значення промозаходу. Відмінності та спільні риси BTL-акції 

та спеціально заходу. Головна умова ефективності промозаходу. Промозахід як 

частина корпоративних комунікацій. Роль промозаходів в житті організації. 

Корпоративна культура. Специфіка проведення в залежності від типу організації. 

Промозахід: інструмент BTL чи підвид event-marketing?   
Стимуляція продажів як основна мета промозаходів. Формування інтересу 

до товару чи послуги через емоційний вплив на покупця. Закони, що регулюють 

проведення промозаходів. Формування лояльного ставлення потенційного 

покупця до товару чи послуги. Алгоритм створення промозаходу. Формування 

основної ідеї промозаходу як базовий етап створення заходу. Визначення 

проблеми та постановка цілі для промозаходу. Планування промозаходу як 

частина загальної рекламної компанії. Процес реалізації промозаходу - підбір 

персоналу, створення документаційної бази, репетиційний період або брифінг. 

Контроль та корекція довготривалих промозаходів. 

Види промозаходів.  

Класифікація промозаходів за об’єктом впливу: sales promotion або 

consumer promotion, trade promotion, event marketing, direct marketing.  Види 

consumer promotion: робота на виставках, роздача листівок, дегустація, семплінг. 

подарунок призів за покупку. Види промозаходів у event-marketing: організація 

презентацій, корпоративні прийоми, робота на виставках, покази мод, 

перформанси і вечірки, road show, спортивні заходи, міські свята, концерти. 

Класифікація промозаходів залежно від мети проведення промо-акції: для 

збільшення обсягів збуту продукції, для виведення нового товару на ринок, для 

підтримки іміджу підприємства або ТМ. Ігрові промо-акції: конкурси; лотереї, 

ігри. Класифікація промозаходів залежно від різновидів подій (Event promotion):  

промо-шоу, акції на честь історичної події (відкриття магазину, святкування 

ювілею підприємства тощо), флешмоб. Очікуваний результат проведення 

спеціального заходу для учасників в залежності від виду промозаходу.  

Успішні промозаходи: досвід вітчизняних та закордонних спеціалістів.  

Методика організації промозаходу у різних країнах світу. Орієнтація на 

національні традиції світогляд потенційних покупців. Залежність промозаходу 

від кліматичних умов та особливостей географічного розташування. Практика 

американських спеціалістів у створенні промозаходів. Європейські приклади 

найуспішніших промозаходів. Шок - як один із видів впливу на цільову 

аудиторію. Поняття “сталеві нерви” у event-promotion. Міжнародні промозаходи: 

адаптація під місцевого жителя.  

Аналіз продукту та замовника як початковий етап створення 

промозаходу. Визначення основних особливостей продукту для формування ідеї 
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промозаходу. Аналіз цільової аудиторії продукту, їх інтересів як стартовий етап 

у формуванні ідеї промозаходу. Індивідуальний підхід до аналізу замовника: 

його корпоративної культури, цінностей, цілей та місій компанії. Аналітика 

актуальних прийомів у сфері event-marketing. Гра на випередження - формування 

актульних ідей та трендів майбутнього. Порівняння власного продукту з 

продуктами конкурентів - позитивні та негативні наслідки. Відповідність 

стилістики промозаходу до загальної рекламної кампанії продукту. Етична 

складова у концепції та реалізації промозаходу.  

Концепція промозаходу  як основна запорука успіху майбутньої акції  

Концепція як рух авторської думки організатора промозаходу. Складові 

концепції - тема, проблема, ідея заходу. Аналіз існуючих промозаходів для 

продуктів чи послуг обраної категорії. Визначення позитивних та негативних 

наслідків організації промозаходів у обраній категорії. Відповідність концепції 

до загальної рекламної компанії: стиль, пріорітети, цінності. Визначення місця 

проведення промозаходу з урахуванням кліматичних особливостей регіону, 

рівня пропускної здатності обраної локації. Вибір часового проміжку для 

проведення промозаходу. Відповідність ідеї заходу до обраних місця та часу 

проведення. Вибір виразних засобів промозаходу - підбір учасників (акторів, 

аніматорів, промоутерів), створення костюмів, декорацій, реквізиту, підбір 

музично-звукового, світлового оформлення, спецефектів. 

Особливості підготовки, реалізації та оцінки ефективності 

промозаходу. Створення календарно-постановчого плану промозахисту. 

Планування послідовності робіт. Підбір команди реалізаторів та учасників 

заходу. Проведення репетиційних або брифінгових зустрічей. Контроль за 

якістю виконання підготовчих робіт на всіх етапах. Контроль бюджету 

промозаходу. Відміність між процесом реалізації короткострокових та 

довгострокових промозаходів. Планування пост-продакшну відео та 

фотоматеріалів промозаходу. Відповідність між поставленими цілями та 

досягненими результатами проведення промозаходу. Аналіз помилок як 

обов’язкова складова проведення промозаходу. Формування концепцій 

майбутніх промозаходів у відповідності з аналізом вже проведених заходів у 

випадку довгострокових акцій.  
Література 

Основна (базова): 

1. Герасимов С. В., Тульчинский Г. Л, Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в 

сфере культуры: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009. - 384 с. 

2. Зверинцев А.Г. Коммуникативный менеджмент. - СПб.: Речь, 2009 

3. Кнаусе Б. Event-менеджмент и его составляющие. - СПб.: Инфра, 2013. 

4. Мелентьева Н. И., Бичун Ю. А. Маркетинговые коммуникации (теоретические и 

методические основы): Учеб. пособие/Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и 

финансов. Кафедра маркетинга / Г. Л. Багиев(науч.ред.). — СПб.: Издательство СПб 

ГУЭФ, 2001. — 99 с. 

5. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие для студ. экон. спец.вузов / 

Харьковская академия технологии и организации питания. — Х.: НВФ «Студцентр», 

1995. — 229 с. 

6. Слупский С. Event-рынок Украины: взгляд в будущее // Маркетинг и реклама. - 2008. - 
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№ 10. - С. 30-33. 

7.  Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 

1. - С. 34-39. 

Додаткова: 

1. Аронсон Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и 

злоупотребление /  Аронсон Э., Пратканис Э. Р.  — Перераб. изд. —  СПб. : Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003.  — 384 с. 

2. Бердников И. PR-коммуникации / Бердников И., Стрижова А.  —  М. : Дашков и Ко, 

2012. — 208 с. 

 

З дисципліни «МІС-індустрія (зустрічі, заходи,конференції)» 

Мета – формування у студентів комплексних знань у сфері 

комунікаційного менеджменту та професійного спілкування, вміння ефективно 

організувати ділові зустрічі, виїзні заходи, конференцій, вміння визначити та 

використати їх PR-потенціал. 

Програмні результати навчання: 

Знати, вміти, прийняти рішення, проаналізувати: 

- знати сучасні тенденції на національному та міжнародному ринку 

створення спеціальних подій; 

- вміти проводити детальний аналіз спеціальних подій з точки зору 

поставлених завдань та досягнених результатів; 

- вміти комплексно підходити до завдання організації спеціальної події 

будь-якого типу та формату; 

- знати структуру та послідовність створення спеціальної події в залежності 

від її типу та формату; 

- демонструвати здатність контролювати процес створення ідеї та реалізації 

спеціальної події; 

- вміти правильно співпрацювати с підрядниками по реалізації заходу, 

ставити їм технічні завдання; 

- розуміти та вміти організовувати процеси підбору локацій, технічного 

монтажу та демонтажу; 

- вміти проводити оцінку ефективності заходу у відповідності до 

поставлених маркетингових та іміджевих завдань; 

- демонструвати здатність співпрацювати з замовниками та спонсорами; 

- вміти створювати спонсорські пакети по організації заходів та 

контролювати їх реалізацію. 

Форми ділової комунікації в комунікативному менеджменті. Принципи 

організації ефективного комунікаційного процесу.  

Класифікація форм ділової комунікації: наради, офіційні і протокольні 

заходи, зустрічі, прийоми, бесіди, виступи, письмові документи. Інші форми 

ділових комунікацій: прес-конференція, брифінг, презентація, прийом з 

особистих питань. Форми взаємодії в діловому спілкуванні. Ділові переговори 

як основна форма ділової комунікації. 

Організація ділових зустрічей. Алгоритм підготовки та проведення 

ділових зустрічей.  

Правила та норми проведення ділових зустрічей. Діловий протокол. 
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Врахування культурних особливостей партнерів. Домовленість про ділову 

зустріч. Предмет зустрічі. Місце проведення. Часові межі. Кількість учасників. 

Підготовка приміщень. Зустріч делегації. Правила посадки в автомобілі. 

Привітання. Розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова. 
 

 

Література 

Основна (базова): 

1. Апопій В. В. Організація торгівлі [Підручник] / В. В. Апопій, І. П. Міщук; [заг. ред. В. 

В. Апопія]. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 632 с. 

2. Баканурський А.Г. Театрально-драматичний словник XX століття / А.Г. Баканурський, 

В.В. Корнієнко. – К. : Знання України, 2009. – 319 с. 

3. Берегова О.  М. Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи 

творчість  / О. М. Берегова.  — К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2006. — 388 с. 

4. Костенко Н. В. Цінності і символи в масовій комунікації / Н.В. Костенко. — К. : 

Наукова думка, 1993. — 129 с. 

5. Меценатство в Україні / За ред. Коваленка Р.В. - Харків, 2003. 

6. Примак Т. О. Маркетингова політика комунікацій [Книга]: навчальний посібник / Т. О. 

Примак; МОНУ. - К.: Атіка; Ельга-Н, 2009. - 328 с. 

7. Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 1. 

- С. 34-39. 

Електроні ресурси: 

1. Волошина Наталья. Пятый юбилейный бизнес-форум «Вдала Подія» [Електронний 

ресурс] / Наталья Волошина // Коммуникационная группа PRomomix communications. - 

Режим доступу : http://www.promomix.biz/news.php?item=20&page=l. - Назва з екрану. 

2. Ивенторы и клиенты: Есть контакт! [Електронний ресурс] // Ассоциация ивенторов 

Украины. -Режим доступу http: //www. aeu .com. ua/news/show/i 

d/12/page/6/menu/53/lang/ru. ~ Назва 3 екрану 

3. Киевский EVENT сезон'08. Событие сезона для ивенторов [Електронний ресурс] // 

Украинская выставочная компания «ВнешЭкспоБизнес». - Режим доступу 

: http://www.vneshexpo.kiev. ua/proekty/event_seson.htm. - Назва з екрану. 

4. Портная Ксения. С праздником по жизни [Електронний ресурс] / Ксения Портная, 

Татьяна Овинникова // Украинский деловой еженедельник «Контракты». -2008. — № 41. 

— Режим доступу до 

журн.:http ://www. kont rakty. com.ua/sho w/rus/article/34/41200811054 - Назва 3 екрану. 

5. Сирош Виталий. Event-маркетинг: эффект присутствия [Електронний ресурс] / Виталий 

Сирош // Международная маркетинговая группа. — Режим доступу 

: http://www.marketing-ua.com/arti-cles.php?articleld=859. — Назва з екрану. 

 

Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію зі 

спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

1. Проаналізуйте соціальні мережі як інструмент подієвого маркетингу. 

2. Проаналізуйте сучасні етичні проблеми в галузі подієвого маркетингу. 

3. Охарактеризуйте іміджмейкинг  як сегмент подієвого маркетингу.  

4. Поясніть основні складові успішного подієвого маркетингу.  

5. Розкрийте особливості маркетингових досліджень промозаходів. 

6. Поясніть основні складові оцінки ефективності фестивалів. 

7. Розкрийте інформаційні та організаційні ресурси конкурсної кампанії.  

8. Охарактеризуйте професійні вимоги до керівника шоу-заходів.  

http://www.promomix.biz/news.php
http://www.vneshexpo.kiev/
http://www.marketing-ua.com/arti-
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9. Визначте особливості та  значення медіапланування, спеціальних подій в 

рекламі та PR. 

10. Охарактеризуйте  подієвий маркетинг та суміжні галузі знань. 

11. Охарактеризуйте особливості використання телебачення в промозаходах. 

12. Охарактеризуйте особливості використання радіо в фестивальній 

діяльності. 

13. Охарактеризуйте особливості використання соціальних мереж в 

конкурсній діяльності. 

14. Охарактеризуйте спільне та відмінне: звязки з громадськістю, реклама, 

маркетинг. 

15. Проаналізуйте особливості соціальних паблік рилейшнз під час 

проведення публічних заходів для молоді. 

16. Охарактеризуйте основи організації спеціальних подій. 

17. Поясніть класифікацію спеціальних заходів в рекламі та PR. 

18. Назвіть основні складові планування публічних заходів. 

19. Охарактеризуйте документаційне забезпечення заходів. 

20. Проаналізуйте проблемизахисту авторських прав при проведенні 

публічних заходів. 

21. Назвіть основні складові організації ділових зустрічей. 

22. Назвіть основні складові виїзних заходів. 

23. Назвіть основні складові організації та проведення конференцій. 

24. Охарактеризуйте основи сценарної майстерності. 

25. Охарактеризуйте основи режисури публічних заходів. 

26. Охарактеризуйте фестивальну діяльність як складову рекламного 

процесу. 

27. Охарактеризуйте конкурсну діяльність як складову рекламного процесу. 

28. Назвіть основні складові флешмобів. 

29. Охарактеризуйте основні промозаходи в рекламі та PR.. 

