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Розділ 1. Загальні вимоги до атестації 

 

1. Атестація випускників освітньої програми 061.00.02 «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 06 

«Журналістика» освітньої програми 061.00.02 «Реклама і зв’язки з 

громадськістю», з використанням методів комплексної діагностики: написання і 

захист кваліфікаційної бакалаврської роботи та складання комплексного 

екзамену зі спеціалізації. 

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) 

 

Кваліфікаційна 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 і 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 компетентностей, здатність критично та креативно мислити, вміння 

аргументувати власні позиції щодо виконаного проєкту. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота є прикладною і складається із двох 

обов'язкових компонентів: 

- творчий характер роботи; 
- обґрунтування проєкту. 
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Самостійна творча робота випускника – це проєкт у галузі реклами та 

зв’язків з громадськістю. Проєкт 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  та 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 та PR-кампанії; 
- визначати цільову аудиторію рекламної та PR-кампанії; 
- розробляти концепцію творчої ідеї; 
- розраховувати бюджет рекламної та PR-кампанії; 
- розробляти медіаплан; 
- розробляти рекламний та PR продукт; 
- виготовляти та розміщувати рекламний та PR продукт; 
- розробляти промоційні заходи для просування рекламного та PR-продукту; 
- оцінювати результати рекламної або PR- кампанії. 

 Мова бакалаврської кваліфікаційної роботи – українська. 

Робота має відповідати методичним рекомендаціям до написання такого 

типу робіт.  

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.  

Тематика кваліфікаційних бакалаврських робіт повинна бути 

безпосередньо пов’язана з вирішенням типових завдань професійної діяльності. 
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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 випусових 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 бакалаврських 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 документа 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 бакалаврської роботи визначається 

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

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

визначену випусковою кафедрою.  

Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу, допускається до 

повторного захисту не менше, ніж через рік протягом трьох років.  

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. 
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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 

спрямованы на перевірку теоретичних знань та практичних умінь.  

Відповідь студента на державному екзамені має задовольняти такі вимоги: 

- науковість, знання та вміння користуватися понятійним апаратом науки; 
- 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: 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у 

межах обов’язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістюповторного перескладання за 
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умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу –досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

  

 

Студенти, які отримали оцінку «FX» чи «F» при складанні комплексного 

екзамену або при захисті кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, 

відраховуються з Університету та одержують академічні довідки. 

 

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; 
− всебічність оцінки впливу результатів; 
− органічний зв'язок пояснювальної записки з практичною частиною; 
− 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-проєкту 

складає 40 балів, обґрунтування проєкту – 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 (проєкту) – 35 балів: 

1) якісний контент – 20 балів; 
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2) практична цінність та оригінальність проєкту – 15 балів. 

1.2. Обґрунтування проєкту – 25 балів: 

1) актуальності теми проєкту – 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 з підготовки студента до 

комплексної атестації подаються за наступною структурою. 

- методичні рекомендації до написання бакалаврських робіт; 
- методичні рекомендації до складання  кваліфікаційного екзамену зі 

спеціалізації. 
 

 

Документи про освіту та кваліфікацію 

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 зі спеціалізації 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» 

освітньої програми 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

спеціальності 061 «Журналістика» 

 

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 

освітньої програми 061.00.02 «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. 

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. 

Дисципліни додаткової спеціалізації покликані розширити професійні 

можливості фахівців з реклами 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. 

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. 

Випускник повинен засвідчити уміння застосовувати набуті знання на 

практиці, свою фактичну відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра. 
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 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 ВДС.1.01 «Основи організації спеціальних подій» 

2 ВДС.1.02 «Законодавчі норми в сфері організації спеціальних 

подій» 

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

4 ВДС.1.04 «Основи сценарної майстерності та режисури» 

5 ВДС.1.05 «Організація спеціальних подій» 

 

2. На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 

 

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. 
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Зміст дисциплін, винесених на атестацію 

 зі спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

 

З дисципліни “Основи організації спеціальних подій” 

 

Event-маркетинг як система організації спеціального заходу. Поняття 

Event-маркетингу.  

Виникнення Event-маркетингу як інструменту реклами. Визначення поняття 

Event-маркетингу. Прямий контакт з покупцями як відмінна риса Event-

маркетингу. Емоційна складова Event-маркетингу. Основні завдання, які вирішує 

Event-маркетинг. Головна цінність Event-маркетингу. Зв’язок Event- маркетингу 

і мистецтва. Переваги та основні правила Event-маркетингу. Підвищення 

лояльності до бренду як основна мета. Сучасний стан ринку Event- послуг в 

Україні. Методи просування та збуту Event-послуг. Визначення ефективності 

маркетингу подій. Найважливіші елементи маркетингу подій. Характеристики, 

що повинні задовольнити споживачів Event-послуг. 

Поняття спеціального заходу та його особливості. 

Визначення спеціального події, як частини комунікаційної кампанії. 

