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«ОСНОВИ ПРОДЮСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки: 4; семестр: 7 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Шевченко Людмила Олексіївна 

Контакти shevchenko@kmaecm.edu.ua  

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра режисури естради, театралізованих видовищ та цирку і актора театру 

Посада доцент кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Шевченко Людмила Олексіївна, народна артистка УРСР (1979 р.), народна артистка СРСР (1988 р.). У 

1985 р. ‒ закінчила ДІТМ ім. Луначарського, отримала диплом «Режисера драматичного театру та цирку». 

1987 р. ‒ закінчила аспірантуру ДІТМ ім. Луначарського. 60 років професійної циркової діяльності, повітряна 

гімнастка, дресирувальниця. 

2005 р. ‒ Головний режисер-постановник ДП «Національний цирк України», м. Київ.  

2012‒2019 – Генеральний директор ДП «Національний цирк України».  

З 2009 р. – до цього часу старший викладач  кафедри майстерності актора та режисури цирку КНУТКіТ 

імені І.К. Карпенка-Карого.  

З 2020 року викладає в КМАЦЕМ.  

Засновник та постійний президент Київського міжнародного молодіжного фестивалю  «Золотий 

Каштан», 2019 року ‒ «Почесний радник» театру акробатичного  мистецтва провінції Хунань (Китай). 

Засновник та голова громадської організації «Національний Фонд розвитку циркового мистецтва ім. 

Володимира Шевченка». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Основи продюсерської діяльності» розглядає вивчення такого явища культури, 

як продюсерська діяльність, що належить одночасно як до мистецької так і до економічної сфери діяльності. 

Питанням управління в цирковій галузі надається особлива увага. Тому планування діяльності в мистецькій 

галузі, проведення будь-якого арт-бізнесового проєкту передбачає визначення мети, необхідних ресурсів та 

розробку методів реалізації поставлених цілей, найбільш ефективних в конкретних умовах. Позитивне 

розв’язання цих питань вимагає використання й узагальнення знань, навичок та практичного досвіду. 

Мета навчальної дисципліни. Вивчення основ управління культурними процесами і творчо-виробничої 

діяльності в цирковому мистецтві. 

Завдання навчальної дисципліни:  

• розширення знань в галузі управління арт-культурою; 

• засвоєння основ продюсерської діяльності в сучасній Україні; 

• вивчення правил створення, існування, прокату і успішного фінансового прибутку для циркового 

шоу; 

• формування команди фахівців із різних галузей, людей, пов'язаних із індустрією розваг і культурно-

масових заходів; 

• ознайомлення зі специфікою організації та проведення різноманітних циркових арт-проєктів; 

• створення кваліфікованої оцінки новинок ринку, щоб скористатися досвідом провідних фахівців на 

практиці створення власного циркового шоу; 
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• організація діяльності із урахуванням економічних, соціокультурних і політичних чинників, 

встановлювання зв'язків з різними державними та комерційними структурами; 

• дотримування етичних норм, які є невід'ємною частиною професіоналізму і відіграють важливу роль 

у діловій практиці створення циркового шоу; 

• проведення аналізу ситуації і складання прогнозу, на підґрунті якого ставляться цілі продюсерської 

організації, ведення координації процесу розробки стратегії і складання бізнес-плану; 

• набуття навичок керування етапами підготовки шоу, співпраця з багатьма фахівцями індустрії розваг, 

пов'язаних із рекламою, дистрибуцією. 

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 
Рік підготовки – (4) 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 
Рік підготовки – (4) 

Модулів – 1 Семестр – (7) Модулів – 1 Семестр – (7) 

Змістових модулів – 2 Лекції – (16) Змістових модулів – 2 Лекції – (4) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (14) Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Самостійна робота – (60) 
Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 84 

Самостійна робота – (84) 

Форма контролю: 

7 семестр – залік; 

Форма контролю: 

7 семестр – залік;  
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні 

професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) із залученням 

творчих, матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, 

застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та 

циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

9.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12. Здатність працювати в команді. 

13. Навички міжособистісної взаємодії. 

14. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

4. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного 

за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі 

творчої групи в процесі його підготовки. 

7. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-

зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, 

сценарно-драматургічними) при створенні та виробництві твору сценічного мистецтва 

(за спеціалізаціями). 

8. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких процесів 

(за жанрами). 

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 
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11. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із зовнішнім 

контекстом. 

12. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей в творчо-

виробничій сценічної діяльності. 

14. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, 

до взаємодії із представниками інших творчих професій. 

16. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою 

популяризації сценічного мистецтва (за спеціалізаціями) в широких верствах 

суспільства, в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, 

телебачення, Інтернету. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в її 

умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

10. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати 

критерії для його оцінки. 

15. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації сценічного 

твору (проекту). 

21. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни: 

- Словесні методи (методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер). 

- Наочні методи (показ окремих відомих циркових проєктів, демонстрація слайдів, відеофільмів та інших 

наочних посібників). 

- Практичні методи (засвоєння техніки керування етапами підготовки шоу, взаємодії з багатьма фахівцями 

індустрії розваг).  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Історія розвитку шоу бізнесу в Україні 6 2   4 6    6 

Тема 2. Види та зміст управлінської діяльності  

у мистецькій сфері 
11 2 2  7 11    11 

Тема 3. Формування команди фахівців для 

створення циркового шоу 
16 4 2  10 16 2   14 
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Тема 4. Функції та технології циркового шоу 

бізнесу 
12  2  10 12    12 

Разом за змістовим модулем 1 45 8 6  31 45 2 0 0 43 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Специфіка організації та проведення 

різноманітних циркових арт-проєктів 
11 2 2  7 11    11 

Тема 2. Розробки стратегії та складання бізнес-

плану 
10 2 2  6 10 2   8 

Тема 3. Створення піар-компанії, реклама, 

дистрибуція. 
12 2 2  8 12    12 

Тема 4. Організація та проведення шоу 

бізнесових проєктів 
12 2 2  8 12  2  10 

Разом за змістовим модулем 2 45 8 8  29 45 2 2 0 41 

Усього годин  90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  
для екзамену, диф. заліку  для заліку 

90‒100 A відмінно 

 

 

зараховано 

80‒89 B 
добре 

74‒79 C 

66‒73 D 
задовільно 

60‒65 E 

35‒59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0‒34 F 

 

Система накопичення балів 
 

 

Форма контролю 

Кількість модулів, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 1 ПК = 

100 балів       Всього: ПК1, ПК2 

ПК (200) +  

СР (100) = 300: 3 = 100 

залік 1 max 100 

Формула до диф. заліку 
300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до заліку 

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за залік 
 

 

Критерії оцінювання до поточного контролю, заліку  
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Студент(ка) самостійно будує послідовний, повний текст; аргументовано, чітко висловлює 

власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із 

власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої 

позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається 

багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною 

різноманітністю. 

Добре 

80–89 (В) 

74–79 (С) 

Студент(ка) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, у цілому 

ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має 

працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення 

роботи 
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Задовільно 

66 – 73 (D) 

60-65 (E)  

Студент недостатньо знає обсяг екзаменаційного матеріалу. За обсягом висловлювання 

студента(ки) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але студенту 

ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх 

аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції 

Незадовільно 

35-59 (FX) 

1-34 (F) 

Побудоване студентом(кою) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки 

викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і 

граматична будова мовлення. Незадовільно з можливістю повторного складання. 
 

Критерії оцінювання до самостійної роботи 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Здобувач освіти у повному обсязі виконав завдання самостійної роботи. Рівень демонстрації 

чи презентації виконаного завдання на високому рівні. Виконане завдання відповідає 

вимогам, має чітку та цілісну структуру. Виконання завдань для самостійної роботи 

подавались вчасно без затримок. 

Добре 

80– 89 (В) 

 

Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному обсязі, подавалось 

вчасно, проте має незначні помилки, які були усунені в найкоротші терміни та не впливають 

на загальний результат виконаної роботи. 

Добре 

74–79 (С) 

Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна робота здобувача 

освіти виконувалась не завжди вчасно. Виконані завдання самостійної роботи мають помилки 

та виконані не повністю. 

Задовільно 

66–73 (D) 

 

Виконані завдання самостійної роботи виконані не в повному обсязі. Об’єм виконаного 

завдання менше 50% від загального, поданні з порушенням термінів їх подачі та середнім 

рівнем їх практично відтворення. 

Задовільно 

60‒65 (E) 

Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного завдання менше 40% 

від загального. Здобувач освіти відтворює та демонструє виконання  завдання на низькому 

рівні. 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

 

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного опрацювання не вчасно. 

Об’єм виконаного завдання менше 30% від загального. Виконання завдань винесених на 

самостійне опрацювання на примітивному рівні. 

Незадовільно 

1‒34 (F) 

Здобувач освіти знає теми та завдання винесені на самостійне опрацювання, проте виконання 

цих завдань має примітивний рівень його презентації чи практичного відтворення. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання 

в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або 

виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без посилання 

на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний 

опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине 

критичне мислення. 
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