30. Назвіть основні складові шоу-заходів. 

31. Розробіть програму заходів для популяризації освітньої виставки. 

32. Розробіть програму заходів для популяризації Дня Києва. 

33. Розробіть програму заходів для популяризації виставки косметичних 

товарів і послуг. 

34. Розробіть програму заходів для популяризації мережі продовольчих 

магазинів. 

35. Розробіть програму заходів для популяризації сучасних кінотеатрів. 

36. Розробіть програму заходів для популяризаціївивчення англійської мови. 

37. Розробіть програму з івент-маркетингу для мережі спортивних клубів. 

38. Створіть бриф на проведення презентаційних заходів нової моделі 

смартфону. 

39. Створіть бриф на проведення презентаційних заходів нової моделі 

легкового автомобілю середнього класу. 

40. Розробіть план промоції установи (організації) соціально-культурної 

сфери. 
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41. Запропонуйте перелік компетентностей івент-менеджера. 

42.Створіть медіаплан флешмобу. 

43.Створіть медіаплан шоу-заходу. 

44.Створіть медіаплан дитячого свята. 

45.Створіть медцаплан тижня моди (у Києві). 
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Розділ 7.  

Етапи та загальний зміст кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації 

«Рекламна режисура» 

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напрям підготовки 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 

галузі знань 0303 Журналістика та інформація 

 

 

 

Зміст кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Рекламна режисура» 

 

1. Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації, що передбачає виконання 

певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є відповідною формою 

кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої 

та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів,  оцінювання 

ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів 

відповідно до об'єктивних критеріїв.  

Зміст теоретичних питань і практичних завдань, що виносяться на екзамен, 

орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром професійних 

компетенцій, що визначені у галузевому стандарті «СВО ОКХ Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалавра». (Таблиця 2) 

Таблиця 2. 

Дисципліни, що виносяться на атестацію 

 зі спеціалізації «Рекламна режисура» 
 

№  

з/п 

Шифр 

навчальної 

дисципліни 

за ОПП 

Дисципліна, що виноситься на атестацію 

 

1 2 3 

1 ОДФ.13 «Маркетингові комунікації» 

2 ОДФ.17 «Практика реклами» 

3 ОДФ.19 «Рекламна діяльність» 

4 ВДС.2.01 «Основи сценарної майстерності та режисерської 

діяльності» 

5 ВДС.2.02 «Опереторська майстерність» 

6 ВДС.2.03 «Теорія і практика монтажу» 

7 ВДС.2.04 «Режисура мультимедіа» 

8 ВДС.1.06 «Компютерні музичні технології» 

 

2. На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 
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Екзамен з дисциплін фахових підготовки бакалавра  напрямому 6.030302 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

складають за розробленими і затвердженими на кафедрі реклами та зв’язків з 

громадськістю екзаменаційними білетами, до яких увійшли питання, спрямовані 

на виявлення у студентів професійних теоретичних знань, вміння застосовувати 

інтегровані знання програмного матеріалу при вирішенні практичних завдань, 

власної думки та особистісного ставлення. Питання екзаменаційних білетів, що 

охоплювали увесь зміст програми кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації, 

мають при низькому рівні репродуктивності проблемно-пошуковий характер. 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін 

Зразок білета кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації  

1. Проаналізуйте соціальні мережі як інструмент подієвого маркетингу. 

2. Охарактеризуйте основи організації спеціальних подій. 

3. Розробіть програму заходів для популяризації освітньої виставки. 

Питання екзаменаційних білетів орієнтовані на перевірку системи знань 

випускника та його уміння чітко будувати свою відповідь із використанням 

належної кількості фактів й аргументів, оперуванням відповідним 

ілюстративним матеріалом для доведення висловленого. 

 

 

Зміст дисциплін, винесених на атестацію 

 зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

 

З дисципліни «Маркетингові комунікації» 

Змістовий блок: "Реклама в системі маркетингових комунікацій"  

Головною метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

могли б шляхом формування теоретичних знань та практичних умінь, поглибленого 

вивчення наукових підходів, принципів і методів системи масових комунікацій 

(СМК) забезпечити стійку, надійну й ефективну організацію рекламної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- сутність та основні поняття системи маркетингових комунікацій;  

- місце реклами у системі маркетингових комунікацій; 

- зміст маркетингової комунікації, системи маркетингових комунiкацiй, 

комунікаційної полiтики; 

- особливості та переваги засобів СМК; 

- фактори, що визначають структуру комплексу просування товару; 

- засоби системи маркетингових комунікацій та механізми їх впливу; 

- методи оцінки й ефективності засобів СМК; 

- послідовність планування процесу комунiкацiї; 

- особливості каналів особистої i неособистої комунiкацiї; 

- загальні та вiдмiннi риси рiзноманiтних засобів комунікації; 

- сутність інтегрованих маркетингових комунікацій; 
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Студент повинен вміти: 

- обрати найбільш ефективний засіб СМК; 

- організувати спеціальні заходи на виставках; 

- розробляти програму заходів до участі у виставці; 

- розробляти програму зі стимулювання збуту; 

- організовувати та проводити BTL-акції; 

- застосовувати продакт-плейсмент у різних видах комунікації; 

- розробляти програми івент-маркетингу; 

- ефективно застосовувати основні форми прямого маркетингу. 

Сутність та основні завдання СМК  

Основні поняття. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання. 

Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу. Модель сучасних 

маркетингових комунікацій. Характеристика учасників маркетингових 

комунікацій. Виробники товару (виробів, послуг, ідей), споживачі, контролюючі 

організації та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових 

комунікацій. 

Класифікація засобів СМК 

Основні класифікації засобів СМК. Основні засоби маркетингових 

комунікацій  та синтетичні засоби СМК. Реклама. Стимулювання продажу. 

Зв’язки з громадськістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. 

Виставки та ярмарки. Упаковка. Продакт-плейсмент. Івент-маркетинг. 

Спонсорство та меценатство. 

ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій 

Поняття ATL, BTL та TTL. Група ATL-інструментів (преса, телебачення, 

радіо, зовнішня реклама, реклама в Інтернет). Група BTL-засобів (стимулювання 

збуту, директ-маркетинг, паблік рілейшнз, спонсорство, виставки, семплінг, 

конкурси, участь у масових акціях та презентаціях). Характеристика TTL. 

Порівняльна характеристика та ефективність ATL, BTL, та TTL. 

Сутність та особливості прямого маркетингу 

Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова комунікацій 

(суть, значення, перспективи). Засоби прямого маркетингу. Сучасні засоби 

прямого маркетингу. Переваги й недоліки прямого маркетингу. Початок роботи 

у сфері прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи адресних списків. 

Принципи поштової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий 

маркетинг.  

Організація виставкової діяльності 

Виставки і ярмарки у системі маркетингових комунікацій. Основні поняття 

виставкової діяльності. Суб’єкти виставкової діяльності. Інфраструктура ринку 

ярмарково-виставкових послуг. Організація участі підприємства у виставково-

ярмаркових заходах. Спеціальні проекти на виставках і ярмарках. Ділова програма 

виставок і ярмарків. 

Поняття і комунікаційні характеристики спонсорства  

Сутність спонсорства. Розвиток спонсорства. Об’єкти спонсорської 

діяльності. Спонсорські агенції. Спонсорство в області спорту. Спонсорство в 
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області мистецтва і культури. Спонсорство в соціальній сфері. Створення 

спонсорської схеми (вивчення політики клієнта, завдання, стратегія, переговори з 

третьою стороною, прес-конференція, контакти з міськими службами, оформлення 

схеми, керування подією на місці, аналіз). 
Література 

Основна 

1. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. / 

В.В.Божкова. - К : ЦУЛ , 2009 .- 200 c. 

2. Дейан А. Реклама : (пер. с франц.). / А.Дейан. - СПб. : Нева, 2003.  

3. Джефкінс Ф. Реклама : Практ.посіб. : Пер. з 4-го англ.вид., випр. і доп. / Ф.Джефкінс. – 

К. : Знання, 2008. – 565 с.  

4. Закон України «Про рекламу» : за станом на 11 лип. 2003 р. / Верховна Рада України // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 8. – Ст. 62.  

5. Ильин А.С. Реклама в коммуникационном процессе : курс лекций. А.С.Ильин. – М. : 

КноРус, 2013. – 141 с. 

6. Лукашова Л.В. Організація виставкової діяльності : навч.посіб. / Л.В.Лукашова : [для 

вищ.навч.закл.] – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 372 с. 

7. Мудров А.Н. Основы рекламы : учебник. / А.Н.Мудров. - 2-е изд., М. : Магистр, 2008. 

8. Ромат Е.В. Реклама : теория и практика : учебник для вузов, стандарт третьего 

поколения. / Е.В.Ромат. - СПБ : Питер, 2013. - 505 c. 

9. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : 

учебное пособие. / Ф.И.Шарков. - М. : ИТК Дашков и К , 2014. – 324 с. 

Додаткова 

1. Блинкина-Мельник М.М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров. / 

М.М.Блинкина-Мельник. – М. : ОГИ, 2003. 

2. Гольман И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологи. Организация. / 

И.А.Гольман. - М. : Гелла-принт, 2002. 

3. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: Учеб.пособие. / Ю.В.Гусаров. - М. : ЗАО 

“Издательство “Экономика”, 2007. 

4. Дэвис Дж. Исследование в рекламной деятельности. Теория и практика. / Дж.Дэвис. - 

М. : Вільямс, 2004. 

5. Полукаров В., Головлева Е. Реклама. / В.Полукаров. - М., 2003. 

6. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. / Дж.Росситер. - СПб.: Питер, 

2000. 

7. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: Теория и практика. / У.Уэллс. - СПб.: 

Питер, 2003. 

8. Шейнов В. Эффективная реклама. Секреты успеха. / В.Шейнов. - М.: Ось-89, 2003. 

 

 

З дисципліни  «Практика реклами»   

Змістовий модуль «Організація роботи рекламних структур» 

За програмнимим результами навчання змістового модулю «Організація 

роботи рекламних структур» студент має знати актуальні тенденції розвитку 

рекламного ринку в умовах світових трансформацій; оцінювати сучасний стан та 

виявляти  основні тенденції розвитку рекламних структур в Україні;  знати 

основні поняття та терміни, що супроводжують діяльність рекламних 

структур;знати принципи і напрями організації діяльності рекламних структур; а 

також вміти ефективно організовувати діяльність рекламних агенцій; планувати 

та реалізовувати рекламні кампанії; вміти створювати  різновиди рекламних 
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текстів; вміти ефективно взаємодіяти із ЗМІ; володіти навичками комунікаційної 

компетентності, вмінням аргументовано відстоювати свою позицію.  

 Організаційні форми рекламної діяльності  

Передумови та необхідність створення окремих рекламних відділів та 

агентств на початку ХХІ ст.  Власна служба реклами: характеристика, 

особливості створення. Місце служб реклами  у корпоративній структурі.  

Переваги та недоліки співпраці із автономними агентствами в рекламній -сфері. 

Індивідуальна форма: сутність, специфічні риси.  

Характеристика основних стратегій і практик при створенні    рекламної 

структури. Специфіка інформаційної, емоційної, технічної та кадрової 

підготовки.  Основні помилки та труднощі у функціонуванні  рекламного 

процесу. 

Рекламний менеджмент та створення продукту рекламними 

структурами 

Основні засади менеджменту при створенні рекламного агенства. 

Дефініція поняття «рекламна кампанія». Визначення  рекламного завдання, 

виявлення  цільової аудиторії, вибір засобів реклами, формування рекламного 

бюджету, оцінка ефективності як головні завдання, що реалізовуються  

рекламною структурою. Організація рекламної кампанії для комерційної 

організації.  

Івент-менеджмент рекламних структур:  організаційна частина, бюджет, 

план-графік, кадрове забезпечення, оцінка результатів.  

Організаційні аспекти проведення презентації рекламного агенства. 

Психологічні аспекти діяльності рекламістів. Психоаналіз в рекламі. 

Психологія формування бажань. Психічні та психологічні процеси в рекламі: 

відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення. Емоційні фактори в рекламі. 

Психологічні вимоги до фахівців з реклами: сучасні підходи. 

Інновації в організації рекламної діяльності на початку третього 

тисячоліття 

Рекламний бізнес на початку ХХІ ст. Тенденції розвитку рекламного ринку 

у світі. Сучасні напрями рекламної діяльності: сутність, специфіка, 

характеристика. Роль сучасних технологій в розвитку рекламного бізнесу. 

Перспективні напрями роботи сучасних фахівців з реклами. 

Виклики та загрози часу для представників цієї сфери в ХХІ ст. 

Необхідність удосконалення професійних вимог, що висуваються до фахівців. 

Майбутні моделі розвитку реклами, нові підходи до реалізації рекламної 

діяльності в умовах політичних, економічних та соціальних трансформацій у 

світі. Перспективи розвитку digital-реклами, технології впливу нового покоління 

та нові вимоги при створенні, організації рекламних структур, при доборі кадрів 

до них та оцінці ефективності їх діяльності.   
Література 

Основна 

1. Божкова ВВ., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник.- 

К.: ЦУЛ, 2009. – 200 с. 



52 

 

2. Геращенко Л.  Психология рекламы: учеб. пособие. М.: АСТ: Астрель:  Хранитель, 

2006. 298 с.   

