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Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю; 

спеціалізація: подієвий маркетинг. 

 

Форма проведення: комбінований (2 теоретичних письмових запитання та 

усний захист практичної частини). 

Структура дисципліни відповідно до робочого навчального плану:  
 

● Фестивальна та конкурсна діяльність; 
● Організація флешмобів. 

Тривалість проведення: 1 академічна година на висвітлення 2 письмових 

питань; захист практичної частини - до 10 хвилин на одного студента. 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання – 10 балів,  

2 питання – 10 балів,  

захист практичної частини – 20 балів. 

 

Критерії оцінювання  
 

1-2 питання: розуміння загальних закономірностей та конкретно-історичних 

особливостей флешмобів, конкурсів та фестивалів; уміння чітко формулювати 

поняття, які супроводжують конкурси, фестивалі та флешмоби, знання 

основних принципів та умов концептуальної розробки, організації, 

проведення та оцінки їх ефективностей; розуміння сучасних тенденцій та 

перспектив розвитку зазначених спеціальних заходів, пошук 

найефективніших шляхів їх реалізації. 

 

Захист практичної частини: уміння точно формулювати тему, ідею, 

проблему та «надзавдання» власного флешмобу; оригінальність ідеї 

флешмобу; стадія реалізації проекту (початкова – на рівні ідеї, середня – 

репетиційний процес, фінальна – презентація відео проведеного флешмобу). 

 

Необхідне технічне обладнання для практичної частини:  

- комп’ютер; 
- проекційна система; 
- звукова система. 

 



Орієнтовний перелік теоретичних питань:  

1. Визначте місце і роль конкурсів та фестивалів у системі спеціальних 

заходів, доведіть цільову багатовекторність. 

2. Розкрийте суть фестивалю як чинника соціокультурного та 

економічного розвитку регіону. 

3. Охарактеризуйте сутність, принципи та завдання фестивальної та 

конкурсної діяльності. 

4. Охарактеризуйте потенціал конкурсу як чинника особистісного 

розвитку. 

5. Поясніть економічні та соціокультурні чинники формування 

фестивального бізнесу. 

6. Охарактеризуйте світові тенденції в історії становлення та розвитку 

фестивалів. 

7. Охарактеризуйте розвиток фестивального руху в Україні,  визначте 

найбільш активні періоди і поясність, які фактори цьому сприяли. 

8. Наведіть класифікацію фестивалів за різними критеріями.  

9. Охарактеризуйте завдання та функції фестивалів. 

10. Охарактеризуйте завдання і функції конкурсів. 

11.  Поясніть організаційні засади проведення конкурсів. 

12.  Поясніть етапи підготовки та проведення фестивалів.  

13.  Охарактеризуйте організаційну структуру та менеджмент фестивалю. 

14.  Розмежуйте функції оргкомітету, дирекції та продюсера фестивалю. 

15.  Охарактеризуйте напрями діяльності фестивальних служб. 

16.  Виявіть специфіку управління персоналом у фестивальному бізнесі. 

17.  Проаналізуйте складання кошторису, визначення джерел формування 

бюджету фестивалю (конкурсу) 

18.  Охарактеризуйте механізми правового регулювання фестивально-

конкурсної діяльності, проблемні сегменти. 

19.  Охарактеризуйте складові фінансування фестивалів, інвестування, 

меценатство та спонсорство. 

20. Охарактеризуйте засоби просування конкурсів. 

21.  Поясніть особливості просування мистецьких фестивалів, їх 

специфіку та характеристику. 

22.  Проаналізуйте характер та зміст технології рекламно-інформаційної 

підтримки фестивалів і конкурсів. 

23.  Охарактеризуйте міжнародний фестивальний рух (сучасний стан та 

перспективи). 

24.  Доведіть, що фестиваль – це культурно-мистецький та соціальний 

проект. 

25.  Доведіть, що фестиваль – це бізнес-проект. 

26.  Охарактеризуйте поняття «флешмоб». 

27.  Охарактеризуйте поняття «класичний флешмоб» 

28.  Охарактеризуйте флешмоби за формою проведення. 

29.  Охарактеризуйте флешмоби за жанровою ознакою. 



30.  Визначте відмінності між онлайн і офлайн флешмобами. 

31.  Охарактеризуйте види флешмобів за метою  проведення. 

32.  Проаналізуйте комерційні флешмоби. 

33.  Опишіть роль соціальних флешмобів у формуванні світогляду 

людини. 

34.  Визначте  основні особливості приватних флешмобів.     

35.  Визначте  основні особливості організації онлайн флешмобу.   

36.  Охарактеризуйте етапи організації офлайн флешмобу.  

37.  Охарактеризуйте поняття «мобер» та «Хома».     

38.  Поясніть важливість створення інструкції для учасників флешмобу.  

39.  Визначте  відмінності між репетиційним процесом та процесом 

брифінгу у процесі організації флешмобу.  

40.  Охарактеризуйте етапи організації соціального флешмобу. 

41.  Охарактеризуйте найпопулярніші флешмоби світу.   

42.  Визначте  роль комерційних флешмобів у загальній  рекламній або 

піар компанії бренду. 

43.  Охарактеризуйте інтернет-майданчики, соціальні мережі  та відео 

ресурси, які користуються  найбільшою популярністю серед моберів. 

44.  Охарактеризуйте шляхи розповсюдження контенту.   

45.  Поясніть основні мотиви участі моберів у флешмобах.   

46.  Охарактеризуйте етап створення концепції флешмобу.   

47.  Поясніть сутність понять «місце Х» та «парускерство».    

48.  Поясніть поняття «камертон» у сфері організації флешмобів. 

49.  Поясніть  специфіку організації флешмобу і його відмінності від 

інших спеціальних заходів в рекламі і PR. 

50.  Визначте  роль інтернет-спільнот у роботі груп моберів.   

51.  Проаналізуйте  найяскравіші українські флешмоби.   

52.  Поясніть необхідність створення та основні складові календарно-

постановочного плану організації флешмобу.   

 

 

Екзаменатори: ___________________     Бєлофастова Таїсія Юріївна 
                         (підпис)      

                                            Пінчук Олена Михайлівна 
                                                                                (підпис)      

 

 

Завідувач кафедри:                                       Новохатько Леонід Михайлович 
                                                                                     (підпис)      

 


