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СИЛАБУС КУРСУ 

«ПРОСУВАННЯ ШОУ-ПРОЕКТІВ НА EVENT-РИНКУ» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, І семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Каблова Тетяна Борисівна 

Контакти +380(99)60-27-9-27; e-mail: t.kablova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада доцент  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Каблова Тетяна Борисівна кандидат мистецтвознавства, доцент. Членкиня Всеукраїнської Національної 

музичної спілки, членкиня експертної ради Українського культурного фонду; представник міжнародної 

асоціації міждисциплінарного вивчення музики “Музика-Математика-Сіметріон” (Угорщина-Бельгія-

Україна). Стаж роботи у закладах вищої освіти 15 років 

Науково-дослідна робота Каблової Т.Б. представлена 42-ма науковими публікаціями у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях з мистецтвознавства, у т.ч. 6 індексовано у наукометричній 

базі Web of Science; 3-ма монографіями (у т.ч. міжнародного видавництва Англія-Індія); двух навчально-

репертуарних посібників, має 5 сертифікованих електронних навчальних курсів; бере участь в міжнародних 

форумах та конференціях, які присвячені поширенню української культури та музичного мистецтва, 

введення його в міжнародний контекст. Працює над підвищенням власного рівня, на сьогодні пройдено 8 

міжнародних англомовних курсів з підвищення кваліфікації на платформі Coursera, 6 – Promethouse, що 

присвячені комунікаційним процесам у культурі мистецтві та проєктній діяльності. Працює в галузі 

поширення сучасних форм викладання мистецьких дисциплін, зокрема пройдено курси підвищення 

кваліфікації з сучасних методів фасилітації, модерації та інш. (2019р., 2020 р.). Є активним учасником 

міжнародних науково-дослідних творчих проєктах: «Розвиток лідерського потенціалу університетів України 

(Британська рада в України, Інститут вищої освіти) з лютого 2016 року по березень 2019 року. «Мистецтво 

в інклюзивному просторі» Левенського католицького університету (Бельгія), 2019-2020р.р. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: формування у студентів навичок в галузі управління проектом, розвиток soft skills, 

надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій та практичних навичок щодо 

формування сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й 

управління івент - заходами. 

Завдання дисципліни «Просування шоу-проєктів на event-ринку»:  

- засвоїти теоретичні знання, що складають зміст, основні поняття даної дисципліни, її місце та роль в 

системі інших наук та у практичній діяльності;   

- опанувати структуру соціокультурної сфери, основні її складові та специфіку їхньої діяльності; 

- вивчити особливості планування шоу-проєктів на event-ринку; 

- визначити прикладні аспекти проєктної діяльності у соціокультурній сфері (в освіті, в культурі та 

індустрії дозвілля, у шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо).  

Курс базується на цілісному викладі основних понять event індустрії, теорії шоу-бізнесу. Практична 

частина передбачає розгляд практичних кейсів, створення аплікаційних форм та моделей мистецьких 

проєктів відповідно індивідуальної стратегії здобувачів освіти з використання знань набутих під час 

теоретичного навчання.  
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 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування показників 
Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4,0 Рік підготовки – 1 
Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 16 год 

Змістових модулів – 2 Лекції – 4 год 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 2 год 
Практичні – 14 год 

Індивідуальні – Індивідуальні –  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 6 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 8 

Самостійна робота – 90 

год 

Самостійна робота – 114 

год 

Форма контролю – 

диференційований залік 

Форма контролю – 1 

диференційований залік 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі  і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК10. Здатність працювати як в команді так і автономно.  

ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

CК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності.  

CК6. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі 

проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення творчого результату. 

CК7. 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. 

CК8. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти задля популяризації 

українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі і з використанням 

можливостей засобів масової інформації та Інтернету. 

CК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-

виробничій  сценічній діяльності. 

CК13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивалів та конкурсної 

діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової сценічної спадщини. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ПР02. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

ПР08. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 

ПР10. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії. 

ПР13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, 

акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарнодраматургічними) при самостійному 

створенні та виробництві сценічного твору. 

ПР14. Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно визначаючи спосіб його 

інтерпретації.  
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ПР15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного 

твору (проекту).  

ПР16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

ПР22. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових технологій в процесі реалізації 

художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

ПР25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію 

історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні витвори 

сучасного мистецтва. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Просування шоу-проєктів на event-ринку» є лекційні заняття (16 годин), 

практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Просування шоу-проєктів на event-ринку»: словесні (розповідь, пояснення, 

евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні (практичні 

роботи,командна робота, розробка проєктів); дослідницький; репродуктивний; частково-пошуковий 

(евристичний); робота з підручником; самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
В
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.1 Вступ. Event-ринок та шоу-проєкт: 

специфіка та типологія  
12 2   10 16 2   14 

Тема 1.2 Етапи розробки шоу-проєкта 14 2 2  10 14  2  12 

-PEST, SWOT, 5 сил Портера 2  2        

- Споживчий аналіз та ринкова мета 2 2         

- Кейсові вправи. Концепція заходу 2  2        

Тема 1.3. Конкурентний інтелект. 12 2   10 20 2 2  16 

МКР 2  2        

Разом за змістовим модулем 1 46 8 8  30 50 4 4  42 

Змістовий модуль 2.  

Тема 2.1. Алгоритм створення концепції шоу-

проєкту. 
12 2   10      

Тема 2.2. Стратегія проведення та просування 

шоу-проєкту. 
14 2 2  10 10 2   20 

Тема 2.3 Розробка власного концепту шоу-

проєкту та стратегії його просування. 
14 4 2  10 12  2  10 

МКР 2  2        

Разом за змістовим модулем 2 42 8 6  30 32 2 2 0 30 

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



4 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
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 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку). Екзамен 

(диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат заліку 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Антоненко І. Івентивний маркетинг як інноваційний напрямок комунікаційної стратегії. - [Електронний 

ресурс]: Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf /ekon/2011_6_2/191-194.pdf.  

2.Бутенко Д.С., Кінас І.О. Розвиток інтернет-маркетингу та його вплив на 9 підприємницьку діяльність. 

Регіональна економіка та управління. 2020. 1 (27). С.50-55. 

3.Откидач В. Естрадний спів та шоу-бізнес: навч.-метод. посіб. Вінниця : Нова книга, 2013.368 с. 

4. Поплавський М. М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. Київ, 2001. 501 с. 

5. Шмітт Б. Бізнес в стилі шоу: маркетинг в культурі вражень. Вильямс, 2005. С. 14-49. 

Допоміжна: 

1. 1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. 2-ге вид. Київ, 2006. 415 с.  

2. 2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. Київ, КНЕУ, 200 

3. 3. Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів. 

– К.: Знання-Прес, 2004. – 199 с. 

4. 4. Портер М. Конкуренция. / М Портер – Вильямс, 2016. – 608с 

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf%20/ekon/2011_6_2/191-194.pdf.%202
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf%20/ekon/2011_6_2/191-194.pdf.%202
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5. 5. Положення про типовий бізнес-план [Електронний ресурс] : наказ Фонду Держ. майна України від 26 трав. 

2004 р. № 301. Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG461.html. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

Перескладання завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я завідувача 

кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить комісію з 

переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у письмовій формі.  

Практична робота є невід’ємною частиною й спрямована на індивідуальну траєкторія розвитку здобувачів 

освіти. Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються незалежно від формату проведення (дистанційно / в 

аудиторіях). 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, 

брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