Головне значення спеціального заходу. Спеціальний захід як важливий 

інструмент фахівця зі зв’язків з громадськістю. Відмінності та спільні риси BTL-

акції та спеціально заходу. Головна умова ефективності спеціально заходу. 

Думки вчених стосовно значення спеціальної події та спеціального заходу. 

Характерні ознаки спеціального заходу. Роль ЗМІ у плануванні спеціального 

заходу. Спеціальний захід як частина корпоративних комунікацій. Роль 

особливої події в житті організації. Корпоративна культура. Специфіка 

проведення в залежності від типу організації. Створення приводу ( ювілей, 

сімейні свята , підведення підсумків). 

Формати спеціальних заходів.  

Основні формати спеціальних заходів: відкриття, презентація, виставка, 

свято. Відкриття як найпопулярніший формат заходів. Основне завдання 

відкриття. Основні вимоги до організації відкриття будь-якого об’єкту. Поняття 

презентації, її види: закриті, відкриті. Основна мета презентації. Допоміжні 

технічні засоби при організації презентації. Поняття виставки. Відмінності між 

виставкою та презентацією. Класифікація виставок за різними ознаками: залежно 

від складу учасників і місця проведення, за характером експонатів, що 

виставляються, за терміном проведення. Основні вимоги до організації виставки. 

Поняття свята. Співвідношення розважальної і інформаційної складової у святі. 

Переваги і недоліки кожного виду заходів. 

Класифікація спеціальних заходів. Класифікація спеціальних заходів за 

принципом цільової аудиторії та її масштабами. 

Класифікація заходів event-менеджменту за принципом цільової аудиторії 

або орієнтації на об’єкт впливу. Види заходів: tradeevents, corporate events, special 
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events. Основні підвиди tradeevents: конференції, презентації, прийоми, конгреси, 

саміти, спеціальні заходи на виставках і ярмарках. Мета заходів даного виду. 

Основні підвиди corporate events та їхнє завдання. Підвиди special events та їх 

роль у розвитку компанії. Види спеціальних заходів за масштабом цільової 

аудиторії. Складності, що можуть виникнути під час організації міжнародних та 

державних спеціальних заходів. 

Класифікація спеціальних заходів за принципом поставлених цілей та 

отриманим результатів. 

Класифікація спеціальних заходів за Олександром Шумовичем як 

перспективне бачення бажаного результату. Види заходів: для преси, виїздні, 

розважальні, урочисті, благодійні, масові, спортивні. Підвищення лояльності 

клієнтів, позиціонування компанії та демонстрація соціальної відповідальності як 

важливий результат для організаторів. Очікуваний результат проведення 

спеціального заходу для учасників в залежності від виду заходу. Особливості 

роботи з пресою при організації прес-конференцій та прес-турів. Підтримання 

культури як невід’ємний результат організації масового спеціального заходу. 

Класифікація спеціальних заходів за маркетинговим завданням та 

типом маркетингового середовища.  

Класифікація спеціальних заходів за методикою Валерія Музиканта як 

наочна демонстрація використання заходів event-менеджменту в різних сферах 

діяльності бізнесу. Класифікація за маркетинговим середовищем: політичні, 

корпоративні, соціальні, культурні, спортивні. Класифікація за маркетинговим 

завданням: заходи, що закріплюють отримані результати, заходи, направлені на 

кардинальні зміни. Форми спеціальних політичних, корпоративних, соціальних, 

культурних та спортивних заходів. Форми спеціальних заходів за маркетинговим 

завданням: ділові зустрічі, конференції презентації нових продуктів. Особливості 

організації даних спеціальних заходів. 

Класифікація спеціальних заходів за характером взаємодії учасників, 

періодичністю та методом створення. 

Класифікація спеціальних заходів за характером взаємодії учасників: 

наукові, формальні-неформальні. Класифікація за періодичністю: одноразові, 

багаторазові. Особливості організації багаторазових подій. Класифікація за 

методом створення: цілеспрямовано створені події, приєднані події, випадкові 

події, планові події, вигадані події. Основні методи при розробці навмисне 

створених подій: метод суміщення несумісного, метод змагання, метод 

благодійності, метод скандалу, метод прямої реклами. Поняття приєднаної події, 

методи реалізації: метод участі та метод відповіді.  

Планування заходу як система підготовчих робіт. Визначення цільової 

аудиторії спеціального заходу. 

Взаємозв’язок організації спеціальних подій з управлінням брендом. 

Поняття бренду. Спеціальний захід як найбільш концентрована форма залучення 

цільових аудиторій в бренд-комунікації. Ключові моменти event- marketing. 

Поняття цільової аудиторії. Важливість визначення цільової аудиторії для 

створення спеціального заходу. Види цільової аудиторії. Широта охоплення та 
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частота повторення цільової аудиторії. Типізація цільової аудиторії на основі 

соціальних параметрів. Поняття первинної та вторинної аудиторії. Основні 

помилки у визначенні цільової аудиторії , що допускаються у роботі над 

організацією спеціального заходу. 

