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Аудиторія, де 
проходитимуть заняття 

 316 (медійна) 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість кредитів ECTS  4 (120 год.) 

вид заняття  загальна кількість годин 

Лекції  28 

Практичні заняття  42 

Самостійна робота студента  50 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

У сьогоденні реаліях успішна діяльність художника та його видимість на мистецькій арені 
узалежнена не тільки від  якісного продукту авторської творчості, але й від уміння його 
популяризації, досягнення високої ринкової вартості та вдалої реалізації на різноманітних 
платформах. У світі глобальної інформації ці завдання не здаються настільки складними, 
проте від грамотного застосування засобів промоції залежить успіх реалізації мистецького 
продукту на вітчизняній і світовій арені. Курс покликаний навчити слухачів створювати та 
використовувати основні інструменти промоції власної творчості та впевнено почувати себе в 
умовах сучасного мистецького ринку.  

Головна мета курсу 
Ознайомити студентів з сучасними реаліями мистецького ринку, зокрема в середовищі 
світового художнього скла, та сформувати навики застосування певних інструментів промоції 
власної творчості.   

Завдання курсу 
Ознайомлення з основними платформами реалізації авторських творів, їх умовами та 
специфікою; формування вмінь і навичок зі створення іміджевої та інформаційної продукції, 
їх розвитку та поширення; оволодіння основами організації авторських і групових проєктів, 
масових заходів у професійному середовищі; ознайомлення з основами ведення 
підприємницької діяльності. 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності, закладені в освітній 
програмі «Художнє скло» (ЗК – загальні компетентності, СК – спеціальні компетентності): 
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ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК12.Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  
СК1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного 
продукту предметнопросторового та візуального середовища.  
СК2. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх 
досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів 
професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.  
СК6. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов 
споживача.  
СК8. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; 
визначати пріоритети професійної діяльності.  
СК10. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному 
та міжнародному контекстах.  

Курс передбачає програмні результати: 
1. Формувати різні типи документів, застосовуючи основні правила дотримання 

культури письмового мовлення, з метою промування власного творчого доробку. 
2. Комплексно визначати функціональну та естетичну специфіку творчого доробку та 

вміти правильно представляти її в професійному інформаційному просторі, в тому 
числі міжнародному.  

3. Орієнтуватися в основах ведення підприємницької діяльності на вітчизняному ринку 
креативних індустрій.  

4. Розуміти засадничі принципи проєктного менеджменту та фандрайзингової 
діяльності, володіти відповідною фаховою термінологією.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Формат викладання дисципліни «Промоція творчості» передбачає наше з вами живе 
спілкування, лекції та практичну роботу в аудиторії, а також самостійну роботу. Лекційні та 
практичні заняття розкриватимуть певну тему, яка відображена в орієнтованому плані курсу. 
Самостійна робота націлена на те, щоби кожну з теоретичних тем засвоїти на практиці та 
вдосконалити практичні вміння. 

Консультації  
Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу для 4 курсу ОР Бакалавр, де проходитимуть 
усі консультації, пов’язані з виконанням завдань. Якщо вам потрібні додаткові  індивідуальні 
консультації, які стосуються змісту курсу, ваших робіт, чи інших питань, пов’язаних з освітнім 
процесом, ми можемо зустрітися за попередньою домовленістю. Ви можете також 
використовувати всі доступні засоби онлайн-зв’язку (Viber, Facebook Messenger, Telegram, e-
mail), ми намагатимемось оперативно реагувати та відповідати на ваші запитання.  

Дистанційне навчання  
У випадку впровадження заборони на відвідування академії здобувачами освіти, пов’язаної 
з посиленням карантинних обмежень, ми займатимемось з вами дистанційно. Лекційні 
заняття проводитимуться на платформі Zoom (лінк доступу надсилатиметься електронною 
поштою), консультації в онлайн-форматі чи в телефонному режимі.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Модуль 1 (7 семестр) 
 
Змістовий модуль 1. Інформаційні та промоційні продукти, способи їх використання.  
Тема 1. Формування мистецького портфоліо та CV.  



Тема 2. Основи проєктування авторського веб-ресурсу. 
Тема 3. Присутність і активність у соціальних медіа.  
 
