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РОЗДІЛ 1.  

 
Продюсування медіапроектів 

 
Керівниця курсу  

Мер’ям ЙОЛ 
 

1. Що включає в себе процес pre-production? 
2. Що включає в себе процес production? 
3. Що включає в себе процес post-production? 
4. Що таке таймінг проекту і навіщо він потрібен?  
5. Що таке таймінг дня і навіщо він потрібен?  
6. Що включає в себе логістика при знімальному процесі 
7. Що таке PPM? Коли його краще проводити? 
8. Що таке PPM-book? З чого він складається? 
9. Що потрібно враховувати при формуванні знімального бюджету? 
10. Професія продюсер. Що входить в коло обов'язків, на якому етапі проекту 

підключається цей фахівець? 
11. Професія режисер. Що входить в коло обов'язків? На якому етапі проекту 

підключається цей фахівець? 
12. Професія оператор. Що входить в коло обов'язків? На якому етапі проекту 

підключається цей фахівець? 
13. Професія гафер. Що входить в коло обов'язків? На якому етапі проекту 

підключається цей фахівець? 
14. Професія звукорежисер. Що входить в коло обов'язків? На якому етапі 

проекту підключається цей фахівець? 
15. Професія кастинг-директор (кастинг-менеджер). Що входить в коло 

обов'язків, на якому етапі проекту підключається цей фахівець? 
16. Професія локейшн-менеджер. Що входить в коло обов'язків, на якому етапі 

проекту підключається цей фахівець? 
17. Професія адміністратор майданчику. Що входить в коло обов'язків, на якому 

етапі проекту підключається цей фахівець? 
18. Професія «хлопушка». Що входить в коло обов'язків? На якому етапі проекту 

підключається цей фахівець? 
19. Без чого / кого, на ваш погляд, зйомка не може статися? Назвіть три речі / 

фахівця. Чому? 
20. Ми пройшли 10 тем. Згадайте ту, яка сподобалась вам найбільше, або яку ви 

застосували б у житті. Опишіть чому. І в чому полягає основна думка цієї 
теми. 
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РОЗДІЛ 2.  

 
Івент-менеджмент 

 
Керівниця курсу  
Олена ЗІНЕНКО 

 
1. Поняття івент-менеджменту. 
2. Івент як інструмент соціальної взаємодії.  
3. Інструментарій івент-менеджменту.  
4. Фази та етапи івент-менеджменту. 
5. Концептуальні підходи та методи аналізу івентів. 
6. Планування івент-заходів. Тематичний і сценарний плани івенту. 
7. Дизайн місця проведення заходу. 
8. Визначення аудиторії та вибір концепції івенту. 
9. Склад і функції персоналу в організації заходів.  
10. Впливи івенту на різні цільові аудиторії. 
11. Роль публіки в реалізації івенту. 
12. Види ризиків івент-заходів. 
13. Рекламування заходу. Вибір каналів поширення інформації. 
14. Ефекти та реакції, які народжує івент в інформаційному полі. 
15. Методи оцінки ефективності івентів. 
16. Значення публічного простору для інтерпретації івентів у мас-медіа. 
17. Івент-менеджмент та публічні події. 
18. Відносини із журналістами в рамках івент-діяльності. 
19. Нормативні документи, що регулюють івент-діяльність в Україні. 
20. Дотримання критеріїв інклюзивності при організації івентів. 
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