3. Гольман И. А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация. М. : 

Гелла-принт, 2002. 400 с.  

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник.  Доп. і ред. Деніела Ядіна; пер. з англ. 

О.О.Чистякова. 4-те вид..  К.: Знання, 2001. 456 с. 

5. Кремнёв Д. Продвижение в социальных сетях. СПб: Сеть, 2011.  160 с. 

6. Тимофеев  М. И. Психология рекламы: учеб. пособие.  –  М. РИОР, 2013.   

7. Фред И. Хан. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет 

извлечь максимум из вложений в рекламу. М. : НТ Пресс, 2006. 672 с.  

8. Шостром Е. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к 

актуализации.  М., 2005.    

Додаткова 

1. Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации. 2 изд., 

доп. СПб. : Питер, 2009. 336 с. : ил.   

2. Доценко Е. Л. Психология   манипуляции:   феномены,   механизмы  и  защита.— М.: 

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997.  344 с. 

3. Мудров А.Н. Основы рекламы: учебник.  М.: Магистр, 2008. 397 с. ил. 

4. Огилви Д. Огилви о рекламе. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2012. 240 с. 

5. Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе. – М.: Издательский    центр 

«Март», 2004.  240 с. 

6. Хопкинс Клод.  Моя жизнь в рекламе. Эксмо, 2006.  304 с. 

 

Змістовий модуль «Медіапланування» 

Мета – сформувати  розуміння прийняття рішень щодо операцій з медіа, 

завдяки застосуванню ефективних та популярних маркетингових рішень та 

поєднання його з практичним знанням такої комунікативної технології як 

медіапланування; сформувати  та розвинути інструментальні компетенції щодо 

інформаційних процесів в медіа; освоєння теоретичних та практичних основ 

медіапланування.  

Результати навчання за дисципліною 

– ефективно обирати та обґрунтовувати медіаносії (телебачення, радіо, преса, 

зовнішня реклама, Інтернет);  

– складати та компанувати медіаплан;  

– комбінувати всі види медіабаїнгу для досягнення оптимального результату 

рекламної та PR-кампаній. 

– здійснювати комунікаційний аудит (збір, обробка, аналіз, систематизація, 

узагальнення інформації); 

– виявляти джерела інформації, їх аналіз, забезпечення надійності та 

достовірності інформації; 

– визначати цілі та завдання медійних проектів/кампаній та критерії 

ефективності їх реалізації; 

– розробляти комунікаційні стратегії та комунікаційну політику 

підприємств/установ; 

– визначати та застосовувати ефективні комунікаційні технології, моделі, 

канали розповсюдження; 

– розуміти основні алгоритми менеджерської діяльності (планування, 
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організація, мотивація, контроль);  

– досліджувати, аналізувати, планувати, впроваджувати та супроводжувати 

рекламні та PR-кампанії розроблені для державних організацій, комерційних 

структур, неурядових (некомерційних) об’єднань; 

– володіти методиками оцінювати ефективність рекламної діяльності;  

– розробляти та створювати сценарії  комунікаційних заходів;  

– супроводжувати комунікаційні заходи; 

– моделювати рекламні та  PR-повідомлення відповідно до концепцій  

комунікаційних кампаній. 

Основи медіапланування 

Предметна галузь курсу медіапланування. Задачі курсу як прикладної      

частини науки комунікативістики. Структура курсу. Основні поняття та 

категорії. Загальнонаукові підходи, принципи, функції медіа планування. 

Медіапланнування як комунікативна технологія 

Соціологічний підхід до вивчення інформаційно-комунікативних 

процесів. Інформаційна концепція комунікації. Семіотика комунікацій. 

Когнітивні теорії. Дискурсний підхід к комунікації. Теорія правил у медійному 

дискурсі. Конструктивні та регуляторні правила побудови медійного тексту. 

Конверсаційний аналіз(кількість, якість, релевантність, стиль). Принцип 

когерентності. Комунікація як нарратив. Медіапланування як інтегрована 

комунікація. Соціологічні, психологічні та культурологічні складові  аналізу 

практики медіапланування як комунікативної технології.  

Інформація як головна складова медіапланування 

Основи теорії інформації. Загальні властивості інформації. Основні види 

інформації в суспільстві. Масова інформація та її види. Суспільні ролі масової 

інформації. Функції масової інформації. Специфічні властивості масової 

інформації.  Принципи моделювання інформаційного простору. Інформаційні 

канали та особливості розвитку сучасних медіа. 

Інформаційна складова комунікативних технологій. Типи комунікації по 

інтенсивності та змісту. Медійні ресурси комунікативних технологій. 

Інструментарій комунікативної дії та протидії. Стратегії трансформації 

інформації. Фактори підвищення ефективності медіа технологій. Технології 

керування інформаційним простором.. 

Показникі медіа компетентності: пізнавальні, діяльністні, соціальні, 

етичні, афектні виміри. Технології по формуванню цінностних ориентирів 

людини(конструктивні та деструктивні). Важливість знання феномену 

медіавпливу для практики медіапланування. 

Основні параметри медіапланування 

Інформаційна кампанія. Ситуативний аналіз медійного простору. 

Визначення цілей, стратегії, задач, етапів планування. Покажчики, які 

використовуются для оцінки концепції медіаплана. Медіаканали: критерії 

аналізу та вибору. 
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Основні виміри медіапланування: охват аудиторії, частота,інтенсивність. 

Процес медіапланування: вивчення даних, формування цілей та задач, 

оптимізація плану, реалізація, корекція. Медіабаінг. 

Поняття об індексах відповідності.Основні принципи успішної 

інформаційної кампанії. Медіаплан та медіамікс. Ефект zapping (перемекання 

каналів). 

Принципи планування медіа-стратегії 

Основні поняття медіа-стратегії: формування медіа-цілі, аналіз конкурентної 

ситуації, аналіз цільової аудиторії, медіа-переваги, вибір засобів 

розповсюдження інформації, креативні медіа-стратегії, бюджет. 

Медіапланирование і альтернативні медіа-стратегії. Загальні принципи 

творчої медіа-стратегії. ”Вибуховий” медіаплан. Стратегія ”вибіркового” 

планування. Адаптація медіа планів у часі та просторі. Тестування медіа плану.  

Комунікативно - інформаційний аудит медіа плану. 

Специфіка  медіапланування в різних медіа 

Телебачення. Специфіка телевізійного перегляду. Формат. Види 

телебачення. Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на 

телебаченні:аудиторія,час трансляції,сітка,статус каналу,частота. 

Використання  “ефекту присутності” :відеоряд, інтерактив. 

Радіомовлення. Специфіка радіослухання .Формат. Види радіомовлення. 

Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на радіо:аудиторія,час 

трансляції, сітка, статус станції, частота.  Використання  “ефекту   чистого 

звуку”. Музика на радіо. 

Інтернет .Інтернеткористування . Параметри планування:обхват якість 

аудиторії,зміст сайта, формат. Нове інтерактивне середовище - нова якість 

розуміння аудиторії - новий підхід до медіапланування. Макро - і  

мікроаналітичні моделі   плануванняв нових медіа. 
Література  

Осовна  

1. Балабанов А.В. Занимательное медиапланирование. - М.: РИП -             холдинг, 2003. 

2. Богданов Е.Л. Информационный маркетинг. – СПб.: Альфа, 2000.  
3. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование для практиков. – М.:      Вершина, 2006. 

4. ЕвстафьевВ.А., Янсонов В.Н. Введение в медиапланирование. – М.:    Admarket,2002. 

5. Мельник Г.Н. Массмедиа: психологические процессы и эффекты. – СПб.: Нева, 1999.  
6. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: Навчальний    посібник. –  Львів: 

Афіша, 2008. 

7. Рязанов Ю.Г., Шматов Г.А. Медиапланирование. – Екатеринбург: Экском, 2002. 

8. Сиссорс Дж., Бэрон Р. Рекламное медиа-планирование: Пер. с анг. –  СПб.: Питер, 2004. 
9. Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. – М.: Аспект пресс, 2004. 

10. Черчиль Г. А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2001. 

11. Щепилов К.В. Медиаисследование и медиапланирование. – М.: РИП – холдинг, 2004. 

        Допоміжна 

1. Медиа. Введение. Учебник для студентов вузов / Под ред. А. Бриггза, П. Колби. – 2-е изд. – М. 

: Юнити-Дана, 2005.  
2. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. – М.: Вагриус, 2005. 

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – 

М.: Изд-во Медиа Пресс, 2004. 

4. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с франц. – М.: Вагриус, 2002. 
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5. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы: Пер. с нем. – Харьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2007. 

6. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с франц. – М.: Вагриус, 2002. 

 

 

З дисципліни «Рекламна діяльність» 

Змістовий модуль «Комерційна реклама» 

Метою  навчальної дисципліни “Рекламна діяльність: Комерційна 

реклама” є формування теоретичної та прикладної бази фахівця із зв’язків з 

громадськістю з комерційної реклами.  

Результати навчання за дисципліною: розуміти роль  комерційної 

реклами для розвитку бізнес-середовища; знати основи комерційної реклами, її 

принципи та функції; практично застосовувати  навички написання текстів 

комерційної реклами; знати основні поняття і технології  виробництва та 

розміщення комерційної реклами на телебаченні, радіо, в друкованому форматі; 

здатність проводити  якісні та кількісні дослідження в сфері комерційної 

реклами; здатність передбачити  тенденції та перспективи розвитку комерційної 

реклами  в умовах глобалізації та світової трансформації. 

Сутність, особливості та інструментарій сучасної комерційної 

реклами  

 Поширення комерційної реклами на початку ХХІ ст. Процес трансформації 

рекоамних систем, утворення більш широкої мережі інструментів-

комунікаторів, що обслуговують бізнес-простір, функціонування розгалуженої 

системи засобів масової комунікації. Глобалізація системи масової комунікації, 

рекламного ринку, зародження та поширення нових інструментів у сфері 

комерційної реклами.  Відставання України від Заходу в утворенні 

інфраструктури комерційної реклами, інших трансформованих систем 

комунікації (причиною чого є як економічне відставанняґ. Так і соціально-

психологічна неготовність учасників ринку, повільність входження в світові 

рекламно-інформаційні системи). 

 Маркетингові комунікації у комерційній рекламі, її особливості та 

застосування на практиці. Український та зарубіжний досвід у цій сфері. 

Особливості планування рекламних кампаній та характеристика можливих 

інструментів дослідження ефективності таких заходівґ. Компаній. Менеджмент 

комерційної реклами: українські реалії та міжнародний досвід. 

 Особливості комерційної реклами у США, Європі, Японії та інших 

Східних країнах.  

Основні рекламні фестивалі та конкурси 

Змагання та креативність в рекламній індустрії. Сучасна ситуація зі 

списком креативних фестивалів: КАКАДУ, POPOK, Білий квадрат, Red Apple, 

Golden Hammer, КМФР, Golden Drum, EPICA, ADC, Cannes Lions Лондонський, 

Нью-Йоркський фестивалі реклами, Eurobest. Відмінності у підходах до 

креативних змагань, фестивалів оцінки рекламної ефективності. Поціновування 

на креативних фестивалях оригінальності творчого рішення або ж ідеї, 

комерційного успіху. Складність показати те, наскільки несподіваною і 
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різноманітною може бути реклама. Роботи виконані великими і малими 

клієнтами. 

 Відмінності креативних фестивалів від фестивалів оцінки ефективності 

рекламних та маркетингових компаній: комерційна складова питання: чи 

вдалося підприємству (організації)  збільшити обсяг продажів за рахунок 

традиційних, не креативних методів (на кшталт роздачі купонів, розсилки 

зразків). Якщо для фестивалю креативної реклами головне -  оригінальність і 

креативність, то для фестивалю ефективності головне - досягнення поставленої 

мети, результативність кампанії.  
Література 

Основна 

1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. 

с англ.; Под ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2001. — 864 с.  

2. Васильев Г. А. Основы рекламной деятельности: Учеб. пособие. — М., 2004. — 414 с.  

3. Головлева Е. Л. Основы рекламы: Учеб. пособие. — М., 2004. — 320 с.  

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з англ. / Доп. і ред. Д. Ядіна. — К.: Знання, 

2001. — 456 с.  

5. Дэвис Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика: Пер. с англ. — 

М.: Вильямс, 2003. — 864 с.  

6. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.  

7. Мова В. В. Реклама в системі маркетингу: Опорний конспект лекцій. — К.: Вид-во 

КДТЕУ, 2004. — 118 с.  

8. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність. — К.: МАУП, 2002. — 240 с.  

9. Обритько Б. А. Рекламний менеджмент: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2000. — 120 с.  

10. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 

— 200 с.  

Додаткова література 

1. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.; К.: Рефл-бук; 

Валкер, 2001. — 352 с.  

2. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: 

Монографія. — К.: Експерт, 2001. — 384 с.  

3. Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование. — М., 2004. — 416 с.  

4. Смит П. Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход / Пер. со 2-го англ. 

изд. — К.: Знання-Пресс, 2003. — 796 с.  

5. Сычев С. В. Открытые методики рекламы и PR: Рекламное измерение: Креативные 

технологии. — М., 2004. — 320 с.  

6. Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: Учебник. — М.: Гардарики, 2002. 

— 272 с.  

7. Churchill G. A. Marketing Research. Technological Foundations. — Chicago: The Dryden 

Press, 1991.  

