Силабус навчальної дисципліни
«Методика проведення спортивно-видовищних
заходів»
Освітні програми: «Режисура» і «Акторська
майстерність»
Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Вибіркова навчальна дисципліна

Курс
Семестр

І курс
(2 семестр)

Семестровий контроль

Екзамен – 2-й семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

3 кредита ЄКТС/90 годин (16 лек., 16 практ., 58 самост,)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна передбачає освоєння студентами-магістрантами
теоретичних та практичних компетенцій із методики проведення
спортивно-видовищних заходів, які необхідні для забезпечення
якісної фахової підготовки студентів-магістрів з
режисури
театралізованих свят і шоу-програм.

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є спортивно-масова, концертна,
культурно-дозвіллєва сфери, де зможуть проявити свої здібності
та професійні навички режисури та акторської майстерності
випускники магістерського відділення після закінчення ВНЗ.
Мета дисципліни – засвоєння здобувачами другого (магістерського)
рівня вищої освіти теоретичних знань із історії виникнення
режисури, практичне засвоєння студентами монтажного методу
побудови спортивних заходів, концертних та масово-розважальних
програм, понять «театралізації» та її основних видів, оволодіння
основними методами активізації глядачів, засвоєння навичок з повної
підготовки спортивно-видовищних заходів, вивчення послідовності
проведення репетицій програми та здійснення практичної
постановки спортивно-видовищного заходу, свята чи концерту.
Завдання дисципліни: – освоєння здобувачами вищої освіти
наукових, теоретичних та практичних навичок
по методиці

організації, підготовки та проведенню спортивно-видовищних
заходів.
Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для вивчення
дисципліни) ЗК

ЗК3. Розуміння сутності методології наукового пізнання, змісту
мистецької освіти та управління освітньою діяльністю; здійснення
аналізу сучасних проблем культури і мистецтва, розуміння
філософської та соціальної природи мистецтва.
ЗК10. Здатність до критики та самокритики.

ФК2. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та
виявлення закономірностей розвитку сценічних видовищних
мистецтв.
ФК3. Виділення найважливішої інформації в процесі розв’язання
проблем мистецтва режисури.
ФК4. Здатність до прогнозування розвитку інформаційних
технологій у сценічному мистецтві; вільне володіння технологіями
щодо створення мистецьких творів; удосконалення технології
створення сценічного простору мистецьких заходів
ФК8. Набуття та володіння знаннями для викладання професійноорієнтованих (з історії, теорії та практики режисури) дисциплін у
вищих навчальних закладах, колегіумах мистецького профілю.
ФК9. Здатність до застосування знань з теорії драми, історії театру,
історії матеріальної культури, фольклору та етнографії, історії
видовищ та свят, кіно- та телемистецтва, інших видовищних
мистецтв для творчої та виробничої сценічної діяльності.
ФК17. Здатність взаємодіяти з аудиторією в процесі донесення
сценічного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї
(художню інтерпретацію) під час публічного виступу.
ПРН4.
Виявити знання сутності процесів навчання й виховання у
Чому можна навчитися
(програмні результати вищій школі, їх психолого-педагогічних основ; методів формування
навичок самостійної роботи й розвитку творчих здібностей і
навчання) ПРН
логічного мислення особистост.
ПРН10. Уміти критично мислити та узагальнювати проблеми
сучасного мистецтва під час професійній діяльності.
ПРН13. Розуміти значення культури як форми людського існування,
цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у
своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і
співробітництва.
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;
ПРН19. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на
практиці, безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію.
Сформувати особистісну здатність до творчого розвитку,
самостійного та автономного навчання упродовж життя.
Пореквізити
(спеціальні, фахові
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)
ФК

Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

Форми контролю: (мак/мін у семестрі)
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів
/ 20 балів.
2. Самостійна робота – 40 балів / 20 балів.
3. Екзамен – 20 балів / 20 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.
Здобувачам освітньої програми «Режисура» :
демонструвати загальні компетентності: здатність до
постійної творчості, креативу, новітніх ідей при постановці
програм, абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
працювати в команді однодумців та генерувати власні творчі
задуми, ідеї та знаходити порозуміння і творчий контакт з
артистами-виконавцями,
демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні
творчі ідеї, здатність проявляти високий рівень режисури,
сценарної майстерності, психології в колективі, здатність
знаходити контакт з аудиторією різних вікових категорій для
донесення власних ідей, розваг; вільно і впевнено репрезентувати
свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу в
якості режисера-організатора масових видовищ, вистав, програм і
свят.
Здобувачам освітньої програми «Акторська майстерність» :
демонструвати загальні компетентності: здатність до
постійної творчості, креативу, новітніх ідей при реалізації
постановок, абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
працювати в команді однодумців та підказувати режисерам
генерувати власні творчі задуми та ідеї,
демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні
творчі ідеї, здатність проявляти високий рівень акторської
майстерності, сценічного мовлення, психології артиста, здатність
знаходити контакт з аудиторією різних вікових категорій для
донесення власних ідей, розваг; вільно і впевнено репрезентувати
свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу в
якості артиста-ведучого масових видовищ, вистав, програм і свят.
Структура навчального курсу складається з одного розділу.
Змістовий розділ включає в себе лекційні, практичні заняття,
семінари, самостійну роботу здобувачів, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
загального курсу.
Змістовий розділ.
Тема 1. Історія режисури спортивно-видовищних заходів.
Тема 2. Календар спортивних і масових свят – основа організації
спортивно-видовищних заходів.
Тема 3. Види і функції монтажу в режисурі спортивно-видовищних
заходів.

Тема 4. Засоби активізації глядачів при проведенні спортивномасових програм.
Тема 5. Театралізація та її основні види.
Тема 6. Загальна методика підготовки спортивних заходів,
концертів та масових свят.
Тема 7. Методика підготовки та проведення спортивновидовищних заходів спочатку і до завершення.
Тема 8. Проведення сучасних спортивно-видовищних заходів.

Форма контролю: Екзамен ( 2 семестр)
Види занять:
Лекційні, практичні, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда
тощо);
– практичний метод (практичні завдання, акторські вправи,
семінарські заняття);
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний);
– самостійна робота з навчально-методичною літературою
(конспектування, тезування, анотування);
– інформаційні методи новітніх комп‘ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані
тощо);
– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання
рефератів, тез та статей);
– проєктний метод (індивідуальна творча робота).
Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна.

Рекомендована література та інформаційні ресурси
Інформаційне
Література:
забезпечення
з фонду та репозиторію 1.Матушенко В.Б. Методика проведення спортивно-видовищних
заходів : робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : НАКККіМ,
НАКККІМ
2020 – 18 с.
2. Вовкун В.В. Мистецтво режисури масових видовищ: підручник. –
Київ : НАКККіМ, 2015. – 356 с.
3.Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів. –
Фастів : Поліфаст, 2004. – 264 с.
4. Зайцев В.П. Майстерність артиста і ведучого: навч. посібник. –
Київ : НАКККіМ, 2016. – 234 с.
5. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб.
(2-е вид.). – Київ : ДАКОР, 2006. – 252 с.
6. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят.
Навчальний посібник для вищих навчальних закладів з Грифом МОН
України. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 130 с.
7. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят:
робоча програма. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 16 с.
8. Матушенко В.Б. Методика проведення видовищ та масовищ свят :
робоча програма для студентів-магістрантів спеціальності 026
«Сценічне мистецтво», спеціалізації «Режисер театралізованих
видовищ та шоу-програм». – Київ : НАКККіМ, 2020. – 15 с.
9. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: підручник. – Київ
: НАКККіМ, 2016. – 200 с.
10. Матушенко В.Б. Режисура масово-розважальних програм та свят:
навчально-методичний комплекс. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 60 с.
11. Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних
свят : підручни. – Київ : НАКККіМ, 2013 – 200 с.
12. Обертинська А.П. Основи режисури масових вистав і свят : навч.
посіб./ А.П.Обертинська, Л.Ф.Голубцова. – Київ : ДАКККіМ, 2002. –
87 с.
Інформаційні ресурси:
1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим
доступу: www zakon.rada.gov.ua;
2. http://5fan.info/merrnayfsujqu
3. www.kulturaportal.ru/tree/cultpaper/article.jsp.number=633rubric_id=219
4. www.club–kv.com.ua
5. www.tamada-matushenko.com.ua
Локація та
матеріально-технічне

Проведення лекційних, практичних та семінарських занять з
дисципліни «Методика проведення спортивно-видовищних
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ГаранТ ocBiTHboi програмИ: ПогребнЯк
Г.П,, доктор мистецтвознавства,
доцент,
професор кафелри
режисури та акторськот майсте

Затвердх<ено:

ЗавiдуваЧ кафедри
режисури та акторськоI майстерностi,
професор, народна артистка Украiни

Хоролець Л.I,
(пiдпис)

!иректор Iнституту сучасного мистецтва

