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Опис освітньої компоненти 
Компонента «Івент-логістика» є вибірковою освітньою компонентою 

навчального плану і, як вибіркова складова, дає можливість створити 
індивідуальну освітню траєкторію, яка сприяє підготовці фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  
Курс спрямовано на розширення теоретичної бази для вивчення 

логістики у контексті івент-менеджменту та застосування теоретичних знань і 

здобутих навичок у даній сфері практичної роботи здобувачів першого 
(бакалаврського) ступеня. 

Ключові слова: івент, логістика, івент-менеджмент, концертна логістика. 

 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти немає. Освітня 
компонента «Івент-логістика» інтегрується в освітню компоненту 

«Організація фестивалів та масових івентів». 
 

Тематичний план освітньої компоненти 
 

РОЗДІЛ 1. Івент-логістика: комплексний підхід 

1.1. Івент-логістика: структура та функції 

1.2. Планування івенту. Таймлайн підготовки та реалізації проекту 
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1.3. Інформаційне забезпечення івенту 

1.4. Івент очима івент-менеджера та івент очима відвідувача 
 

РОЗДІЛ 2. Івент-логістика: особливості співпраці  

з підрядниками 

2.1. Особливості співпраці з підрядниками 
2.2. Види локацій. Особливості роботи 

2.3. Специфіка співпраці з готелями 
2.4. Організація харчування. Кейтеринг 

2.5. Організація міжнародного та локального трансферу 
 

РОЗДІЛ 3. Концертна логістика 

3.1. Особливості концертної логістики 
3.2. Технічний і Hospitality райдери 

3.3. Робота з квитковими операторами 
 

Технічне і програмне забезпечення 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій 

(телефон/планшет) з підключенням до Інтернет, мікрофон, колонки. 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом компоненти та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: електронна платформа 
Moodle, Zoom, відповідні програми підготовки й перегляду презентацій та 

відеоконтенту. 
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Політика вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента «Івент-логістика» передбачає роботу в колективі, де 
панує дружня, творча, відкрита до конструктивної критики, атмосфера. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із 

керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації 
викладача.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом одного 
тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений 

термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 
Під час роботи над завданнями порушення академічної доброчесності є 

неприпустимим (зокрема, обов’язково вказується Інтернет-ресурс, наукова 
література, інші джерела інформації,  використані під час виконання 

завдання). 
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Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. У разі 

виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно його виконати. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонено (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування. 
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