Етапи створення спеціального заходу. 

Етапи створення спеціального заходу за О.Шумовичем: постановка цілей та 

завдання заходу, створення концепції заходу, підбір часу і місця проведення, 

визначення часу і темпу виконання, визначення шляхів досягнення цілей, 

визначення необхідних ресурсів і розподіл робіт (персоналу, техніки і 

обладнання, бюджету), робота з постачальниками та субпідрядниками. 

Визначення поняття концепції. Розробка концепції як важливий етап у 

плануванні спеціального заходу. Обмеження, які варто враховувати при розробці 

концепції. Часові плани, необхідні при розробці спеціального заходу. Поняття 

дедлайну. Особливості підбору часу та місця для проведення спеціального 

заходу. Зміст та сценарій спеціального заходу як основа майбутньої події. 

Інформаційна підтримка як обов’язковий елемент організації спеціального 

заходу. 

Робота зі спонсорами.  

Визначення спонсорства. Спонсорство компанією існуючих заходів як 

окремий спосіб подієвого маркетингу. Переваги спонсорства заходів як способу 

маркетингової комунікації. Формат участі компанії у ролі спонсора при 

організації спеціального заходу, його прояви та види. Причини популярності 

спонсорської підтримки. Напрями та завдання спонсорства. Мета спонсорського 

заходу. Система роботи зі спонсорами, їх пошук та заохочення до співпраці. 

Створення презентації майбутнього спеціального заходу як обов’язкового 

елемента для залучення уваги спонсорів. Створення пакету спонсорської 

пропозиції. Систематизація потенційних спонсорів за напрямками діяльності. 

Процес реалізації спеціального заходу. Загальні методичні рекомендації 

по організації спеціального заходу. 

Застосування інтерактивної технології організації спеціального заходу. 

Завдання організатора та команди, що реалізує проєкт. Знання мотивації та 

побажань учасників спеціального заходу як обов’язкова умова роботи 

організаторів. Партнерство між усіма учасниками спеціальної події як одна із 

цілей організації заходу. Технологічні прийоми роботи з чиновниками. 

Створення інформаційного центру як запорука успішної реалізації майбутнього 

проєкту. Основні завдання інформаційного центру. Поетапна реалізація 

спеціальної події, її основні моменти. 

Робота з учасниками спеціального заходу, її етапи.  

Три напрямки роботи по організації спеціального заходу: творча частина, 

адміністративна частина, робота зі ЗМІ. Особливості творчої частини. Обов’язки 

виконавця адміністративної частини організації заходу. Постановка завдання для 

підрядників, контроль їхньої роботи. Робота зі ЗМІ. Три основні етапи: складання 

бази представників ЗМІ, яких необхідно запросити на подію, запрошення та 
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акредитація представників ЗМІ на спеціальний захід, робота по спільній 

підготовці та контроль за виходом матеріалів. 

Репетиційний процес або бриф учасників.  

Визначення поняття репетиції. Репетиція у театральному процесі та процесі 

організації спеціальної події. Види репетицій. Зміст репетиційного процесу для 

режисера, організатора. Основні етапи репетицій. Важливість проведення 

репетицій для майбутньої спеціальної події. Поняття брифу. Основні пункти 

брифу. Проведення брифу учасників спеціальної події як обов’язкова умова для 

ознайомлення із процесом спеціальної події. 

Оцінка ефективності спеціального заходу. 

Умови, реалізація яких необхідна для створення ефективного спеціального 

заходу. Розуміння вимог споживачів. Фактори споживчої поведінки: фактори 

культури, фактори соціальної групи, особистісні та психологічні чинники. 

Усвідомлення реальних мотивацій споживача. Глядач як безпосередній учасник 

дійства спеціального заходу. Елемент імпровізації або інтерактивності. Відхід в 

сторону реалізації бажань учасників за будь-яку ціну як помилка організатора. 

Оцінка ефективності при територіальної розбивці. 
Основна: 

1. Герасимов С. В., Тульчинський Г. Л, Лохіна Т. Є. Менеджмент спеціальних подій у сфері 

культури: Навч. посібник. - СПб.: Видавництво «Лань»; Видавництво  «ПЛАНЕТА 

МУЗИКИ», 2009. - 384 с. 

2. Звєрінцев О.Г. Комунікативний менеджмент. - СПб.: Речь, 2009 

3. Кнаусе Б. Event-менеджмент і його складові - СПб.: Инфра, 2013. 

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

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

5. Слупский С. Event-рынок Украины: взгляд в будущее // Маркетинг и реклама. - 2008. - № 

10. - С. 30-33. 

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

С. 34-39. 

 

Додаткова література 

1. Россітер Дж. Р., Персі Л. Реклама і просування товарів. — СПб.: Питер, 2000. 

2. Шевченко О. В.  PR: теорія і практика : підручник / Шевченко О. В., Яковець А. В. ; [наук. 

ред. Піскорська Г.А.].  — К. : Бізнесполіграф, 1999. — 460 с. 

