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Виробнича (управлінська) практика спрямована на те, познайомити 

студенток і студентів з різними формами організаційних механізмів у 

театральній справі. 

Коротка анотація 

курсу 

Впродовж 4 тижнів студент(к)и теоретично та практично 

познайомляться з 3 видами інституцій - державним театром (Театр Лесі 

Українки), театральним фестивалем (Кіт Гаватовича) та формою 

існування театрального проекту в рамках міждисциплінарного 

великого проекту (проект black box в Арт-центр Фабрика повидла).  

Мета та цілі курсу Метою практики є означення форм існування театру та театральних 

форм, а також розширення уявлень про організацію театральної справи 

в сучасному світі. Зокрема пильну увагу приділяється рефлексіям 

студентів і студенток на цю тему та загальний стан речей.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Рекомендована література відсутня.  

Основним предметом обговорення і опрацювання практики є структура 

театру та інших театральних форм.  

Тривалість курсу 4 тижні  

Обсяг курсу 180 годин практичних занять (зустрічі, інтерв’ю, участь в процесах 

ітд.)  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент(к)и:  

- познайомиться як мінімум з 3-ма форматами театральної 

діяльності 

- розрізнятиме державний і незалежний сектор діяльності театру 

- матиме практику взаємодії з представниками різних інституцій, 

що практикують театральну справу 

- розширить свої уявлення про можливості організації 

театральної справи 

Ключові слова Структура, театральна справа, фестиваль, театр, театральний проект, 

недержавний/назалежний сектор, дотації, театральний менеджмент 

Формат курсу Очний 

 Проведення зустрічей, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
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Теми 1. Театр і форми його існування  

2. Фестиваль як форма театральної діяльності 

3. Структура театру 

4. Команда театру - функції і сфери відповідальності 

5. Театральний проект  

6. Що таке театр сьогодні? Форми, виклики, запити 

Підсумковий 

контроль, форма 

Підсумкове есе. Письмово 

Пререквізити Для проходження практики студент(к)и повинні володіти знанням про 

історію театру та розуміти зміну організації театральної справи 

впродовж історії. Також бажаний досвід участі у волонтерствах чи 

інших форматах взаємодії з театральними проектами та процесами 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

- індивідуальна робота, зокрема письмова 

- пошукові завдання 

- групові дискусії 

- робота в малих розділених групах  

- інтерв’ю 

- розробка структурних елементів (для інтерв’ю, аналізу, та ін.) 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загальновживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет, комунікативні 

навички.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

відвідування - 20 балів 

поточні письмові роботи (3 х 10 балів) - 30 балів 

підсумкове есе - 25 балів 

щоденник - 25 балів 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі зустрічі і заплановані події. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані під час 

відвідування практики, самостійній роботі та бали підсумкового есе. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. /  

дата /  

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота)  

Літерат

ура. 

Ресурс

и в 

інтерне

ті 

Завдання, год Термін 

виконання 

1 тиждень      

02.09 

 

Знайомство. Театр 

і форми його 

існування  

 

зустріч з групою --- моніторинг 

поняття 

структури в театрі 

 

06-08.09 Фестиваль як 

форма театральної 

діяльності 

відвідини подій 

фестивалю для 

написання 

огляду 

--- написання огляду 

про фестиваль 

до 

11.09.2019 

      

2 тиждень      

11.09 Структура театру 

 

зустріч з 

групою, 

обговорення 

структури 

театру 

---   

12-13.09 Команда театру - 

функції і сфери 

відповідальності 

зустрічі з 

учасниками 

команди театру: 

директорка-

художня 

керівниця; 

помічниця 

директорки, 

керівниця 

відділу проектів;  

   

15.09  Завдання 

“таємний 

покупець” на 

виставі 

“Горизонт 200” 

--- написання відгуку 

про структуру для 

глядача в театрі  

 

3 тиждень      

16-20.09 Команда театру - 

функції і сфери 

відповідальності 

зустрічі з 

учасниками 

команди театру: 

завтрупи, 

помреж, завпост, 

начальник 

монтувлаьного 

цеху; 

гол.режисер, 

піар-менеджерка 

   

  Інтерв’ю з --- транскрибування  



акторами та 

працівниками 

театру 

аудіозаписів 

інтерв’ю 

4 тиждень      

23.09 Театральний 

проект  

 

зустріч і розмова 

з проектним 

менеджером 

Арт-центру 

Фабрика 

Повидла  

   

24-27.09 Що таке театр 

сьогодні? Форми, 

виклики, запити 

розмови, 

консультації, 

групові зустрічі 

 написання 

підсумкового есе 

 

 

 


