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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СПЕЦИФІКА ПРОДЮСЕРСТВА  

ЦИРКОВОГО ШОУ-БІЗНЕСУ» 

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 сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

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». 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Львова Інесса Сергіївна  

Контакти i.lvova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра циркових жанрів 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Львова Інесса Сергіївна − старший викладач кафедри циркових жанрів. 25 років професійної циркової 

діяльності, жонглювання ‒ антипод; повітряна гімнастка ‒ повітряний політ, повітряні  ремені. 1996р. 

закінчила Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва здобувши кваліфікацію артиста цирку. 

У 2003р. закінчила Київський торговельно-економічний університет та отримала кваліфікацію менеджера-

економіста. 2021р. закінчила магістратуру здобувши кваліфікацію «Режисер, викладач закладу вищої 

освіти».  

Володіючи академічними, світовими та новітніми традиціями циркової школи, практичними 

навичками у галузі мистецтва, забезпечує якісний та конкурентоспроможній рівень для майбутніх артистів 

цирку. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Специфіка продюсерства циркового шоу-бізнесу» розглядається як складова 

менеджменту соціокультурної діяльності і загального менеджменту, а також орієнтована на вивчення такого 
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явища культури, як шоу бізнес, що належить одночасно як до мистецької так і до економічної сфери 

діяльності. 

Враховуючи, що на відміну від попередньої суспільної системи циркова галузь в незалежній Україні 

виключена із  сфери ідеології, питанням управління в даній галузі надається особливої уваги. 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 «Специфіка продюсерства циркового шоу-бізнесу». Вивчення основ 

управління культурними процесами і творчо-виробничої діяльності в цирковому шоу бізнесі. Вивчення та 

практичне застосування основ менеджменту і підприємництва в мистецькій сфері циркового шоу бізнесу. 

Завдання навчальної дисципліни «Специфіка продюсерства циркового шоу-бізнесу» 

•  розширення знань в галузі управління арт-культурою; 

•  засвоєння особливостей розвитку мистецького менеджменту в сучасній Україні; 

• визначення специфічних ознак українського циркового шоу бізнесу; 

•  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; 

•  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, 

орієнтування в тонкощах PR-компаній, 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 – 3 
Лекції – (16) 

Змістових модулів – 3 Лекції – (4) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2) 
Практичні – (14) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 

(60) 

Самостійна робота – 

(84) 

Форма контролю: 

7 семестр – залік; 

Форма контролю: 

7 семестр – залік;  
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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. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

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 

1. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної 

діяльності при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань 

та професійної практики у галузі сценічного мистецтва. 

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. 

5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх 

сценічних образах. 

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

(за жанрами). 

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 

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. 

13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивальній та 

конкурсній діяльності, пропагуванні кращих зразків національної та світової 

сценічної спадщини. 

15. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори 

літератури і мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

19. Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва 

(естрада, цирк, театр); основи режисури естрадно-циркового номеру; методики 

викладання фахових дисциплін, знати термінологічний та понятійний апарат зі 

спеціальності; творчій спадщині видатних майстрів. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

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

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

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. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для 

глибшого їх розуміння. 

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

твору (проекту). 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку 

цивілізації та пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 

17. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних й цифрових технологій в процесі реалізації 

художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати твори 

літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

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

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з дисципліни «Специфіка продюсерства циркового шоу-бізнесу»  

- Словесні методи – викладання сучасних наукових основ теорії, історії і термінології економіки шоу 

бізнеса. Ці методи мають інформаційний, дослідницький, проблемний характер. 

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

інших наочних посібників з метою підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу. 

- Практичні методи – переважно спрямовані на засвоєння техніки керування етапами підготовки шоу, 

взаємодії з багатьма фахівцями індустрії розваг.  

Принципи навчального процесу ґрунтуються на таких засадах: 

- загально-педагогічні (дидактичні): виховне навчання,  висока  свідомість та активність студентів, 

науковість, наочність, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід, міцність і 

прогрес у розвитку; 

- професійно-спеціалізовані:  орієнтація  на  вищі  досягнення,  поглиблена спеціалізація, єдність 

загальної та спеціальної фізичної підготовки, хвилеподібність динаміки навчальних навантажень; 

- сполученості:  пошук  засобів,   які  дозволяють   вирішувати   водночас декілька завдань;  

- засвоєння та включення:  використання студентами  у  своїй професійній практиці навички 

економіста і підприємця для успішного прокату і фінансової віддачі свого проекту 

- моделювання: широке застосування  різних елементів творчо-загального заохочення студентів в їх 

спеціальній підготовці. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
-н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
е
к

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
-н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Основи мистецького менеджменту і маркетингу. 

Тема 1. Сутність, значення та особливості розвитку 

мистецького менеджменту та маркетингу 
8 2 1  5 8    8 

Тема 2. Види та зміст управлінської діяльності  у 

мистецькій сфері 
8 2 1  5 8    8 

Тема 3. Формування команди фахівців для створення 

циркового шоу 
8 1 2  5 8 2   6 

Тема 4. Функції та технології циркового шоу бізнесу 6  1  5 6    6 

Разом за змістовим модулем 1 30 5 5 0 20 30 2 0 0 28 

Змістовий модуль 2. Шоу бізнес як явище культури.  

Тема 5. Історія розвитку шоу бізнесу в Україні 6 1   5 6    6 

Тема 6. Специфіка організації та проведення 

різноманітних циркових арт-проєктів 
8 2 1  5 8    8 

Тема 7. Розробки стратегії та складання бізнес-плану 8 2 1  5 8 2   6 

Тема 8. Створення піар-компанії, реклама, 

дистрибуція. 
8  3  5 8    8 

Разом за змістовим модулем 2 30 5 5  20 30 2 0 0 28 

Змістовий модуль 3. Маркетинг у шоу бізнесі. 

Тема 9. Презентація циркової шоу програми 6  1  5 6  2  4 

Тема 10. Методи аналізу та сегментації ринку 8 2 1  5 8    8 

Тема 11. Мистецькі фестивалі та конкурси 8 2 1  5 8    8 

Тема 12. Організація та проведення шоу бізнесових 

проєктів 
8 2 1  5 8    8 

Разом за змістовим модулем 3 30 6 4  20 30 0 2 0 28 

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 
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Система накопичення балів 
 

 

Форма контролю 

Кількість модулів, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Поточний контроль 3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

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

100 балів       Всього: ПК1, ПК2, ПК3  

ПК (300) +  

СР (100) = 400: 4 = 100 

залік 1 max 100 

Формула до диф. заліку 
400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до заліку 

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за залік 
 

ПК 1 –  Поточний контроль                         СР – Самостійна робота 
 

              

Семестр 

Розрахунок накопичення 

балів 

             Форма контролю 

7 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 залік 100*0,5 = 50 – результат заліку 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 

Перескладання практичного показу роботи студентів можлива протягом тижня після отримання 

оцінки на основі заяви у письмовій формі та створення відповідної комісії фахівців та повторного 

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання 

− видаленням студента з навчальної аудиторії. 
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