8. Churchill Gilbert A. Jr., Peter J. Peter. Marketing. — Illinois: Irwin, 1995. — 703 р.  

9. Sandhusen Richard L. Marketing. — 2nd edition. — N. Y.: Barron’s Educational Series, Inc. 

— 464 p.  

10. Stanton W. J. Fundamentals of Marketing. — McGraw-Hill, 1991.  

 

Змістовий модуль «Соціальна реклама» 

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних 

навичок у сфері реклами для вирішення соціальних проблем. Крім того, у 

студентів має сформуватися розуміння щодо основних процесів творення 

соціальної реклами, а саме організаційного, творчого та промоційного.  
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Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

- усвідомлення студентами місця соціальної реклами в системі підготовки 

фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю; 

- засвоєння студентами  базових принципів та технологій соціальної реклами; 

- знання структури, складу та побудови соціальної реклами; 

- знаня тп розпізнавання типів, форм, видів та засобів соціальної реклами; 

- усвідомлення психологічних засад у соціальної рекламі. 

Соціальна реклама в контексті соціальних комунікацій  

Поняття соціальних комунікацій. Взаємозв’язок термінів «соціум», 

«суспільство», «соціальна реклама».  Складові рекламної комунікації. Місце 

соціальної реклами в соціальних комунікаціях. Масова комунікація та соціальна 

реклама. Поняття професійного комуніканта. Соціальна реклама та пропаганда. 

Соціальна реклама та агітація. Соціальна реклама та релігія. Види масового 

впливу. 

Поняття реклами та  соціальної реклами. Відмінності соціальної реклами 

від інших видів реклами. Роль соціальної реклами для політичної сфери. 

Поняття індивідуальна та масова свідомість, громадська думка. Роль 

громадської думки для соціальної реклами.  Взаємозв’язок соціальної реклами з 

економічною та політичною діяльностями. Глобалізація та соціальна реклама. 

Поняття соціальної реклами, її види та форми  

Визначення соціальної реклами. Цілі та завдання соціальної реклами. 

Функції соціальної реклами. Суб’єкти соціальної реклами: держава, громадські 

об’єднання, бізнес структури, приватні особи.  

Класифікація соціальної реклами. Види соціальної реклами: інформаційна, 

нагадувальна, стимулювальна; позитивна та протидіюча. Соціальна реклама, 

державна реклама, некомерційна реклама, суспільна реклама. Дотичність 

держави до соціальної реклами. Благодійність і соціальна реклама. 

Засоби поширення соціальної реклами  

Засоби поширення соціальної реклами: зовнішня соціальна реклама,  

друкована соціальна реклама, пряма поштова соціальна реклама, соціальна 

реклама на транспорті. Вплив соціальної реклами на нетрадиційних носіях. Усна 

соціальна реклама. Особливості соціальної радіо реклами. Значення телевізійної 

соціальної реклами. Можливості соціальної реклами в мережі Інтернет. Прийоми 

впливу соціальної реклами в мережі Інтернет. Переваги та недоліки засобів 

поширення соціальної реклами. 

Креатив соціальної реклами залежно від засобів її поширення. 

Соціальна реклама, її вплив та ефективність  

Планування та проектування соціальної реклами: етапи рекламної 

кампанії, ситуаційний аналіз, цілі, цільова аудиторія, бюджет, засоби 

поширення, розробка рекламного оголошення. 

Аудиторія соціальної реклами. Особливості аудиторії соціальної реклами. 

Спрямованість повідомлення соціальної реклами залежно від географічних, 

етнічних, культурних та національних особливостей аудиторії.  
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Психологічні аспекти впливу соціальної реклами. Врахування мотивів під 

час розробки соціальної реклами. Місце салогана і кольору в соціальній рекламі. 

Побудова повідомлень соціальної реклами з урахуванням мовної динаміки, 

звуків, міміки, жестикуляції.  

  Ефект та ефективність соціальної реклами. Психологічні ефекти в 

соціальній рекламі: індивідуальний підхід, самоідентифікація, маніпулювання, 

міфотворчість, нейролінгвістичне програмування. Позитивні та негативні емоції: 

використання почуття гумору та шоку в соціальній рекламі. Критерії оцінювання 

ефективності соціальної реклами.  
Література 

Основна 

1. Викентьев И. Приемы рекламы и Public Relations. Программы – консультанты / И. 

Викентьев. – 7-е издание. – М. : Бизнес-пресса, 2007. – 380с. 

2. Голуб О.Ю. Социальная реклама / О. Ю. Голуб. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 224 с. 

3. Имшинецкая И. Креатив в рекламе / Ия Имшинецкая. – М. : Рип – холдинг, 2002. – 172 с. 

4. Кузнецов П.А. Социальная реклама. Теория и практика:учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2012. 

5. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: теория и практика / Г.Г.  Николайшвили . – М. 

: Аспект Пресс,  2008. – 288 с. 

6. Про рекламу : Закон України. – 1996. – № 39. – ст. 181 (поправл. № 4316-VI(4316-17) від 

12.01.2012) // Відом. Верховної Ради України. 

7. Савельева О.О. Введение в социальную рекламу с двумя приложениями. – М.:Рип-

Холдинг, 2006. 

8. Селиверстов С.Социальная реклама. Искусство воздействия словом. – М.:Бахрах-М, 

2006. 

9. Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. Учебное пособие.– М.:ИндексМедиа, 

2006. 

Додаткова 

1. Информационно-аналитический портал  «Социальная реклама» – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа. – URL: http://www.socreklama.ru/ 

2. Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд» [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – Режим доступу: http://inshyi-poglyad.com/uk/ 

 

З дисципліни “Основи сценарної майстерності та режисерської 

діяльності” 

Метою  навчальної дисципліни “Основи сценарної майстерності та 

режисерської діяльностів” є ознайомлення з мистецтвом режисури як творчою 

організацією взаємодії акторського колективу і постановчої групи у процесі 

творення гармонійної єдності,  підпорядкованої певному ідейно-художньому 

задуму естрадно-театралізованої форми та засвоєння теоретичних та методичних 

основ сценарного мистецтва. 

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

 розвивати інтегральну компетентність: здатність виконувати складні 

спеціалізовані завдання в галузі івентології, що передбачає застосування 

положень і методів  режисури та акторської майстерності для забезпечення 

ефективності комунікаційної діяльності; вміння критично оцінювати і 

розв’язувати політичні, соціальні, культурні й ідеологічні проблеми 

шляхом їх образної демонстрації у формі спеціальних заходів; здатність 

http://www.socreklama.ru/
http://inshyi-poglyad.com/uk/
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застосовувати традиційні та сучасні інформаційні технології у процесі 

формування та реалізації режисерського задуму; 

 розвивати загальні компетентності такі, як набуття творчої компоненти 

світогляду, переконань, уподобань, поглядів щодо суспільного буття; 

художньо-образного мислення; здатність до емоційно-образного рішення;  

розвиток організаторських здібностей та організації творчого процесу 

інших; міжособистісно взаємодіяти у команді; розуміння та дотримання 

морально-етичних норм і цінностей, сформованість загальної культури, 

морально-етичних якостей; 

 розвивати фахові компетентності спеціальності:  

- розуміння загальних закономірностей та конкретно-історичних 

особливостей режисерської діяльності як сфери практичного застосування.  

- володіння сучасними тенденціями створення сценаріїв та формування 

режисерського задуму як проекту майбутнього спеціального заходу та 

пошук найефективніших шляхів його реалізації; 

- створення власних проектів шляхом компіляції та авторського бачення;  

- здатність до публічної діяльності та спілкування з соціумом шляхом 

образної демонстрації власної думки за допомогою спеціальних подій; 

- уміння планувати, створювати та аналізувати спеціальні події  для 

державних організацій, комерційних структур, неурядових 

(некомерційних) об’єднань; 

- створення власних концепцій спеціальних подій з урахуванням 

особливостей цільової аудиторії, мікро- та макросередовища; 

- уміння супроводжувати комунікаційні заходи.; 

- володіння методиками оцінювати ефективність спеціальних заходів;  

Програмні результати навчання: 

- знати соціально-психологічні закономірності режисерської діяльності; 

- вміти створювати власні спеціальні події; 

- знати шляхи реалізації основних спеціальних подій, причини їхніх невдач 

та успіхів;  

- передбачати  тенденції та перспективи розвитку сфери шоу-бізнесу або 

організації спеціальних подій як складової  PR-бізнесу в умовах 

глобалізації та світової трансформації;  

- розуміти основний алгоритму менеджерської діяльності, що є однією з 

основних складових діяльності режисера (планування, організація, 

контроль);  

- вміти проводити дослідження та аналіз у сфері режисури та сценарної 

майстерності; 

- вміти створювати ефективні інформаційні приводи;  

- розробляти та коригувати сценарії  комунікаційних заходів. 

Ідейно-тематична основа сценічного номеру як одиниці естрадного 

мистецтва.  Архітектоніка та композиція номеру. Надзавдання як головна 

мета постановки будь-якої спеціальної події.   

Ідейно-тематична основа сценічного номеру як основний елемент 
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режисерського аналізу.  Поняття теми, проблеми, ідеї твору. Ідея як форма 

мислення режисера. Тема як предмет та суть будь-якого міркування або викладу, 

що утворюють основу художнього твору.  Проблема як основне питання 

художнього твору, що потребує розв’язання.  Поняття конфлікту. Види 

конфліктів. Важливість визначення режисером теми, проблеми, ідеї майбутнього 

заходу для логічної реалізації проекту. Режисерський аналіз сценарію та 

визначення головного конфлікту, його складових елементів (змісту конфлікту, 

конфліктуючих сторін, розташування сил конфлікту, предмет конфлікту, 

характер конфлікту).  

Архітектоніка сценічного номеру  – побудова основних елементів (сцен, 

епізодів) і окремих частин  сценарію у визначеній системі і послідовності. 

Архітектоніка як загальний зміст епізодів і блоків та монтажна організація 

матеріалу.  Архітектоніка номеру: розглядання конструктивних основ твору, 

співвідношення між головними і другорядними елементами сценарію, підсумок 

функціонального значення окремих частин і елементів. Композиційна побудова 

твору, закони композиції. Композиція номеру. Подія як зміна характеру дії 

сценічного номеру. Визначення та класифікація подій у сценічному номері. 

Визначення терміну «над завдання». Значення образного розуміння ідеї та 

надзавдання у формуванні режисерського задуму. Надзавдання як головна мета 

постановки будь-якої спеціальної події.  

Жанр, конфлікт, наскрізна дія, атмосфера як головні складові 

темпоритму спеціальної події.  Мізансценування.   

Жанр як вид твору, що позначений конкретними стильовими ознаками. 

Різновиди жанрів та певна сукупність принципів, яких повинен дотримуватися 

режисер при втіленні на сцені. Визначення жанру як  “кута зору автора на 

дійсність, переломлений через художній образ” (за Г.Товстоноговим). Різновиди 

жанрів у сценічному мистецтві. Темп (від італ. tempo, лат. tempus – час) – 

швидкість руху, в театральному мистецтві як швидкість розвитку сценічної дії, 

подій, драматургічної боротьби та розвитку конфлікту.  Ритм (від гр. rhytmos – 

співрозмірність, стрункість) як співвідношення тривалості основних одномірних 

елементів руху. Взаємозв’язок темпу і ритму. Введення К.С.Станіславським до 

театральної термінології поняття “темпоритму”. Поняття темпоритму. 

Темпоритм як показник міри фізичної готовності до здійснення будь-якої дії. 

Темпоритм як вираження психологічної напруги, емоційної насиченості та 

мобільності сценічної дії Використання сучасними режисерами синкопованої 

(переакцентованої) побудови темпоритму концерту (при обов’язковому 

дотриманні закону його зростання). Загальне поняття атмосфери в житті та у 

театральному мистецтві. Атмосфера театру, концертного залу, цирку, 

театралізованого масового свята. Атмосфера як взаємозв’язок режисера з 

глядачем. Атмосфера простору, часу і запропонованих обставин. 

Поняття світлового, звукового, музично-шумового оформлення спеціальної 

події. Особливості світлового вирішення кожного номера.Необхідність світлової 

партитури кожного номера. Підбір звукового оформлення як засобу впливу на 

глядача. Роль світлового, звукового, музично-шумового оформлення у створення 
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необхідної атмосфери. Мізансцена як засіб пластичної виразності сценічного 

номеру. Технологія мізансценування. Поняття мізансцени як розташування 

дійових осіб на сценічному майданчику у певному фізичному відношенні один 

до одного і до навколишнього предметного середовища. Мізансцена як один з 

найважливіших засобів образної виразності режисерської думки.  Мізансцена – 

мова режисера. Режисер як  творець сценічного простору. Різновиди мізансцен: 

за змістом (функціональні, психологічні, тематичні), за геометрією 

(горизонтальні, вертикальні, діагональні, перпендикулярні, глибинні, 

симетричні, асиметричні, круглі, серпантинні, з чітким малюнком, з прихованим 

малюнком). Залежність мізансцени від жанру і стилю вистави, від міри 

умовності. Мізансцени сюжетні, фабульні, образні. Іномовна образність у 

мізансценах естрадних та масових видовищ (алегорична, символічна, 

метафорична). Іномовна образність у мізансценах естрадних та масових видовищ 

(алегорична, символічна, метафорична). Мізансцена в театралізованій виставі як 

частина сценічної інформації. 

Сценарно-режисерський хід та прийом як образний рух авторської 

концепції.  

