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Самостійна робота – 80 год
Залік
1 курс, 2 семестр
– Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності :
ЗК1. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень
на теоретичному і практичному рівнях з урахуванням аспектів
мистецтвознавчої сфери.
ЗК2. Здатність планувати та здійснювати власне наукове
дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у
галузі педагогіки вищої школи, сценічного мистецтва та
культури. Здатність представляти результати досліджень
сучасного сценічного мистецтва у вигляді звітів і публікацій
державною або однією з іноземних мов.
ЗК6. Здатність володіти сучасними принципами та методами
постановочної сценічної діяльності та технологіями створення
художньо-естетичного простору видовищних сценічних творів.
ЗК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії
сценічних творів, застосовувати у практиці сценічної діяльності

Програмні
результати
навчання

можливості мистецьких засобів (вербальних, візуальних,
аудіовізуальних, образотворчих, пластичних).
ЗК8. Здатність удосконалювати форми і методи педагогіки у
процесі виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до
аналізу,
зіставлення,
порівняння
педагогічних
явищ,
формування сучасного педагогічного мислення щодо
входження системи вищої освіти України в Європейський
простір вищої освіти.
ЗК9. Здатність до використання професійно профільованих
знань та навичок при вихованні та навчанні режисерів у процесі
формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків
у сценічній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі.
ЗК11. Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію і
тактику свого інтелектуального, культурного, професійного
саморозвитку та самовдосконалення.
ЗК13. Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та
лідерські якості.
ЗК14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
– Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст
компетентності.
СК1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і
мистецтва,
розуміння
філософської
та
соціальної
компетентності (СК) природи мистецтва. Розуміння сутності
методології наукового пізнання, змісту мистецької освіти та
управління освітньою діяльністю.
СК6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у
професійній
діяльності
як
режисера
на
високому
інтелектуальному та мистецькому рівні.
СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання
професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики
режисури) дисциплін у вищих навчальних закладах, колегіумах
мистецького профілю.
СК10. Вміння на особистісному високому професійному рівні
створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні
концепції.
СК13. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері
фахової діяльності режисера та викладача.
СК18. Здатність на високому якісному рівні практично
застосувати педагогічні теорії в театральній освіті.
ПРН1. Набути концептуальні знання, включаючи певні знання
сучасних досягнень в сценічному мистецтві та виробництві.
ПРН2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у
культурних процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності
як режисеру;
ПРН3. Оволодіти культурою сценічного мислення, знаннями до
узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.
ПРН4. Виявити знання сутності процесів навчання й виховання
у вищій школі, їх психолого-педагогічних основ; методів

Анотація (зміст)
дисципліни

формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих
здібностей і логічного мислення особистості.
ПРН5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ
застосування елементів теоретичного та експериментального
дослідження в професійній діяльності.
ПРН6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та
аудіовізуальних творів та використовувати його під час
постановочної діяльності.
ПРН14. Активно виявляти готовність до прийняття рішень у
складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та прогнозування.
ПРН16. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких
знань і професійних практик, оцінку стратегічного розвитку
мистецтва, творчого та навчального колективу.
ПРН17. Приймати рішення у складних і непередбачуваних
умовах
розвитку
сценічної
(театральної,
концертної,
видовищної) культури; вільно застосовувати основні принципи
творчого розвитку сценічного мистецтва, намагаючись
впливати на соціокультурні зміни.
ПРН18. Креативно мислити відповідно до проблематики
сценічного мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у
провадженні нових стратегій
Коротка анотація до 10 речень. Дисципліна передбачає
освоєння студентами-магістрантами теоретичних та практичних
компетенцій по організації та методиці проведення видовищ та
масових свят і подій в сучасних умовах України, які необхідні
для забезпечення якісної фахової підготовки майбутніх
магістрів акторів-ведучих театралізованих свят та шоу-програм.
Об’єктами вивчення є концертна, дозвіллєва, естрадна та
масово-розважальна сфери, де зможуть проявити свої здібності
та професійні навички акторської майстерності випускники
магістерського відділення після закінчення ВНЗ.
Мета дисципліни – отримання студентами-магістрантами
теоретичних та практичних компетенцій з проблем сучасної
організації та методики проведення видовищ : естрадних
концертів, фестивалів, виставок, масових свят, які необхідні для
забезпечення якісної фахової підготовки майбутніх магістрів з
режисури масових свят, шоу-програм і артистів-ведучих.
Завдання дисципліни: – освоєння здобувачами вищої освіти
теоретичних знань з методики організації та проведення
сучасних театралізованих видовищ та масових свят, знань по
святкуванню календарних, народних, релігійних, державних,
молодіжних, спортивних, професійних та дитячих святах,
отримання необхідних знань по методиці вивчення, аналізу та
підготовки масових театралізованих заходів, підвищення
загальнокультурного рівня професійної підготовки майбутніх
працівників культури і науковців в галузі культури.
1.1. Зміст за модулями, темами.

Змістовний модуль 1. Методика підготовки масових свят та
видовищ
Тема 1.1. Предмет і завдання курсу
Тема 1.2. Календар державних і народних свят як фундамент
організації масових свят
Змістовний модуль 2. Методика вивчення та аналізу
підготовки масових свят і видовищ
Тема 2.1. Методика вивчення, аналізу, та підготовки масових
театралізованих заходів
Тема 2.2. Прямий та непрямий методи аналізу масових дійств
Змістовний модуль 3. Організація масових свят як
психолого-педагогічна та творча діяльність
Тема 3.1. Організація масових вистав і свят як психологопедагогічна і творча діяльність
Тема 3.2. Організація масових свят як творча діяльність
організаторів

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

Змістовний модуль 4. Процес організації масових заходів від
початку і до завершення
Тема 4.1. Процес організації масових заходів від початку і до
кінця
Тема 4.2. Документація та фінансування проведення масових
Заходів
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 48 бали
(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 за 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.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/MzAzNTE2NjkzODc2?hl=ru&cjc=e
se7zci
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