3. Шумович А. Менеджмент. - СПб.: Инфра, 2009. 

 

Змістовий модуль «Організація флешмобів» 

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. 
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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 даних 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 подій. 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 

Основна література: 

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

2. Рейнгольд Г.  Умная толпа: новая социальная революция. – Москва: ФАИР-ПРЕСС, 

2006. 

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

4. Lori nderson Mosemn. Flash Mob: (no Oar No Oracle): Text and Performance Script. - 

Spuyten Duyvil Publishing, 2016, - 101 p.  

5. Ruth Carter. Flash Mob Law: The Legal Side of Planning and Participating in Pillow Fights, 

No Pants Rides, and Other Shenanigans. - American Bar Association, 2013, - 153 p. 

Додаткова література: 

1. Волков А.Г. Особенности использования брендинга на российском потребительском 

рынке. - СПб.: Питер, 2013.Ворошилов В. Теория и практика массовой информации : 

учебник / В. Ворошилов. — М. : КноРус, 2014. — 464 с. 

2. Музыкант В. Л. Коммуникации в маркетинге. - СПб.: Инфра, 2012. 

3. Федоров К. Подходы к Event-менеджменту. - СПб.: Питер, 2012. 

4. Шагайда П. А. Международный опыт оценки эффективности событийного маркетинга 

// Экономические науки. — 2010. — № 68. — С. 249—252. 
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5.  Albacan, Aristita Ioana. Flashmobs as Performance and the Re-emergence of Creative 

Communities. Rev. Bras. Estud. Presença. 2014, 27 p. 

 

Змістовий модуль «Промозаходи» 

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 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 спеціального 

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 кампанії. 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 

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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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 

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 промозаходу. 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. 

Відмінність між процесом реалізації короткострокових та довгострокових 

промозаходів. Планування пост-продакшну відео та фотоматеріалів 

промозаходу. Відповідність між поставленими цілями та досягнутими 

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 
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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. - 

№ 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 “Законодавчі норми в сфері організації спеціальних подій” 

Структура та специфіка правового поля України  
Три рівні правової системи в Україні. Гілки влади в українському 

суспільстві. Профільні статті в галузі реклами та зв’язків з громадськістю у 

Конституції України. Закони України, міжнародні нормативно-правові акти в 

галузі організації та проведення публічних заходів. Підзаконні акти в галузі 

організації та проведення публічних заходів. Структура та базові складові 

сучасного профільного правового поля. Рівні та складові частини бази 

профільних нормативно-правових актів. Правовий консалтинг в сучасній 

українській рекламі та організації заходів. Консалтингова практика в сфері 

зв’язків з громадськістю та організації та проведення публічних заходів.  

Особливості застосування правових норм в різних галузях права 
Структура та реквізити юридичного документу, як то вступна частина, 

описова, мотивувальна та резолютивна частини. Вимоги до змісту юридичного 

документу. 

Особливості укладення трудового договору. Резюме, автобіографія, 

рекомендаційний лист, співбесіда (інтерв’ю). Особливості написання заяви про 

звільнення.  

Способи забезпечення цивільних зобов’язань: неустойка, застава та інші 

способи забезпечення (позики, підряду,оренди). 

Реалізація суб’єктивних юридичних прав та юридичних обов’язків.  
Поняття суб’єктивного  права та об’єктивного юридичного обов’язку. 

Правомірна поведінка. Юридичний акт. Порядок звернення громадян до органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Повноваження органів державної 

влади та місцевого самоврядування та їх роль  в реалізації суб’єктивних прав 

людини. 

Особливості реалізації права у сфері приватного та публічного права, його 

стадії (порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, порядок 

укладення цивільно-правових договорів, ліцензування окремих видів 

господарської діяльності; порядок оформлення декларації про доходи тощо.)  
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Закріплення в нормативно-правових актах юридичних обов’язків 

(неухильно дотримуватись положень Конституції та законів України, не посягати 

на права і свободи, честь і гідність інших людей, не заподіювати шкоду природі, 

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки, сплачувати аліменти, 

належним чином виконувати договірні зобов'язання, військовий обов'язок тощо) 

та їх дотримання.  
Основна (базова): 

1. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. 

/ [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. 

наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с. 

2. Правознавство: навч. посіб. / [В. П. Марущак та ін. ; за заг. ред. В. П. Марущака] ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О.: ОРІДУ 

НАДУ, 2010. - 250 с. 

3. Третях С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення 

основ громадянського суспільства // Право України. - 2005. - № 4.  

Додаткова література: 
1. Цивільне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / [В. І. Борисова (кер. 

авт. кол.) та ін.] ; за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - Т. 1. - 2011. - 655 с. 

2. Chomakhashvili O. Sustainable development and intellectual property  – Visegrad 

journal on human rights - № 6 — 2017 — p. 225 – 229. 

3. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Вид. 5-те, переробл. і доповн. - О. : Фенікс, 2011. - 399 с. 