Поняття ходу в  концертах як драматургічний, режисерський, сценарний і 

авторсько-режисерський. Сценарно-режисерський хід як смисловий хід, в основі 

якого лежить ідейне начало, що визначає напрям монтажу, підказує 

композиційні прийоми та образно-пластичне вирішення. Випадкова та цільова 

установка виникнення сценарно-режисерського ходу. Сценарно-режисерський 

хід як образний рух авторської концепції, спрямований на досягнення 

педагогічного впливу. Народження сценарно-режисерського ходу на 

початковому, ознайомчому етапі розробки задуму майбутньої вистави.  

Народження сценарно-режисерського ходу на початковому, ознайомчому етапі 

розробки задуму майбутньої вистави. Режисерський прийом як постановочний 

спосіб організації в просторі й часі.  Режисерський прийом як організатор форми 

вистави, концерту, свята. Прийом як рішення.  Вимоги до вибору режисерського 

прийому. Принципи класифікації прийомів: історичний, за видами мистецтв, 

функціональний.  Історичний принцип класифікації:  античний театр – “ведучі-

коментатори”, “хор-коментатор”;  театр Середньовіччя – “коло”, “тіні”, 

“пантоміма”, “ханаміті”(дорога квітів); театр епохи Відродження – “маски” (різні 

види), “музиканти-ведучі”, поєднання різних видів ляльок з живим діючим 

актором, “вставні музичні номери”;  театр класицизму – “живі картини”, 

“скульптури, що оживають”, “дивертисмент”;    романтичний театр – “масовки”, 

“ритуал”;   реалістичний театр – “індивідуалізована маса”;   агітаційний театр – 

“зонги”, “вірші-апарти”, “документи-апарти”.  Принцип класифікації за видами 

мистецтв: образотворче – картини, скульптури, фотодокументи;  архітектура – 

різні види сценічних площадок; кіно – стоп-кадр, наплив, голоси за кадром, 

поліекран, подвійна експозиція;  музика – хор-коментатор, музиканти-ведучі, 

зонги, куплети; хореографія – пантоміма, дивертисмент; література – роздвоєння 

персонажу, ведучий, різні види вставок – вірші, документи;   театр – маски, тіні, 

ляльки. 
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Функціональний принцип класифікації: організація дії у просторі – ханаміті, 

коло, поліекран;  організація дії у часі – стоп-кадр, ремінісценція; організація дії 

у просторі і часі – пантоміма, дивертисмент. Режисерський задум як творчий 

процес, у результаті якого повинно обов’язково сформуватися конкретне 

розуміння і осмислення дійсності, що визначить чітку громадянську позицію, 

емоційне відчуття, а також пластично-просторове й тональне рішення вистави в 

єдиному стилістичному та жанровому ключі на основі інтерпретаторської 

концепції. Задум як прочитання твору з погляду сучасності, точка зору режисера 

на життя, відтворене автором;  Режисерський задум як неповторне художнє 

явище. 

Театралізація та монтаж як творчий метод режисера. Режисерська 

документація як метод спілкування зі всіма учасниками спеціальної події  

Театралізація як творчий метод режисури “зримих” байок, пісень, фактів, 

документів. Театралізація як метод художнього осмислення реальних подій в 

організації дійства. Види театралізації: сценарна та режисерська. Елементи 

театралізації: асоціація, символ, метафора, алегорія. Театралізація та образне 

вирішення “зримої” форми. Побудова театралізованого дійства за принципами: 

ілюстрації подій, формування сюжету на основі подій, асоціативного бачення 

при побудові дії у просторі й часі. Робота над театралізованим вирішенням події, 

реального дійства. Монтаж в процесі створення естрадних, театралізованих та 

масових форм. Принципи монтажу в різних видах мистецтва. Монтаж та його 

значення у роботі режисера естради та масових свят. Мистецтво монтажу як 

показник міри обдарованості режисера. 

Види монтажу: послідовний, контрастний, паралельний, одночасний, 

ремінісцентний. Використання різних видів монтажу при створенні єдиного 

цілісного дійства при постановках концертів, театралізованих вистав, шоу-

програм, естрадних видовищ і масових свят. Особливості монтажу при створенні 

театралізованого заходу на різних сценічних майданчиках, в єдиному просторі й 

часі під час проведення масових свят просто неба. Залежність прийомів монтажу 

від сценарно-режисерського задуму. Творчий монтаж як естетичний принцип. 

Послідовність і логіка авторської думку шляхом монтажної організації матеріалу 

як головна мета режисерського прочитання твору. Монтаж у театралізованих 

формах як засіб впливу на глядача. Організація глядацького сприймання як одна 

із функцій монтажу. Монтаж як основа дійовості театралізованої вистави, 

концерту, масового свята. Монтаж в театралізованих формах як основа 

композиції. 

 Особливості режисерської документації та її роль у творчому процесі. Види 

режисерської документації: режисерський план постановки, режисерський 

монтажний лист, музична партитура, світлова партитура, сценарний план 

кіноматеріалів і діапроекцій, робоча схема (концерту, вистави, маніфестації – 

план-дислокація, схема зв’язку, схема транспорту і техніки, схема охорони 

порядку та забезпечення техніки безпеки), репетиційний план. Розробка 

документації безпосередньо самим режисером-постановником. Сценарій як 
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основа режисерських документів. Режисерський план як першочерговий начерк 

основної схеми вистави, як відправна точка для монтажу номерів в епізоди і, 

епізодів у дійство. Режисерський план як виклад основних компонентів 

майбутньої вистави, концерту, масового свята, що визначає послідовність 

номерів у епізодах та послідовність самих епізодів у заході.  Інші види 

послідовності складових частин режисерського плану: потреба у бутафорії, 

реквізиті, музичних інструментах, костюмах, фонограмах, визначення основних 

етапів роботи над виставою, інформація про основних виконавців. Монтажний 

лист як графічний виклад режисерського плану, перелік усіх компонентів 

кожного номера та засобів його забезпечення. Складові монтажного листа: 1) 

нумерація; 2) епізод; 3) назва номера та його характер; 4) виконавці; 5) 

акомпанемент номера; 6) тексти, що виконуються на сцені та звучать на радіо, 

дикторські тексти; 7) кіноматеріали (з усіма характеристиками кіноплівки); 8) 

художньо-технічне оформлення, в якому відбувається номер; 9) світлове 

вирішення номера; 10) костюми; 11) бутафорія та реквізит; 12) примітки. Вимоги 

до заповнення монтажного листа. Музична партитура як одна з основ драматургії 

постановки, що задає тон розвитку дії. Два періоди репетиційного плану: перший 

– у репетиційних залах; другий – безпосередньо на сцені або на майданчику, де 

буде відбуватися дійство. Злагоджена робота постановочної групи вистави як 

результат вмілого керівництва режисера-постановника творчим процесом. 

Сценарний план як літературний проект майбутньої спеціальної події.  

Поняття сценарної театралізації: види та виразні засоби.   

Сценарний план – літературний проект майбутнього заходу, в якому 

пунктирно накреслений передбачуваний хід розвитку дії, тезисно викладено 

основні висловлювання і дикторські коментарі. Конкретно-графічне зображення 

сценарного плану–запису у відповідному порядку найменувань частин, епізодів, 

номерів – театралізованого дійства. Різновиди сценарних планів. Синтез 

сценарного плану і монтажного листа в умовах сучасного естрадного мистецтва. 

Процес створення сценарного плану з усіма учасниками майбутнього 

спеціального заходу. Трансформація сценарного плану у літературний сценарій. 

Театралізація матеріалу – висловлювання змісту засобами театру. 

Сценарна театралізація – творчій спосіб перетворення життєвого, 

документального матеріалу у художній сценарій.  Види сценарної театралізації: 

компільований, оригінальний, змішаний. Компільований вид театралізації – 

тематичний відбір і використання сценаристом готових художніх образів з 

різних видів мистецтв і поєднання їх між собою сценарним ходом. Театралізація 

оригінального виду – створення сценаристом нових художніх образів згідно із 

сценарним задумом. Використання театралізації оригінального виду при 

створення сценаріїв документального жанру, в основі яких лежить інсценізація 

документа. Театралізація змішаного виду – використання сценаристом першого 

і другого видів театралізації. Театралізація як органічний синтез засобів ідейно-

емоційного впливу, при якому за допомогою монтажу створюється сценарій, 

який водночас стає в цілому новим, оригінальним за змістом і значенням 

образним художньо-публіцистичним твором. Виразні засоби як мова 
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театралізації, як допомога створення естетичних цінностей. Символ (у пер. з 

грецької – „знак ”) – багатозначна форма.  Зміна сенсу символу залежно від 

епохи, історичної обстановки, умов спілкування. Асоціативний зв’язок символу 

з сприйняттям його глядачем. Поняття „штамп ” і символіка. Основні шляхи 

використання символів у сценарії. Метафора як важливий засіб виразності 

театралізації, в основі якого лежить принцип образного зіставлення предмета з 

якимось іншим на основі загальної для них ознаки. Алегорія – інакомовність, 

зображення абстрактної ідеї засобами конкретного зримого образу. Символ, 

метафора, алегорія як основні виразні засоби інакомовності. 

Літературний сценарій, його види та методи його  створення. 

Інсценізація у створенні сценаріїв номеру, зримої та малої форми.    

Сценарна майстерність як один з суттєвих напрямків творчої роботи 

майстрів театрального мистецтва. Сценарій – драматичний твір, який визначає 

зміст, форму, жанрове та стильове вирішення заходу. Сценарій – детальний 

літературний опис дії на основі якого створюється театралізована вистава, свято, 

концерт, ігрова або будь-яка інша програма. Види сценаріїв. Метод компіляції. 

Типи сценаріїв за засобами ідейно-емоційного впливу. Типи сценаріїв за засобом 

організації матеріалу. Засоби літературно-сценарної роботи – переказ, 

демонстрація, вправи, навіювання, приклад, переконання, видовище, розвага. 

Вимоги до літературного сценарію.  Види літературної основи театралізованого, 

естрадного, масового дійства: сценарний план і сценарій. Різновиди 

літературних сценаріїв театралізованих дійств. Основний етап роботи над 

літературним сценарієм театралізованого заходу – збирання і пошуки 

фактичного та художнього матеріалу. Практичні приклади найбільш вдалих 

літературних сценаріїв сучасних театралізованих, естрадних, масових дійств. 

Інсценізація літературних творів: оповідання, роману, розповіді тощо.  

Види інсценізацій: драматургічний, епічний, сценічна композиція. 

Драматургічний вид інсценізації – побудова за законами аристотелівської 

драматургії. Драматургічна інсценізація як найбільш самостійний твір, 

віддалений від оригіналу тип інсценізації, який можна назвати „п’єса-

інсценізація”. Епічний вид інсценізації – основний принцип побудови – не тільки 

показ, але й розповідь, оповідання. У цьому типі інсценізації підвищується 

питома вага літературного слова. Епічний тип інсценізації – тип драми особливої 

літературної властивості, в якій характери розкриваються не шляхом прямого 

розвитку дії, яка стимулюється яскраво вираженим конфліктом, а шляхом 

ґрунтовного літературного показу і розвитку. Основні особливості епічної 

інсценізації. Роль монтажу у роботі над інсценізацією літературних творів. Його 

головна функція – драматургічна побудова логіки розвитку дії. Допоміжні 

елементи інсценізації літературних творів. Визначення основних технологічних 

моментів інсценізації. 

Сценарний задум та хід як образно-емоційне уявлення змісту 

майбутнього твору.  Художній образ майбутньої спеціальної події: шляхи 

створення та реалізації.   

Сценарний задум – сформоване логічно-чуттєве авторське відношення до 
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піднятої проблеми. Сценарний задум – образно-емоційне уявлення змісту 

майбутнього твору. Різноманітність шляхів народження сценарного задуму. 

Конфлікт – основа сюжетного задуму сценарію. Основні моменти сценарного 

задуму. Основні компоненти сценарного задуму майбутнього твору. Головні 

ознаки сценарного задуму. Наступний етап роботи над сценарним задумом – 

пошук сценарного (сюжетного) ходу, від якого залежить цілісність, єдність 

художнього задуму. Сценарний хід – образний рух авторської концепції, 

направлений на досягнення мети педагогічного впливу. Варіанти сценарного 

ходу в театралізованих, естрадних, масових дійствах. Сценарний задум, образне 

рішення, вдалий прийом монтажу, оригінальний сценарний хід як головні етапи 

роботи над створенням сценарію даної форми. 

Поняття художнього образу в різних видах мистецтва. Види художніх 

образів: образ-символ, образ-алегорія, образ-метафора, образ-асоціація. 

Художній образ як узагальнена і разом з тим конкретна картина людського життя 

чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця. Художній образ як 

особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-

чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність, Художній образ як 

спосіб мислення у мистецтві. Мета образу: передати загальне через одиничне, не 

наслідуючи дійсність, а відтворюючи її. Класифікація образів за способом 

творення і сприйняття: слухові, зорові, дотикові, смакові, запахові. Шляхи 

створення художнього образу. Використання допоміжних засобів виразності як 

елемент реалізації художнього образу 

Літературний монтаж, його види. Види та засоби  ідейно-емоційного 

впливу: роль музики, кіно та інших допоміжних засобів.   

Літературний монтаж як творчий метод автора, як засіб розкриття його 

ідеї. Поняття монтажу, його характеристика. Функції монтажу. Монтаж як 

співставлення, співвідношення фактів, людських доль, численних зв’язків. 

