
 

 

…і вас впізнають. 

 

 

 

Деякі запитання щодо Імпровізації 
(всі запитання обов’язкові для відповідей) 

   

01. Як ви прокидаєтесь зранку 
(один варіант) 

1. За дзвінком будильника 
2. Штовхаю будильник ногою (рукою, подушкою) 
3. Я вже давно на ногах 
4. Самостійно (свій варіант…) 

02. В кімнаті на білій стіні висить 
жовто-фіолетовий плакат. 
Ваші відчуття (один варіант)? 

1. Фу, яка гідота! 
2. Якщо на плакаті реклама Доместоса – ок 
3. Нормально, якщо стіна не біла, а чорна 
4. Свій варіант… 

03. Де би ви хотіли побачити 
результат своєї імпровізації 
(один варіант) 

1. На борті Falcon 22 (Space X) Ілона Маска 
2. На бортиках хокейного поля Чемпіонату світу 
3. В поштовій скрині свого сусіда (під’їзд, мікрорайон) 
4. Свій варіант… 

04. Уявіть, що ваше радіо 
повинно бути включеним на 
протязі підряд 6 годин… Як 
би ви розпреділили цей час?  
Яких музикантів (відомих) 
або які передачі слухали? 

Можна вказувати пропорційно, наприклад: 
1. Pink Floyd – 2 години 
2. DJ Bobo – 3 години 
3. Новини - 15 хвилин 
4. Свій варіант – 45 хвилин 

05. З чим ви хочете 
поімпровізувати (один 
варіант) 

Логотип, упаковка з парфумом улюбленого бренду, 
назва  власного питомника елітних коней, youtube-
канал для коханої дитини, свій варіант… 

06. Чи може яблуко, зірване з 
дерева вранці, бути 
проданим до вечора за один 
мільйон доларів? Поясніть 
свою відповідь 

Варіанти: 
1. Ні в якому разі, тому що такого не може бути 
2. Можливо, тому що на продуктовій біржі після 13:15 
ціни на яблука різко підуть вгору 
3. Можливо, тому що завжди знайдеться чудак, який 
зуміє продати яблуко за такі гроші 
4. Свій варіант… 

07. У вас 15 вільних хвилин для 
перегляду телепередач. Який 
з кабельних каналів ви 
подивитесь? 

Варіанти: 
1. Music TV 
2. Animal Planet 
3. National Geographic 
4. Комбінований або свій варіант… 

 

 

 

 



 

 

…і вас впізнають. 

 

 

 

Деякі запитання щодо Імпровізації (2) 
(всі запитання обов’язкові для відповідей) 

   

08. Уявіть, що ви власник 
клінінгової компанії. Який 
саме логотип ви виберете? 
(залишіть тільки одне 
зображення) 

 
09. Припустимо, ваш 

максимальний місячний 
дохід складає 1000 доларів. 
Чи зможете ви витратити з 
них 500 на річ, яка вам давно 
сподобалась, але якою ви не 
будете користуватись щодня, 
або, можливо, ця річ 
перестане вас цікавити через 
півроку (портсигар, дамський 
клатч, т.п.)? 

Так, ні, якщо хочете, поясніть свою відповідь 

10. Ми забули познайомитись. 
Моє ім’я Володимир. Як до 
вас звертатись, куди писати,  
дзвонити? (номер телефону 
необов’язково) 

 

11. Навіщо ви відповідаєте на ці 
запитання? Чого очикуєте від 
імпровізації? 

 

12. Вкажіть додаткову 
інформацію, яку ви вважаєте 
важливою 

 

 

 

 

 



 

 

…і вас впізнають. 

 

 

 

Деякі запитання щодо Імпровізації (3) 

 

Заповнений бріф прошу надіслати разом з важливими на вашу думку матеріалами на 

скриньку design@pustovit.com 

 

Контактні телефони: +38 (097) 967-48-82, +38 (050) 704-61-48 

Viber/WhatsApp: +380979674882 

 

mailto:design@pustovit.com