 

 

 

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

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

З дисципліни “Основи сценарної майстерності та режисури” 

Театральне мистецтво як основа всіх видів режисерської діяльності. 

Кіно, телебачення, відео, анімація, мультиплікація, віртуальна реальність, 

кліпи та телереклама як екранна творчість. Режисер як організатор творчого 

процесу. Поняття «режисер». Особливості діяльності і проблеми підготовки 

режисера театралізованих заходів. Функції режисера театралізованих заходів. 

Основні риси сучасного мультимедійного процесу у організації та постановках у 

музичному мистецтві та сучасних театралізованих заходів. 

Специфіка режисури мультимедіа як нового виду творчої діяльності. 

Народження ідеї і задуму анімаційного рекламного твору і інших 

мультимедійних продуктів. Особливості драматургії мультимедійних проєктів. 

Сценарій - загальне поняття і його завдання. Створення сценарію. Створення 

художнього образу, його узагальненість, метафоричність. Роль і значення 

костюму, реквізиту, декорацій, світлозвукової і музичної техніки в створенні 

мультимедійного проєкту у музичній творчості. 

Загальна характеристика системи виразних засобів режисури 

мультимедіа. 

http://www.promomix.biz/news.php
http://www.vneshexpo.kiev/
http://www.marketing-ua.com/arti-
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Монтаж та композиція, концепція та мізансцени мультимедійного проєкту. 

Провідні професії, які беруть участь у створенні інтерактивного проєкту. Основні 

терміни. Кадр та план. Крупність плану. Ракурс. Рух камери. Панорамування в 

кіно і телебаченні. Стоп-кадр, зворотна зйомка, «вісімка» і т.п. 

Візуальна сфера мультимедійного проєкту. 

Поняття «сценографія». Декоративно-художнє оформлення у сценічному 

мистецтві. Сценографія як засіб трансформації фізичного в ілюзорний (образний) 

простір. Проблеми реального та умовного в сценографії. Композиційна побудова 

кадру. Темпоритм. Простір як фізична реальність видовища. Типи видовищного 

простору. Аудіовізуальний простір. Простір фізичний та ілюзорний. Засоби 

трансформації простору аудіовізуального видовища. Організаційно-виробнича 

діяльність режисера. Розробка планів. Адміністративна функція режисера. 

Допоміжні засоби у роботі режисера. 

Метод дієвого аналізу в інтерактивному художньому творі. 

Стилістика і форма - дві основні складові будь-якого твору. Стилістика як 

ознака засобів художньої виразності, що використовує автор. «Надзавдання» (За 

Станіславським) як основа форми, як каркас, на якому тримаються всі елементи 

конструкції. «Поворотні події». Кадр як основа екранного твору. Види кадру. 

Стилістика зображення. Загальні уявлення композиційної побудови екранного 

твору: від задуму до втілення. Збір фактів, аналіз фактів і складання первісного 

плану матеріалу майбутнього екранного твору. 

Робота режисера з творчою групою. 

Специфіка роботи режисера з актором, драматургом (сценаристом), 

продюсером та іншими цехами. Робота режисера з оператором, звукооператором, 

художником. Повна режисерська розробка. Операторська експлікація. 

Специфіка режисури навчальних і освітніх мультимедіа. 

Роль та значення мультимедіа у навчально-культурологічному просторі, 

освіті та мистецтві. Особливості режисерської ідеї та відтворення задуму під 

замовлення. 

Написання сценарію мультимедійного проєкту до театралізованого 

заходу. 

Практична робота по написанню сценарію мультимедійного проєкту до 

театралізованого заходу. Ситуації, що породжують конфлікти. Проблема як 

особлива форма діалектичного протиріччя, яка, відображаючи зіткнення між 

прагненням до поставленої мети і можливостями її здійснення, діє в процесі 

пізнання як рушійна сила людського пізнання і стимулу для дослідника. 

Проблемна ситуація як усвідомлення протиріччя між рівнем пізнання й 

об’єктивних вимог до нього. Особливості втілення режисерського задуму. 

Розробка режисерської документації. 

Детальна розробка розділів постановочного плану та розділів монтажного 

листа на основі навчальних робіт (сценаріїв). 

Режисура інтерактивного ігрового простору. 

Формування задуму роботи. Складання режисерської робочої документації. 

Пошук образного рішення епізодів сценарію. Відбір дійових осіб та головних 
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героїв. Робота з художником, композитором, хореографом. Програмування 

різноманітних ситуацій спілкування, створення ігрових ситуацій. Робота 

режисера над масовими сценами. Поняття «інсталяція». 
Література 

Основна: 

2. Василько В. Фрагменти режисури. К., 1967. 

3. Горбов А. Постановка видовищно-театралізованих заходів. К., 2010. 

4. Міславський В.Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Х., 2007. 328 с. 

5. Неллі В. Про режисуру. К., 1977. 

6. Режисура шкільних свят. К., 2009. 