Включення монтажу у процес створення образу. Види монтажу: послідовний, 

паралельний, одночасний, контрастний, ремінісцентний, асоціативно-образний, 

монтаж-рефрен. Змішані форми монтажу – чергування різних засобів і прийомів, 

які з точки зору сценариста є найбільш придатними для того чи іншого сценарію. 

Залежність прийомів монтажу від сценарно-режисерського задуму. Закони 

монтажу. Особливості монтажних поєднань – музичних, мовних, 

хореографічних, театральних – та різних виразних засобів. Особливості монтажу 

документального та художнього матеріалу. Принципи монтажу в сценарії 

організації епізодів, блоків театралізованих дійств. Монтаж загальної композиції 

твору. Монтаж у театралізованих формах як засіб впливу на глядача. 

Використання різних видів монтажу при написанні сценаріїв театралізованих 

вистав, концертів, шоу-програм, естрадних видовищ та масових свят. 

Види ідейно-емоційного впливу в сценарії театралізованих, масових форм: 

живе слово, драматичне мистецтво, кіно, телебачення, хореографія, літературні 

твори, образотворче мистецтво, спорт, світло. Живе слово, його функції в 

сценарії, характеристика його використання. Слово як засіб спілкування між 

виконавцем і глядачем. Роль музики в сценарії театралізованої вистави і 
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масового дійства. Основи функції музики в дійстві: сюжетна, емоційна, 

ілюстративна, допоміжна. Роль музики у асоціативному монтажі.  Музичний 

супровід як посилення ідейно-художнього впливу, як ключ цілісності 

театралізованого, масового дійства.  Використання кіно фрагментів, сцен з 

вистав, пісень як продовження думки чи дії, або ж як „другий” план усного 

виступу. Фрагменти кінохроніки, художнього фільму як засіб передачі дії, 

завершення її або як фон масової дії виконавців. Використання художнього і 

документального кіно в пролозі драматургічної структури сценарію. 

Особливості використання телебачення. Чіткість і логіка поєднання у сценарії 

засобів ідейно-емоційного впливу – створення цілісності дійства театралізованої, 

естрадної вистави, концерту, масового свята. 
Література 

Основна: 

Основна (базова): 

8.  Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – Київ : Лібра, 1996. – 224 с. 

9. Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та українська п’єса на сценах 

театрів у 1930-х рр. / М. Гринишина. – Київ : [б.в.], 2006. – 296 с.  

10. Зайцев, В.П.  Режисура естради та масових видовищ : Навч. посібник / Валерій Павлович 

Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 304 с. 

11.  Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ : із творчої спадщини 

/ В. Кісін. – Київ : KM «Academia», 1999. – 268 с. 

12. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство : американський досвід / С. Ленглі. 

– Київ : Компас, 2000. – 640 с. 

13. Пацунов В. Театральна вертикаль : крок до образу / В. Пацунов. – Київ : КНУКіМ, 2003. 

– 120 с.  

14. Танюк Л. Мар’ян Крушельницький : школа образного перевтілення, заповідана Лесем 

Курбасом / Л. Танюк. – Київ : Либідь, 2007. – 360 с. 

Додаткова література 

1. Айседора Дункан : [сборник] / сост. Н.Н. Гринкевич ; [вступ. ст. Б. Аюханова]. – Алма-

Ата : Производственно-творческое объединение СТД Казахстана, 1990. – 334 с. 

2. Режиссура массового театрализованного действа:  Словарь./Перм. гос. ин-т   искусств и 

культуры. - Пермь: УПЦ "ДИККС", 1999. – 113с.  

 

З дисципліни «Операторська майстерність» 

Метою  є набуття студентами базових знань із практичних навичок 

самостійно проводити відеозйомку та цифровий нелінійний монтаж, 

використовуючи програму відеомонтажу Adobe Premiere. 

Роль операторського мистецтва у відеовиробництві. Огляд 

необхідних технічних засобів для організації знімального процесу. 

Організація матеріалу в кадрі. Операторські прийоми, основні правила 

проведення, види відеозйомки, характерні помилки та їхнє уникнення. 

Телевізійні формати. Вимоги до ефірного зображення. Конструкція 

відеокамери. Об’єктиви, їхні види. Об’єктиви з перемінною фокусною 

відстанню. Оптичні насадки. Допоміжна операторська техніка. Штативи, їхні 

різновиди, вимоги до них. Стабілізація зображення. Пристрої стабілізації 

(стедіками).  

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84749/source:default
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Меню відеокамери та її використання. Робота камери в автоматичному та 

ручному режимах. Балансування камери по білому. Робота з камерою при 

поганому освітленні. Живлення камери. Підготовка камери до зйомок. 

Сюжетно важлива частина кадру. Глибина кадру. Тональна і лінійна 

перспективи. Крупність планів. Підготовка оператора до зйомки. 

Зйомка монтажних кадрів рухливою камерою. Глибина кадру. Види руху 

камери: тревелинг, наближення-віддалення, проїзд, об’їзд, траєкторна зйомка, 

панорамування. Тональна і лінійна перспективи. 
Література 

Основна література: 

1. Бэдли Х. Техника документального кинофильма. – М.: Искусство, 1972. – 240 с. 

http://listid.ru/item/524884.html  

2. Головня А. Композиция кинокадра: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1984. – 68 с. 
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c32959

5.pdf?sequence=1  

3. Медынский С. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 

111 с. http://padaread.com/?book=122277&pg=1  

4. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. – М.: Триумф, 2003. – 352 с. 

http://onlinebookz.ru/206162/  

5. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео: Учебник. Ч. 1. – М.: Издательство 

«625», 2000. – 207 с. http://www.e-reading.club/book.php?book=142547 

6. Adobe PremierePro CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо-Пресс, 2013 г – 544 

c. 

7. Безклубенко С.Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С.Д. Безклубенко – 

К.: «Альтерпрес», 2004. – 328 с. 

Додаткова література: 

8. Вакурова Н. Типология жанров современной экранной продукции / Н. В. Вакуров. – 

М.: Ин-т современного искусства, 1997. – 156 с. 

9. Горюнова Н. Л. Художественно-выразительные средства экрана. Изобразительно-

звуковой образ: учеб. пособие / Н. Л. Горюнова. – М., 2000. – Ч. ІІІ. – 138 с. 

10. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео: Учебник. Ч. 2. – М.: Издательство 

«625», 2001. – 207 с. http://www.e-reading.club/book.php?book=141586  

11. Солнцев В. Снимаем новости: Учебное пособие. – М.: РУДН, 2003. – 57 с. 

12. Утилова Н. Монтаж: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 171 с. 

13. Чигорин Н. План и схема научно-популярного фильма. Из опыта работы 

кинорежиссера. – М.: Искусство, 1979. – 112 с. 

14. Ширман Роман. Алхимия режиссуры. Мастер-класс. – К.:Телерадиокурьер, 2008. – 

448 с.  
15. Артюшин Л.Ф., Барский И.Д., Винокур А.И. Справочник кинооператора. – М.: Галактика, 

1999. – 35 с.  

16. Максимов А. Видеокамера, видеосъемка, видеофильм. – Рига: Лтава, 1991. – 44 с. 
17. Мащенко І. Радіо і телебачення: від джерел – до космічних висот. – К., Миколаїв: Тетра, 2003. 

– 416 с. 

18. Митта Александр. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, 

Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому… – М.: АСТ Зебра Е, 2008. – 508 с. 
19. Толчан Я.М. Киносъемочная аппаратура. – М.: Искусство, 1968. – 204 с. 

20. Харон Я. Из жизни звукооператора. – М.: ВБПСК, 1987. – 91 с. 

 

З дисципліни «Теорія і практика монтажу» 

Монтажна природа екранного видовища. Монтаж як метод художньої 

творчості. Компоновка екранної дії з кадрів. Мова екрану та її виразно-

http://listid.ru/item/524884.html
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c329595.pdf?sequence=1
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c329595.pdf?sequence=1
http://padaread.com/?book=122277&pg=1
http://onlinebookz.ru/206162/
http://www.e-reading.club/book.php?book=142547
http://www.e-reading.club/book.php?book=141586
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зображальні можливості. Кадр, план, ракурс, композиція та атмосфера кадру. 

Сюжетно важлива частина, глибина кадру. Тональна і лінійна перспективи. 

Крупність планів.  Мізансценування (внутрішньокадровий монтаж). Рух в кадрі 

та за кадром. Види зйомки в русі.  

Компоновка змісту екранної дії з кадрів. Особливості сприйняття 

візуального образу (кодування, інформативність, виразність (емоційність). 

Фрагментарність цілісності та логіка розвитку екранної дії кадру.  

Особливості сприйняття дії з кадрів (ефект Л. Кулешова, теорія С. 

Ейзенштейна). Принципи з’єднання сусідніх кадрів. 

Принципи монтажу. Монтаж за крупністю: плавність та комфортність, 

секрети «розрізання». Поняття «перебивка». 

Монтаж за орієнтуванням у просторі. Логіка взаємодії об’єктів у 

синкретичному (фрагментарному) зображенні. 

Монтаж за напрямком руху головного об’єкта в кадрі. Інерційність 

сприйняття візуального образу та правила з’єднання кадрів з рухливими 

об‘єктами. 

Монтаж за фазою рухомих об’єктів в кадрі.  

Монтаж за темпом рухомих об’єктів. 

Монтаж за композицією кадрів. Баланс та зсув центрів уваги по осі 

зображення. Композиційна різноманітність та збереження образу загального 

простору з об‘єктами.  

Монтаж за світлом. Світлотональне рішення кадру та логіка екранної дії. 

Збереження хронотопу з урахуванням світла: об’єкт, групова композиція, 

локація, простір. Драматургічний ефект світла. 

Монтаж за кольором. Збереження логіки дії та цілісності локації в умовах 

зміни масштабу кадру з урахуванням кольору. 

Монтаж в умовах зсуву осі зйомки. Зміна ракурсу з урахуванням 

кадрування. Ракурсний баланс та різноманітність. 

Монтаж за напрямком руху головної маси в кадрі. Особливості зміни 

рухомих об’єктів основного візуального образу при кадруванні. 

Принципи монтажу за О. Соколовим (епізоди відео). 

Поява звуку на екрані. Специфіка сприйняття звуку глядачем. 

Звук (текст) в кадрі: діалог, авторський текст, закадровий текст (діалог, 

монолог), внутрішній монолог. Тренінг: завантаження звуку з камери (флешки), 

робота з аудіо лінійкою, додавання музики до відео. 

Фіналізація та експерт проекту (фільму). Формати відеофайлів. Експорт 

змонтованого відео (кодування відео у потрібний формат). 
Література 

Основна література: 

1. Бэдли Х. Техника документального кинофильма. – М.: Искусство, 1972. – 240 с. 
http://listid.ru/item/524884.html  

2. Головня А. Композиция кинокадра: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 1984. – 68 с. 

http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c32959
5.pdf?sequence=1  

3. Медынский С. Оператор: Пространство. Кадр: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 

111 с. http://padaread.com/?book=122277&pg=1  

http://listid.ru/item/524884.html
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c329595.pdf?sequence=1
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/36846/29acf0314ddfed9a41fd4ee36c329595.pdf?sequence=1
http://padaread.com/?book=122277&pg=1
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4. Розенталь А. Создание кино и видеофильмов от А до Я. – М.: Триумф, 2003. – 352 с. 

http://onlinebookz.ru/206162/  

5. Соколов А. Монтаж: телевидение, кино, видео: Учебник. Ч. 1. – М.: Издательство 

«625», 2000. – 207 с. http://www.e-reading.club/book.php?book=142547 

6. Adobe PremierePro CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо-Пресс, 2013 г – 544 

c. 

7. Безклубенко С.Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв / С.Д. Безклубенко – 

К.: «Альтерпрес», 2004. – 328 с. 

 

З дисципліни «Режисура мультимедіа» 

Метою  навчальної дисципліни “Режисура мультимедія” є ознайомлення з 

основами використання рекламного контенту на різних типах платформ: 

цифрових та поліграфічних, його адаптування та виготовлення; засвоєння 

теоретичних та методичних основ роботи із графічними редакторами, 

друкованою продукцією та соцмережами (сайтами). 

Поняття мультимедійних платфом, їх особливості, різновиди.  Основи 

роботи із графічним редактором  Adobe Photoshop.  

Поняття мультимедійних платформ: цифрові та аналогові. Різновиди 

цифрових платформ реклами: сайт, лендінг, соцмережі тощо. Особливості 

виготовлення контенту для цифрових платформ. Різновиди аналогових 

платформ реклами: поліграфія, сувенірна продукція тощо. Особливості 

виготовлення поліграфічної продукції згідно вимог поліграфії та базові вимоги 

для її виготовлення. Сувенірна продукція, як широкий спектр рекламної 

пропозиції та креативної стратегії. Основи взаємин у трикутнику “SMM-

рекламіст-дизайнер”: спільні і відмінні риси.  

Збігнєв Рибчиньські - основоположник цифрового відеомонтажу. 

Фільмографія режисера, перегляд фільмів “Танго” та “Квадрат”, його вплив на 

візуальні мистецтва. Коротка історія програм пакету Adobe. Завдання, які 

вирішують програми: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator.  