Змістовий модуль 2. Створення цифрових і друкованих інформаційних матеріалів.  
Тема 4. Основи студійної фотозйомки, специфіка фотографування художнього скла. 
Тема 5. Комп’ютерна обробка фотоматеріалів. 
Тема 6. Підготовка до друку, способи видання друкованих матеріалів. 
Тема 7. Основні принципи та сучасні тенденції макетування поліграфічної продукції.  
Тема 8. Формування цифрового та друкованого каталога творів. 
Тема 9. Основи студійної відео-зйомки, монтаж відео-матеріалу.  
 
Модуль 2 (8 семестр) 
 
Змістовий модуль 3. Формування виставкового проєкту, організація масових заходів.  
Тема 10. Джерела фінансування культурно-мистецького проєкту, підготовка грантової 
заявки. 
Тема 11. Підготовка до реалізації культурно-мистецького проєкту, формування прес-релізу, 
інструменти поширення інформації.  
Тема 12. Формування експозиційного простору, створення експлікацій, використання 
мультимедіа.  
Тема 13. Специфіка організації міжнародних культурно-мистецьких заходів (виставки, 
конференції, пленери, симпозіуми).  
Тема 14. Фіксація та поширення результатів реалізації проєкту, його масштабування.  
Тема 15. Дизайн художнього скла в країнах Східної Європи.  
 
Змістовий модуль 4. Платформи реалізації продуктів творчої діяльності.  
Тема 16. Специфіка роботи з галереями, участь у ярмарках, засади робота на вітчизняному 
мистецькому ринку. 
Тема 17. Аукціони. Міжнародні акційні доми та принципи співпраці з ними.  
Тема 18. Інтернет-платформи реалізації авторських творів, підготовка мистецького продукту 
до реалізації (пакування, транспортування, дозвільна система).  
 
Змістовий модуль 5. Ведення підприємницької діяльності.  
Тема 19. Форми суб’єктів господарювання для ведення підприємницької діяльності на ринку 
креативних індустрій: переваги та недоліки. 
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ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання результатів виконання завдань відбуваються у формі заліка. Поточне оцінювання 
на основі практичних занять: семінари, презентації, тести, контрольні роботи. Завдання, 
виконані в рамках курсу, оцінюються за результатами підсумкового контролю. 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

90-100 Відмінно 

74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю перездачі 

1-34 незадовільно з повторним вивченням дисципліни 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування 
Відвідування занять є обов’язковою умовою. Якщо ви заздалегідь знаєте, що повинні 
пропустити заняття з поважних причин, будь ласка, поінформуйте когось із викладачів. Якщо 
протягом семестру ваша відсутність перевищила присутність, атестація буде під загрозою. 
Виправданими поза встановленим лімітом можуть визнаватись пропуски занять за умови 
надання супровідної документації в деканат, відповідно до правил ЛНАМ, через:  

- хворобу 
- події пов’язані з позанавчальною діяльністю на кафедрі художнього скла чи ЛНАМ 
- юридичні зобов’язання.   

Вчасне виконання завдань є критично важливими. Обов’язком студента є реалістичне 
планування свого часу на виконання передбачених цим силабусом завдань. Допуск до 
повторного складання (перездачі) перегляду здійснюється згідно положення «Про порядок 
ліквідації академічних заборгованостей» за посиланням: https://lnam.edu.ua/files/Academy/ 
publicinfo/ustanovchi/polog_likvidats_zaborgov.pdf Виключенням з цих правил можуть бути 
пом'якшувальні обставини, зазначені вище в розділі про відвідування.  

Академічна доброчесність  

ЛНАМ розділяє фундаментальні цінності академічної доброчесності: чесність, довіра,  
справедливість, повага та відповідальність. Кожен учасник освітнього процесу в ЛНАМ 
несе персональну відповідальність за дотримання академічної доброчесності. Детальніше 
про академічну доброчесність читайте в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЛНАМ» за посиланням: https://lnam.edu.ua/files/Academy/ 
publicinfo/ustanovchi/2020/Zabezpe4ennja_jakosti_osvitu.pdf 
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