 

Додаткова література 

1. Миронюк О.Г. Клуб і дозвілля молоді. Київ : Мистецтво, 1987. 112с. 

2. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник. – Київ : Кондор, 2005. 

3. Поплавський М.М. Менеджер культури. Київ, 1996. 

4. Станіславський К. Етика. М., 1961. 

5. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. К.,1955. 

6. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. Л., 1980. 

7. Эфрос А. Профессия – режиссер. М., 1979. 

 

 

 

З дисципліни «Організація спеціальних подій» 

Змістовий модуль «Фестивальна та конкурсна діяльність» 

Фестиваль і конкурс як соціальний та культурний проєкт. 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 та 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 

супровід фестивального руху в Україні. Сайт на підтримку вітчизняного 

фестивального руху. 
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Принципи як основа організації конкурсів і фестивалів. Прозорість, 

унікальність, доступність як базові принципи конкурсно-фестивальної 

діяльності. Конкурс проєктів. Стадії життєвого циклу проєкту, що подається на 

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

завершений проєкт. 

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; 

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, завдань 

фестивалю; організаційні засади (періодичність, організатори, співорганізатори) 

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

інвестування та спонсорство. Розробка та затвердження установчих документів; 
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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. 

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 проєктів. 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, проєкти в 

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

фестивальних проєктів.  

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 проєктів, їх 

особливості, характеристика та сфера застосування. Вимоги до проведення 

рекламної кампанії фестивалю; інструменти та технології.  
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Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію зі 

спеціалізації «Подієвий маркетинг» 

1. Проаналізуйте основні завдання, які вирішує  Event-маркетинг. 

2. Опишіть основні формати спеціальних заходів. 

3. Охарактеризуйте три основні напрямки роботи по організації 

спеціального заходу. 

4. Поясніть основні складові успішного подієвого маркетингу. 

5. Охарактеризуйте особливості підбору часу та місця для проведення 

спеціальних заходів. 

6. Поясніть основні складові оцінки ефективності фестивалів. 

7. Розкрийте інформаційні та організаційні ресурси конкурсної кампанії.  

8. Охарактеризуйте професійні вимоги до керівника шоу-заходів.  

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.  Поясніть зміст поняття авторського права та сферу його дії. 

13.  Визначте права виконавців на спеціальних заходах, опишіть їх зміст. 

14. Охарактеризуйте особливості використання соціальних мереж в 

конкурсній діяльності. 

15. Поясніть переваги спонсорства заходів як способу маркетингової 

комунікації.  

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 проблеми захисту 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. 

 

Практичні завдання  

 

1. Розробіть програму заходів для популяризації освітньої виставки. 

2. Розробіть програму заходів для популяризації Дня Києва. 
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3. Розробіть програму заходів для популяризації виставки косметичних 

товарів і послуг. 

4. Розробіть програму заходів для популяризації мережі продовольчих 

магазинів. 

5. Розробіть програму заходів для популяризації сучасних кінотеатрів. 

6. Розробіть програму заходів для популяризації вивчення англійської мови. 

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

8. Створіть бриф на проведення презентаційних заходів нової моделі 

смартфону. 

9. Створіть бриф на проведення презентаційних заходів нової моделі 

легкового автомобілю середнього класу. 

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

сфери. 

11. Розробіть програму заходів для популяризації ідей «інформаційної 

гігієни», боротьби з маніпуляціями та фейками. 

12. Створіть медіаплан флешмобу. 

13. Створіть медіаплан шоу-заходу. 

14. Створіть медіаплан дитячого свята. 

15. Створіть медіаплан 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» 

освітньої програми 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю» 

спеціальності 061 «Журналістика» 

 

 

 

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 ВДС.2.01 «Основи сценарної майстерності та режисерської 

діяльності» 

2 ВДС.2.02 «Операторська майстерність» 

3 ВДС.2.03 «Теорія і практика монтажу» 

4 ВДС.2.04 «Режисура мультимедіа» 

5 ВДС.1.06 «Комп’ютерні музичні технології» 

 

2. На основі узагальнених завдань випусковими кафедрами вищого 

навчального закладу за напрямом підготовки створюються екзаменаційні білети. 

Екзамен з дисциплін фахових підготовки бакалавра  напрямому 061.00.02 

«Реклама і зв’язки з громадськістю» спеціалізації «Рекламна режисура» 

складають за розробленими і затвердженими на кафедрі реклами та зв’язків з 
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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. Розкрийте  поняття «рекламна режисура», складові реалізації. 

2. Охарактеризуйте процес прийняття рішення про проведення рекламної 

кампанії. 

3. 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. 

 

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 «Рекламна режисура» 

 

 

З дисципліни “Основи сценарної майстерності та режисерської 

діяльності” 

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. Важливість 

визначення режисером теми, проблеми, ідеї майбутнього заходу для логічної 

реалізації проєкту.  

