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026 «Сценічне мистецтво»
Освітньо-професійна програма Режисура
Вибіркова
Українська
4 кредитів - 120 годин
Лекції – 28 год.
Практичні – 28 год.
Модульний контроль – 8 год
Самостійна робота – 56 год
Залік
2 курс, 4 семестри
– Загальні (ЗК) компетентності :
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою усно, так і
письмово.
ЗК05. Здатність спілкування іноземною мовою.
ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні

Програмні
результати
навчання

технології.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
ЗК08. Цінування і повага різноманітності і мультикультурності
- Спеціальні (СК) фахові компетентності :
СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку
нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.
СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його
відтворення у художніх сценічних образах.
СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі
створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі
у складі творчої групи в процесі його підготовки.
СК04. Здатність до професійного опанування змістових
(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.
СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї
творчої (інтелектуальної) діяльності.
СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних
культурно-мистецьких процесів.
СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й
цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,
осмислення та популяризації творчого продукту.
СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої
ідеї та твору із зовнішнім контекстом.
СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових
складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.
СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та
науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного
мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками
інших творчих професій.
СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та
практичний досвід фахівцям і нефахівцям.
СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на
основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і
понять сценічного мистецтва.
СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях,
жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині
видатних майстрів.
СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної
діяльності.
СК 17. Здатність враховувати економічні, організаційні та
правові аспекти професійної діяльності.
- Програмні результати навчання (ПРН) :
ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері
сценічного мистецтва.
ПР03.Вільно спілкуватися з професійних питань державною та
іноземними мовами усно і письмово.
ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній
літературі, в мережі інтернет та інших джерелах.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.

Анотація (зміст)
дисципліни

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір
для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його
оцінки.
ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні
засоби відтворення креативного задуму при реалізації
сценічного твору (проєкту).
ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та
соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності
художньої мови театру та перформативних мистецтв.
ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку
театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно;
основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва;
класифікувати види та жанри сценічного мистецтва.
ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої
культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням
історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний
аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції
розвитку сучасного мистецько-художнього процесу.
ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.
ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері
сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та
етичних аспектів.
ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб
та груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти.
ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та
проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і
нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію
та власний досвід.
1. Дисципліна вивчає практичне оволодіння студентами
навичок постановки масово-розважальних програм і свят
(концертів, масових народних свят, корпоративів, днів
народжень, шоу-програм, ювілеїв, дитячих, юнацьких,
молодіжних, спортивних програм та інших естрадних заходів)
з точки зору режисерської діяльності для подальшого
використання у своїй професійній режисерсько-постановочній
діяльності. Об’єктами вивчення є масові заходи діяльність,
концертна творчість, прояви професійного режисерськоакторського мистецтва у режисерсько-постановочній та
творчій діяльності.
Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти фаховоорієнтовані режисерські знання, що розкривають систему
організаційного процесу та постановки масово-розважальних
програм і свят.
Завдання дисципліни – надання студентам теоретичних та
практичних знань режисерської діяльності, ознайомлення з
основними прийомами та методами постановки заходів масоворозважального спрямування (масові свята, концерти, шоупрограми, корпоративи, ювілеї, банкети, дні народження,

дитячі, юнацькі, молодіжні, спортивні програми та ін.),
проведення повного комплексу репетицій для якісної
постановки.
2. Зміст за модулями, темами.
Змістовний модуль 1. Історія режисури. Види і функції
монтажу.
1.1. Історія режисури масово-розважальних програм
1.2. Види і функції монтажу в режисурі масово-розважальних
програм
Змістовний модуль 2. Засоби активізації глядачів.
2.1. Засоби активізації глядачів про проведенні розважальних
програм
2.2. Театралізації та її основні види при проведенні масоворозважальних програм і свят
Змістовий модуль 3. Режисура концертів і свят
3.1. Загальна методика підготовки концертів і масових свят
3.2. Режисура дитячих програм та свят

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу
Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom
Література

Змістовний модуль 4. Режисура театралізованих видовищ.
4.1. Режисура корпоративів, днів народжень, ювілеїв
4.2. Режисура театралізованих видовищ та шоу-програм
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 балів
(від 0 до 12 балів за кожний модуль).
2. Самостійна робота – 28 балів (від 0 до 7 балів за кожний
модуль).
3. Модульний контроль - 8 балів (від 0 до 2 балів кожний
модуль).
4. Залік – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
Посилання
https://classroom.google.com/c/MzAzNTE4NDQ3NTk3?hl=ru&cjc
=7esav3g
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