Основи роботи із графічним редактором Adobe Photoshop. Поняття 

робочого простору програми. Правила індивідуального налаштування програми 

на ПК. Комбінації робочих “гарячих клавіш” програми. Поняття 

кольоропередачі RGB та CMYK. Лінійки - зручний спосіб організувати 

композицію. Історія та значення понять “піксель”, “точка”, “пункт”. Можливості 

автоматизації роботи у програмі Adobe Photoshop. Експорт та імпорт файлів з\у 

програму. 

Основні принципи візуального вирішення для рекламної  продукції. 

Особливості роботи із поліграфічною продукцією.  

Базові вимоги до робочих проектів програми Adobe Photoshop для розробки 

поліграфічного рекламного продукту: кольоровий режим, роздільна здатність, 

одиниці вимірювання величин. Робота із технічним завданням (ТЗ): розподіл та 

організація інформації.  

Візуалізація ТЗ у вигляді конкретного поліграфічного продукту. Основні 

композиційні поняття для дизайну поліграфічного продукту: “наближення”, 

“вирівнювання”, “повтор”, “контраст”, “сліпа зона”, “золотий перетин”. 

Психологічні аспекти візуальних упорядкування та демонстрації інформації. 

http://onlinebookz.ru/206162/
http://www.e-reading.club/book.php?book=142547
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Робота з видами поліграфічної продукції: журнал, газета, прайс, плакат, 

календар, флаєр, візитка, пакет фірмового стилю (конверт, бланк, візитка, бренд-

бук), упаковка, наліпки, банер, біллбоард, складні комбіновані конструкції тощо. 

Особливості роботи з матеріалами та дизайном пропонованих видів поліграфії.  

Основи роботи із відео та аудіо у відеоредакторі  Adobe After Effects. 

Основи роботи із відеоредактором Adobe After Effects. Поняття робочого 

простору програми. Правила індивідуального налаштування програми на ПК, 

прийоми оптимізації роботи програми. Комбінації робочих “гарячих клавіш” 

програми. Правила організації файлів у проектах програми (composing). 

Різновиди форматів та розширень відео. Відмінності різних видів відеографіки 

за стилем, характером та програмою виконання. Різновиди форматів та 

розширень аудіо. 

Особливості роботи із імпортованими об'єктами редакторів Adobe 

Photoshop та Adobe Illustrator у середі відеоредактора. Особливості роботи із 

графічними, відео та аудіофайлами у середі відеоредактора. Налаштування 

робочої композиції для подальшого виведення файлу (rendering). Робота із 

візуалізацією з урахуванням "сліпої зони" (title safe area).  Основні параметри 

анімації об'єкта. Базові вимоги до робочих проектів програми Adobe After Effects 

для розробки  рекламного відеопродукту: формат композиції, якість вхідних 

імпортованих файлів (footage), правильна організація файлів у проекті 

(composing). Робота із технічним завданням (ТЗ): розподіл та організація 

інформації. Процес збереження проектів програми та рендеру фінального відео. 

Історія кінематографу. Технологічні та мистецькі основоположники 

кінематографу. Історія анімації. Технологічні та мистецькі основоположники 

анімаційного кіно. Сучасні технології у виробництві відео. Технологічний 

процес виробництва відеоконтенту: ідея, тема, розкадровка, та візуалізація ТЗ у 

вигляді конкретного відеопродукту.    Основні композиційні поняття для дизайну 

відеопродукту, які стосуються і поліграфічного дизайну, а також понять: 

темпоритму, ідеї, динаміки, архітектоніки відео. Психологічні аспекти візуальної 

демонстрації та анімації інформації.  

Основні прийоми роботи із відео та анімацією. 

Робота із вхідними файлами підготовка до відеомонтажу - зйомки на 

зеленому фоні (greenscreen) та подальша обробка відео (postproduction). Прийоми 

роботи із відео: ротоскопінг, використання маски, режими трек мате, кеінг - 

прийоми вирізання з відео потрібних об’єктів. Створення характерного руху на 

основі базових параметрів анімації. Використання інтерполяції ключів анімації. 

Створення векторних об’єктів в просторі AE та їх анімація. Використання 

прекомпозу для створення анімаційних патернів. Використання ефектів із панелі 

ефектів програми. Робота із нульовими об’єктами та слайдер контролерами. 

Використання експрешенів для механізації анімації. Використання 3д режиму 

об’єктів для анімації об’єктів у тривимірному просторі. 

Теорія монтажу - використання плановості у відео. 12 принципів анімації. 

Анімація простих персонажів. 
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Робота з видами рекламних відеопродуктів: реклама, трейлер, 

ютубтрейлер\реклама на 10, 15 та 30 сек., політичні рекламні відео, гіф-анамація, 

анімаційна моушнграфіка, анімаційний ролик, анімація лого, набір фірмового 

стилю (заставка, опенер, клозер, перебивки т. п.) тощо.  

Концепція розробки інтернет-ресурсу для самореклами,   завдання, 

прийоми вирішення. Концепція розробки рекламних багатосторінкових  та 

односторінкових сайтів (лендінгів), завдання, прийоми    вирішення. 

Важливою частиною реклами є самореклама. Два формати самореклами: 

лендінг або інтернет платформа. Лендінг - односторінковий інтернетсайт 

розроблений і заповнений контентом власноруч автором. Інтернет платформа - 

сайт, на якому автор може зареєструвати акаунт та наповнити особистий профіль 

контентом в рамках дизайну сторінки. Лендінг та особистий профіль являють 

собою ресурс, на якому можуть бути опубліковані портфоліо, біографія, резюме. 

Наприклад: behance.net, freelancer.com, envato.com, artstation.com, deviantart.com 

та інші.  

Лендінг для самопрезентації розробляється особисто автором згідно його 

уподобанням. Технічний процес створення лендінгу повторює розробку будь-

якого сайту, але відрізняється ціллю. Обов’язковими складовими лендінгу є: 

створення лого або монограми, структурування інформаційних блоків для 

найефективнішого сприйняття глядачем (замовником), планування 

контентонаповнення. Наприклад, безкоштовні онлайн-редактори: 

https://tilda.cc/ru/, https://ru.wix.com/, http://www.we-are-forceful.com/ тощо. 

Переваги та недоліки використання готових шаблонів-блоків для створення 

лендінгу (перевага - оперативне створення web-сторінки;  недолік - зберігання 

баз даних на недоступних серверах).  

Профіль на сайті з портфоліо передбачає користування готовим єдиним 

шаблоном сторінки. У процесі ведення профілю особливість полягає  у 

підпорядкуванні контента під сітку сайту: максимально можлива кількість знаків 

у графі, стиль відображення фото та відео, стиль оформлення тексту та фото 

тощо. Обов’язковими складовими профілю є: створення лого або монограми, 

планування контентонаповнення. Наприклад: behance.net, freelancer.com, 

envato.com, artstation.com, deviantart.com та інші. Переваги та недоліки 

використання акаунтів і профілів інтернет ресурсів (перевага - легкий простий 

дизайн,  ефективні механізми впорядкування та відображення інформації; 

недолік - сторінка не є авторською, відсутність можливості редагувати структуру 

сторінки, залежно від сайтів можлива платність користування сторінки або 

відсоток від заробітку). 

Метод розробки сайту, як рекламної платформи, його цілі та завдання, які 

сайт має вирішувати. Ціль рекламного сайту - популяризовувати інформацію або 

ефективно розповсюджувати продукти\послуги або просувати бренди. Кількість 

сторінок прямо залежить від  специфічності продукту\послуги\бренду.  

Короткий екскурс в  історію рекламних сайтів, від сайтів із стиснутими 

картинками, багатосторінкових сайтів, односторінкових сайтів до сучасного 

лендінгового тренду. Інтернет ресурс є інтерактивним медіа тому, крім 

https://tilda.cc/ru/
https://ru.wix.com/
http://www.we-are-forceful.com/
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наповнення статичним рекламним контентом (фото, відео, аудіо), доцільно 

використовувати для користувачів сценарії активностей, які повністю 

відповідатимуть цілям рекламного сайту (динамічні тимчасові, інтерактивні 

блоки: модальні вікна або окремі, додатково створені сторінки).  

Наприклад: https://disney.ru/games, https://www.vsemayki.ru/constructor, 

http://crimeamap.krymsos.com/ru/map.html, раніше сайт Wiskas пропонував сервіс 

у вигляді тестів та редакторів пов’язаних із котами. 

Багатосторінковий сайт являє собою статичну конструкцію із великих 

масивів інформації. Значенням його на сьогоднішній день є масштабність 

представленого на самому сайті продукту\послуги\бренду. Втіленням таких 

великих порталів займаються переважно великі рекламні агенції. Яскравими 

прикладами у різних галузях є такі сайти: https://www.pottermore.com/, 

https://rozetka.com.ua/, https://www.bbc.com/, http://kubg.edu.ua/ тощо. 

З часом трансформацій інтернет платформи, технологій та вимог 

багатосторінкові гіганти за найпершої можливості стали перетворюватися на 

лаконічні односторінкові web-сторінки. Причин цих змін багато (нова формація 

користувачів, перенасченість яскравими дизайнами та великими кількостями 

кнопок в інтерфейсах, прискорення темпу життя тощо). Відтак сайти стиснулися 

до розміру одного екрану, їх стало цілком можливо зробити власноруч. 

Приклади: https://www.mixd.co.uk/, https://mylapka.com/, http://www.newvision-

opticien.com/,  https://theinouebrothers.net/en тощо. 

Лендінг (landing page) - сучасний тренд в ІТ. Єдиною ціллю лендінгу є  

точкове висвітлення конкретного завдання: запис на майстерклас, до салону 

краси, реєстрація на культурний захід тощо, тоді як і завдання вирішує тільки 

одне. Характер сторінки спонукати до однієї, конкретної  дії користувача, а весь 

інтерактив зведений до скролу. Змістовно та візуально цей тип web-сторінки має 

багато спільного із своїми попередниками - кількістю інформації на сторінці, 

динамічністю демонстрації її користувачу, але одночасно весь інформаційний 

блок вміщено в один довгий екран. Проте незважаючи на простоту структури із 

сторінок лендінгів можна збирати повноцінні інформаційні сайти, але дія 

користувача передбачається одна, тоді як опціонал сайту буде більш 

повноцінним (контактувати, коментувати тощо). Наявність величезної кількості 

шаблонів онлайн робить можливість оперативність реклами 

продукту\послуги\бренду миттєвою. Приклади робіт: https://utka.su/ADnH9, 

https://www.magicleap.com/, http://cyclemon.com/, http://procut.com.ua/, 

http://www.theglitch.in/ тощо.   

Концепція розробки ідеї для контенту та розвитку каналу на YouTube, 

завдання, прийоми вирішення. 

YouTube - одна з міжнародних найпопулярніших платформ для рекламної 

діяльності. Влогінг (vloging), ведення відео блога на актуальні теми для 

монетизації з ресурсу або відеосупровід продукту\послуги\бренду. 

Алгоритми роботи YouTube із фото, відео та аудіо. Можливості відтворення 

відео різних форматів та розширень (4К, 2К, 1080p, 60fps тощо), перспективи 

старіння відео. Способи популяризації відео: виготовлення якісного контенту з 

https://disney.ru/games
https://www.vsemayki.ru/constructor
http://crimeamap.krymsos.com/ru/map.html
https://www.pottermore.com/
https://rozetka.com.ua/
https://www.bbc.com/
http://kubg.edu.ua/
https://www.mixd.co.uk/
https://mylapka.com/
http://www.newvision-opticien.com/
http://www.newvision-opticien.com/
https://theinouebrothers.net/en
https://utka.su/ADnH9
https://www.magicleap.com/
http://cyclemon.com/
http://procut.com.ua/
http://www.theglitch.in/
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актуальною тематикою та якісним аудіоспроводом, виготовлення власних 

каверів для відео, навігація між різними відео каналу та шляхом таргетування 

(опис, тегання). Технічні вимоги до фото, відео та аудіоконтенту для ресурсу. 

Умови та правила дотримання авторських прав на інтернет-порталі, заходи 

безпеки та винагороди від адміністрації YouTube.          

Концепція розробки ідеї для контенту та використання  сторінок 

соціальних мереж: Facebook, Instagram, Twitter. 

Facebook, Instagram, Twitter - популярні соціальні мережі, які стали 

величезним полем для рекламної діяльності. Кожна з цих платформ є шаблоном 

із власними алгоритмами, але особливою перевагою оформлення та ведення 

акаунтів у соціальних мережах є швидкість потрапляння реклами до користувача 

та найвища вірогідність потрапляння її одразу до цільової аудиторії. 

Facebook. Алгоритми роботи Facebook із фото, відео, аудіо та публікаціями. 

Можливості відтворення відео та анімації (mp4, GIF тощо). Способи 

популяризації дописів: виготовлення якісних фото для публікацій шляхом 

таргетування (опис, тегання); виготовлення ефективних віральних відео. 

Технічні вимоги до оформлення профілю та події за допомогою фото, відео та 

аудіоконтенту. Підтримка анімації в аватарках та дописах. Планування 

контентонаповнення. Умови та правила дотримання авторських прав на 

інтернет-порталі, заходи безпеки.       

Instagram. Алгоритми роботи Instagram із фото, відео, аудіо та публікаціями. 

Можливості відтворення відео та анімації (mp4, GIF тощо). Способи 

популяризації дописів: виготовлення якісних фото для публікацій шляхом 

таргетування (опис, тегання); виготовлення ефективних віральних відео. 