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. Композиційна побудова твору, закони композиції. Композиція 
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номеру. Визначення терміну «над завдання». 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. Різновиди жанрів у естрадному мистецтві: 

музичний, хореографічний, розмовний, оригінальний (цирковий). 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 вираження психологічної 

напруги, емоційної насиченості та мобільності сценічної дії. Загальне поняття 

атмосфери в житті та у театральному мистецтві. Атмосфера театру, концертного 

залу, цирку, театралізованого масового свята. Атмосфера як взаємозв’язок 

режисера з глядачем.  

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). 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 ідейна основа, що визначає напрям монтажу, підказує композиційні 

прийоми та образно-пластичне вирішення. Сценарно-режисерський хід як 

образний рух авторської концепції, спрямований на досягнення педагогічного 

впливу. Режисерський прийом як постановочний спосіб організації в просторі й 

часі. Прийом як рішення.  Режисерський задум як творчий процес, у результаті 

якого повинно обов’язково сформуватися конкретне розуміння і осмислення 
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дійсності, що визначає 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 з усіма 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. 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. Монтаж у театралізованих формах як засіб 

впливу на глядача.  

Особливості режисерської документації та її роль у творчому процесі. Види 

режисерської документації: режисерський план постановки, режисерський 

монтажний лист, музична партитура, світлова партитура, сценарний план, 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. Режисерський план як 

виклад основних компонентів майбутньої вистави, концерту, масового свята, що 

визначає послідовність номерів у епізодах та послідовність самих епізодів у 

заході.  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; 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. Два періоди 

репетиційного плану: перший – у репетиційних залах; другий – безпосередньо на 
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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 проєкт майбутньої спеціальної події.  

Поняття сценарної театралізації: види та виразні засоби.   

Сценарний план – літературний проєкт майбутнього заходу, в якому 

пунктирно накреслений передбачуваний хід розвитку дії, тезисно викладено 

основні висловлювання і дикторські коментарі. 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. Театралізація змішаного виду – використання сценаристом 

першого і другого видів театралізації. 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. 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. 

Види літературної основи театралізованого, естрадного, масового дійства: 

сценарний план і сценарій. 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, 
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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. Роль монтажу у роботі над інсценізацією 

літературних творів. Його головна функція – драматургічна побудова логіки 

розвитку дії.  

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 компоненти сценарного 

задуму майбутнього твору. 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. 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. 
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Види ідейно-емоційного впливу в сценарії театралізованих, масових форм: 

живе слово, драматичне мистецтво, кіно, телебачення, хореографія, літературні 

твори, образотворче мистецтво, 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. 

Фрагменти кінохроніки, художнього фільму як засіб передачі дії, завершення її 

або як фон масової дії виконавців. 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): 

7.  Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. – Київ : Лібра, 1996. – 224 с. 

8. 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.  

9. Зайцев, В.П.  Режисура естради та масових видовищ : Навч. посібник / Валерій Павлович 

Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 304 с. 

10.  Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ : із творчої спадщини 

/ В. Кісін. – Київ : KM «Academia», 1999. – 268 с. 

11. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство : американський досвід / С. Ленглі. – 

Київ : Компас, 2000. – 640 с. 

12. Пацунов В. Театральна вертикаль : крок до образу / В. Пацунов. – Київ : КНУКіМ, 2003. 

– 120 с.  

13. 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 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/84749/source:default
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різновиди, вимоги до них. Стабілізація зображення. Пристрої стабілізації 

(стедіками).  

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, траекторна 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. 

 

 

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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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-

зображувальні 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 напрямом 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 напрямом 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 проєкту (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  

http://listid.ru/item/524884.html
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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. 

 

З дисципліни «Режисура мультимедіа» 

Метою  навчальної дисципліни “Режисура мультимедіа” 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 проєктів програми Adobe Photoshop для розробки 

поліграфічного рекламного продукту: кольоровий режим, роздільна здатність, 

одиниці вимірювання величин. Робота із технічним завданням (ТЗ): розподіл та 

організація інформації.  

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
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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. 

Робота з видами поліграфічної продукції: журнал, газета, прайс, плакат, 

календар, флаєр, візитка, пакет фірмового стилю (конверт, бланк, візитка, бренд-

бук), упаковка, наліпки, банер, білборд, 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 проєктах 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 просторі відеоредактора. Особливості роботи із графічними, 

відео та аудіофайлами у просторі 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 проєктів програми Adobe After Effects для розробки 

рекламного відеопродукту: формат композиції, якість вхідних імпортованих 

файлів (footage), правильна організація файлів у проєкті (composing). Робота із 

технічним завданням (ТЗ): розподіл та організація інформації. Процес 

збереження проєктів 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 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. 
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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. 

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. Обов’язкові складові 

лендінгу: створення лого або монограми, структурування інформаційних блоків 

для найефективнішого сприйняття глядачем (замовником), планування 

контентонаповнення. 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. Особливість процесу ведення профілю: 

підпорядкуванні контента під сітку сайту: максимально можлива кількість знаків 

у графі, стиль відображення фото та відео, стиль оформлення тексту та фото 

тощо. Обов’язкові складові профілю: 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 

https://tilda.cc/ru/
https://ru.wix.com/
http://www.we-are-forceful.com/
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лендінгового тренду. Інтернет ресурс є інтерактивним медіа тому, крім 

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 - статична конструкція із великих масивів 

інформації. Значення його на сьогоднішній день: 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. 

Лендінг (landing page) - сучасний тренд в ІТ. Єдина ціль лендінгу -   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.  

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 

актуальною тематикою та якісним аудіосупроводом, 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. 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.       

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/
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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. 

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. 
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З дисципліни «Комп'ютерні 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. 

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 

аудіовізуальну форму.  Особливості музичних маркерів –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 інше. 

Побудова драматургічної композиції в рекламній режисурі.  Створення  

загального образу за допомогою музики, шумів, тембру голосу, характеру 
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виконання. Розробка 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 

Закадрова музика авторська - висловлює ставлення автора (режисера) до 

подій дії.;  виражає почуття героя,   створює певний настрій і може вконувати 

ще добрий десяток режисерських завдань.  

Пауза як звук, записаний окремо. Життя не у вакуумному звуковому 

просторі. Драматургічні функції паузи. 

Принципи монтажу звуку закадрового та лайвів. Елементи творення 

загального звукового образу  з багатьох елементів та видів звуку. Головний звук 

-  виразний і легко розпізнаваний. Ознака тихого звуку - характер його звучання.  

Робота автора з технологіями створення  музичного та 

аудіовізуального ряду. Аудіомаркери  в рекламній режисурі  

Набір звукових елементів для 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.  

5. Карпець М.І. Електронні аудіотехнології в композиторському авангарді 50-х рр. XX 
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перспективы // Педагогика. – М., 2001 / №10. 

7. Миллерсон Дж. Телевизионное производство: Пер. с англ. под ред. Маковеева В.Г. - 
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9. Пучков С.В. Музыкальные компьютерные технологии как новый инструментарий 

современного творчества : дис. канд. Искусствоведения: 17.00.09. / Санкт- 

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов / С. В. Пучков. – С-Пб., 2002. 

– 278 с. 

10. Ромат Э. В. Реклама: Учебник для студентов. - Киев; Харьков: НВФ «Студцентр», 

2000. - 480 с. 

11. Соколов А. Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Ч. 1.  / А. Г. Соколов. – М.: «625». 

2005.  – 243 с. 
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12. Фрольцова Н. Т. Типологія творчої діяльності в аудіовізуальній комунікації. / М.Т. 

Фрольцова – Мн., 2003. 

13. Шубина И. В. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео: Творческая 

мастерская рекламиста – М., «МарТ», 2004. - 320 с. (Серия «Реклама и журналистика ») 

14. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас / Р.Н.Ширман. – К.:ЗАТ 

“Телерадіокур’єр”, 2004. – 448 с 

 

Орієнтовні питання з дисциплін, винесених на атестацію зі 

спеціалізації «Рекламна режисура» 

1. Дайте визначення та охарактеризуйте поняття “надзавдання”. 

2. Розкрийте важливість визначення режисером теми, проблеми, ідеї 

майбутнього заходу для логічної реалізації проєкту. 

3. Дайте визначення загального поняття атмосфери та опишіть її роль у будь-

якому спеціальному заході, театралізованому дійстві чи рекламі. 

4. Розкрийте вимоги до ефірного зображення. 

5. Охарактеризуйте сценарій як основу режисерських документів. 

6. Визначте роль музики та світла в сценарії театралізованої вистави,  

масового дійства, спеціального заходу. 

7. Розкрийте  поняття «рекламна режисура», складові реалізації. 

8. Опишіть види сценаріїв та розкрийте суть методу компіляції. 

9.  Охарактеризуйте мізансцену як засіб пластичної виразності сценічного 

номеру. 

10.  Охарактеризуйте надзавдання як головну мету постановки будь-якої 

спеціальної події.  

11. Дайте визначення жанру як виду твору та опишіть різновиди жанрів у 

сценічному мистецтві.  

12.  Дайте визначення поняття конфлікту та опишіть основні види конфліктів.  

13. Опишіть основні принципи системи Станіславського. 

14. Опишіть процес трансформації сценарного плану у літературний сценарій. 

15. Опишіть принципи з’єднання сусідніх кадрів. 

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 спеціального заходу для 

потреб реклами та PR. 

26.  Визначте роль музики в сценарії спеціального заходу, масового дійства. 
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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  

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) банеру. 

 Інформаційний привід:  популяризація  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 піци) в меню 

мережі піцерій. 

9. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи 

для розміщення) рекламного (анімаційного) ролику. 
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 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. 

12. Створити концепт (ідея, завдання, цільова аудиторія, платформи для 

розміщення) анімаційного  запрошення.  

Інформаційний привід: відкриття в м. Києві нового дитячого садка 

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. 

 

 

 
 