Технічні вимоги до оформлення профілю за допомогою фото, відео. Підтримка 

анімації в дописах. Планування контентонаповнення. Умови та правила 

дотримання авторських прав на інтернет-порталі, заходи безпеки.         

Twitter. Алгоритми роботи Twitter із фото, відео, аудіо та публікаціями. 

Можливості відтворення відео та анімації (mp4, GIF тощо). Способи 

популяризації дописів: виготовлення якісних фото для публікацій шляхом 

таргетування (опис, тегання); виготовлення ефективних віральних відео. 

Технічні вимоги до оформлення профілю за допомогою фото, відео та 

аудіоконтенту. Підтримка анімації в аватарках та дописах. Планування 

контентонаповнення. Умови та правила дотримання авторських прав на 

інтернет-порталі, заходи безпеки.         

Основні терміни та поняття авторського права для роботи із графічним 

та відеодизайном рекламної продукції. 

Екскурс з основ авторського та суміжних прав згідно ЗУ про авторське 

право та суміжні права та ЗУ про захист персональних даних.  

Визначення термінів таких як “автор”, “виконавець”, “виключне право”, 

“аудіовізуальний твір”, “похідний твір”, “персональні дані”, “база даних”, 

“відкриті та закриті бази даних”, “веб-сайт”, “веб-сторінка”, ”обліковий запис”, 

“гіперпосилання” тощо. 
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Визначення об’єктів авторського права на які розповсюджується ЗУ і 

об’єктів, які на захищаються авторським правом. Відмінності ситуації  в Україні 

та світі. Визначення, які персональні дані повинні бути гарантовано захищені 

згідно ЗУ. Інтеграція у світову практику українського законодавства. 

Визначення основних конфліктних прецедентів стосовно прав та даних у 

повсякденній професійній діяльності. Головні три: це, по-перше, питання, 

пов'язані з використанням чужих творів, по-друге, питання, пов'язані з 

грамотною передачею прав на твір замовнику, і, по-третє, питання, пов'язані з 

правильним оформленням відносин між фірмою, що створює твір, її власними 

співробітниками і замовником.   
Література 

Основна (базова): 

1. Лебедев-Любимов А. Н. Психология рекламы: 2-е издание / Лєбєдєв-Любімов О. М. 

Психологія реклами: 2-е видання – Пітер: СПб, 2008 — 384 с. 

2. А. Г. Соколов Монтаж: телевидение, кино, видео  — Editing: television, cinema, video., 

Учебник: Часть вторая / О. Г. Соколов Монтаж: телебачення, кіно, відео. Підручник: 

Частина друга — M.: 62 , 2001 — 207с. 

3. Williams Richard The Animator`S Survival Kit / Річард Вільямс Книга для виживання 

аніматора — Нью-Йорк: Farrar, Straus & Giroux, 2012 — 392с. 

Єфімов Ю.В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками  : навч. посіб.  / Ю.В. 

Єфімов — К. : Київ. уІн-т ім. Б. 

 

З дисципліни «Компютурні музичні технології» 

Можливості   комп’ютерних музичних технологій для  фахівця з 

рекламної режисури. Комп’ютерні музичні технології як засіб професійної 

діяльності фахівців з рекламної режисури.  Сутність та складники.  Принцип дії 

, доцільність та процес використання. 

Рекламіст : універсальність професії. 

Потенціал інтернет-ресурсів музичного матеріалу та програм з рекомпіляції 

музичного матеріалу. Унікальність рекламного відеопродукту  як умова 

унікальності аудіоряду.   

Завдання рекламної екранної та подієвої  режисури та засоби  їх  виконання.  

Можливості  музичних технологій та звукових образів. Використання в 

різних форматах рекламної режисури 

Аудіопрограми та інструменти комп’ютерних музичних технологій   

Варіативність  аудіопрограм  монтажу рекомпіляції музичного матеріалу. 

Принципи дії та інструментарій. Аудіопрограми з редагування музичного 

матеріалу.  Принципи дії та інструментарій. Аудіопрограми із створення 

(синтезування) звуків та музичного матеріалу (інтонація, гармонія, періоди, 

тембри). Універсальність програми аудіовізуального  монтажу Adober Premier . 

Принципи дії, можливості,  інструменти.  

Єдність драматургічних образів та логіки в аудіовізуальному 

рекламному продукті. Особливості  драматургічного розвитку аудіовізуальної 

дії  в рекламній драматургії.   Специфіка логіки  драматургічної композиції та 

образів. Втілення драматургічних образів  в візуальну, аудіальну та 
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аудіовізуальну форму.  Особливості музичних марекерів –акцентів рекламної 

драматургії. 

Синкретизм  аудіовізуальних образів. Вплив музичних образів на 

підсвідомість.  Розробка  звукової палітри образної сфери, атмосфери, стилістики 

побудови просторово-часового екранного мистецтва в рекламному контенті. 

Види музичної дії в рекламних аудіовізуальних роликах. Природа 

музичної дії. Елементи створення музичної тканини. Поняття «інтонація, ритм, 

темп, мелодія, гармонія, період, такт».  Завершеність рекламної , екранної та 

музичної дії: складності  побудови та виконання рекламного брифу. 

Використання музичного матеріалу без слів, зі словами іноземною мовою 

та семантикою слів рідною мовою.  

Інтертекстуальність музичного семантичного  матеріалу. Підтекст та 

прямий вплив різного матеріалу . Залежність музичного образу від смаків та 

установок цільової аудиторії 

Шуми та драматургічні звуки. Створення звукового образу  екранного 

твору в  рекламній режисурі.   Елементи музичного образу – характер та 

атмосфера . складові - темп, ритм, інтонація. Шуми синхронні та фонові 

Використання драматургічних звуків маркерів – скрип, вітер, гортання 

монтажних переходів,  поцілунок та ін…. 

Побудова драматургічної композиції в рекламній режисурі.  Створення  

загального образу за допомогою музики, шумів, тембру голосу, характеру 

виконання. Проробка візуальної та аудіальної природи образу, етапність 

розвитку в композиції.  Музичні та драматургічні акценти. 

Використання музичного матеріалу як основного елементу впливу на 

цільову аудиторію та сприйняття  рекламної ідеї.   Типологія  музичного 

матеріалу. Що трактує дію та візуальний ряд 

Закадровий музика авторська - висловлює ставлення автора (режисера) 

до подій дії.;  виражає почуттів героя,   створює певний настрій і може 

иконувати ще добрий десяток режисерських завдань.  

Пауза як звук. Записаний окремо. Життя не у вакуумному звуковому 

просторі. Драматургічні функції паузи. 

Принципи монтажу звуку закадрового та лай вів. Елементи творення 

загального звукового образу  з багатьох елементів та видів звуку. Принцип 

перший. У фонограмі, що супроводжує екранне твір, не може бути шматків без 

звуку або без мікрофонної паузи. Принцип другий. У фонограмі завжди повинен 

бути виділений головний звук на тлі інших, а фон розташовувати нижче за 

рівнем гучності. Головний звук -  виразний і легко розпізнаваний. 

Третій принцип. Тихий звук  записаний по гучності в межах середнього рівня. 

Ознака тихого звуку - характер його звучання.  

Принцип четвертий. Тривалий гучний звук включається в остаточну фонограму 

з гучністю, що не перевищує верхнього рівня комфортності сприйняття. 

Робота автора з технологіями створення  музичного та 

аудіовізуального ряду. Аудіомаркери  в рекламній режисурі  
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Набір  звукових елементів створення аудіовізуального ряду.  Синтезування, 

рекомпіляція та запис лайв звуків, для втілення  задуму.  Пошук музичного 

матеріалу та його рекомпіляція, мікшування з авторськими звуками,  

інтонаціями, гармоніями, ритмом. Створення авторського музичного  ряду  ( 

нотна та музична грамотність). Редагування в  аудіопрограмі. Використання 

звукових маркерів для рекламної драматургії. 
Література 

1. Безклубенко С. Д. Відеологія. Основи теорії екранних мистецтв. – К.:   “Альтерпрес”, 

2004. 

2. Гельмгольц Р. Вчення про слухові відчуття як фізіологічна основа для теорії музики. - 

М., 1975 -  86 с.  

3. Володін А. Роль гармонійного спектру в сприйнятті висоти і тембру звуку – К.: 

Музичне мистецтво і наука, 1970. – 47 с. 

4. Горюнова Н.Л. Художественно-выразительные средства экрана / Н.Л. Горюнова. – 

М. : 2004. – 203 с.  
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Петербургский гуманитарный университет профсоюзов / С. В. Пучков. – С-Пб., 2002. 
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11. Соколов А. Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Ч. 1.  / А. Г. Соколов. – М.: «625». 

2005.  – 243 с. 
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Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію зі 

спеціалізації «Рекламна режисура» 

1. Охарактеризуйте функції реклами. 
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2. Охарактеризуйте учасників рекламного процесу. 

3. Визначте поняття «рекламні кампанії» та наведіть їх класифікацію. 

4. Розкрийте зміст елементів маркетингових комунікацій, їх сутність, цілі та 

завдання. 

5. Охарактеризуйте прямий маркетинг як складову комунікаційного процесу. 

6. Дайте визначення понять «виставка», «ярмарок» та охарактеризуйте їх як 

засіб СМК. 

7. Розкрийте  поняття «рекламна режисура», складові реалізації. 

8. Охарактеризуйте процес прийняття рішення про проведення рекламної 

кампанії. 

9.  Назвіть основні складові ефективності рекламної кампанії. 

10.  Дайте визначення соціальної реклами, її цілей, завдань та функції.  

11.  Надайте класифікацію соціальної реклами за різними критеріями і 

показниками. 

12. Розкрийте суть рекламної маніпуляції як соціального феномену; визначте  

поняття, ознаки, інструменти протидії. 

13. Розкрийте роль і місце комерційної  реклами.  

14. Розкрийте особливості маркетингових досліджень в рекламі. 

15. Охарактеризуйте порушення етичних норм у рекламі.  

16. Охарактеризуйте основи операторської майстерності. 

17. Проаналізуйте  технологічні функції оператора  при створенні 

відеопродукції. 

18. Визначте основи композиції кадру. 

19. Розкрийте операторські вимоги до виробництва відеоконтенту. 

20. Охарактеризуйте  творчі методи монтажу.  

21. Назвіть різновиди комп’ютерних програм для роботи з відео. 

22. Розкрийте поняття про лінійний та нелінійний монтаж, визначте їх 

переваги та недоліки.  

23. Поясніть використання цифрових технологій  для відеозйомки. 

24.   Охарактеризуйте режисерський задум як творчий процес. 

25.  Розкрийте основні етапи роботи над сценарієм театралізованого заходу 

для потреб реклами та PR. 

26.  Визначте роль музики в сценарії театралізованої вистави, масового 

дійства. 

27.  Охарактеризуйте різновиди публічних заходів, їх жанрів у процесі 

рекламної та PR діяльності. 

28.  Розкрийте можливості   комп’ютерних музичних технологій для  фахівця 

з рекламної режисури. 

29.  Поясніть технологічний процес виробництва відеоконтенту:  ідея, тема, 

розкадровка, візуалізація. 

30.  Дайте визначення поняття “лендінг”, його функцій та призначення. 

 

Практичні завдання  
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1. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення)  рекламного (анімаційного або відео) трейлеру.  

Інформаційний привід: презентація нової пригодницької відеогри 

2. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення) анімаційного  запрошення.  

Інформаційний привід: презентація нового повнометражного 

українського мультфільму  

3. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) рекламного (анімаційного) баннеру. 

 Інформаційний привід:  популяризаця  нового альбому українського 

музичного гурту. 

4. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) проморолику. 

Інформаційний привід:  популяризація мережі спортивних клубів за 

допомогою лідера думки. 

5. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) інтерактивної презентації. 

Інформаційний привід: презентація агентства нерухомості, що працює 

виключно із заміськими котеджами. 

6. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) рекламного (анімаційного) банеру. 

Інформаційний привід:  відкриття нового продуктового інтернет-сервісу, 

у якому можна робити онлайн-замовлення продуктів з доставкою (додому або в 

офіс). 

7. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення) соціального медіа-релізу.  

Інформаційний привід: відкриття нового центру соціальної та медичної 

реабілітації дітей і підлітків з обмеженими можливостями. 

8. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення)  вірусного ролику.  

Інформаційний привід: презентація нового продукту (чорної піцци) в 

меню мережі піцерій. 

9. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) рекламного (анімаційного) ролику. 

 Інформаційний привід:  популяризація нової торгової марки молока та 

молочних продуктів. 

10. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення)  рекламного (анімаційного) ролику. 

Інформаційний привід:  будівництво нового житлового комплексу 

(кварталу) в м. Києві. 

11. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення) анімаційного  запрошення.  

Інформаційний привід: Новорічна шоу-програма для дітей. 
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12. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення) анімаційного  запрошення.  

Інформаційний привід: відкриття в м. Києві нового дитячого садка з 

мистецького профілю. 

13. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) рекламного (анімаційного) банеру. 

Інформаційний привід:  відкриття мережі спортивних секцій жіночої 

самооборони. 

14. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) проморолику. 

Інформаційний привід:  популяризація Тижня молодих українських 

дизайнерів одягу. 

15. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) проморолику. 

Інформаційний привід:  створення нової української партії (громадського 

об’єднання) екологічного спрямування. 
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