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Рiвешь вIIIцOТ ocBiTII [Iерший (бакалаврський) piBeHb вищоi освiти

С.татус. диециплiнtл
ВЦПOВIДНО ДО

навtIального плану

обов'язкова навчальна лисциплiна

Курс
Сепlсс,гр

I курс
(1 семестр)

CeпlecTpoBltii lсоllr,роль Залiк - l семестр

Обсяг дисцtlплiни:
крелrIтIr €ItТС/
I(IJIbt(lcTb годIIн

3 крелитiв СКТС/ 90 годин

NIoBa вItItладаIIIIя УкраТнська мова

Що буде вивчатIlсrI
(предшrст нав.lаIлlrя)

Щисчиплiна передбачае ознайомлення з сучасним украiнським
\{истецтвом, органiзаuiсю концертно-театральних установ.
{скравими прикладами видовищ, засво€ння основ аналiзу TBopiB
;ценiчного та KiHo- мистецтва.

Мета дисциплiни ознайомитися зi специфiкоIо рех(исерсько
Iайстерностi в сценiчному мистецтвi, набуття практичних навичоI
налiзу театралiзованих видовищ та сучасного мистецтва загалоN,I.
iавдаlлня:

. закрiпленFIя знань щодо основних законiв режисури, за якимл
TeaTpi вiдбувасться творчий процес;
. вироблення у здобувачiв освiти навичок самостiйног<

tрактичного пiлхолу до оцiнки мистецтва репrисури та йtого ролi l
TBopeHHi сценiчних форм мистецтва;

о ознайомлення з yciMa складовими KoMIIoHeHTaMI

LIOшty r{e

цiltаво/поr,рiбllо
l} Ill}rlit,1,II

(пrсr-а, завдаllня)

Преlrеквiзll,глl
(llопсрслlli
NoI\I llc tсIIтll0с,f l,
IIеоохIднI длrI l}!lBllcIItlя
дllсцttплitlIl) ЗI{

исерськоТ прашi на Bcix етапах гliдгот,овки i випуску l]идов}Iща;
о ознайомити з сучасним уtсраiнським мистецтво, що даст

ожливiсть сформувати висококвалiфiкованих рехtисерiв ,l.

K0l. Зда,rнiсть реалiзувати своТ праtsа i сlбов'язки

успiльства, усвiдомлювати цiнгtостi громадяIJського
tократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого

рховенства права, прав i свобол людини i громадянина в
к02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi,
eyKoBi цiнностi i досягненltя суспiльства на ocHoBi

як член
(Bi;rbHo

розвитку
YKpaTHi.
культурнi

розумiнн
iT мiсцяэторiТ та закономiрностей розвитку предметноi областi,



ьнiй системi знань про приролу i суспiльство та у розвитк
пiльства, технiки i технологiй.

К03. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.
К04, Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так
исьмово.
К05. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
К06. Здатнiсть використовувати iнформачiйнi i комунiкацiйн
хнолог1l.

К07. Здатнiсть прачювати в командi.
К08. I]iнування та повага рiзноманiтностi та мультикультурностi.
КOЗ. Здатнiсть до ефективноТ дiяльностi,у колективi в процес
творення сценiчного твору, керiвництва роботою i l або участi ,

кладi творчоi групи в проuесi його пiдготовки.
к04. Здатнiсть до професiйного опанування змiстови:

iнформацiйного, виразно-образного) piBHiB сценiчного твору.
К07. Здатнiсть до розумiння та оцiнювання акту.rльних культурно
истецьких проllесiв.
Kl0. Здатнiсть до критичного аналiзу, оцiнки та синтезу нови]
кладних iлей у творчо-виробничiй сценiчнiй дiяльностi.
Kl l.Здатнiсть до спiлкування з широкою професiйною Ti

ауковою спiльнотою та громадськiстю з питань сценiчногt
истецтва та виробництва, до взаемодiТ iз представниками iншиl
ворчих професiй.
К14. Здатнiсть ана,тiзувати твори

ритичного осмислення теорiй,
лiтератури i мистецтва на основ
принципiв, методiв i понятl

ценiчного мистецтва.
]К15. Здатнiсть вiльно орiентуватися у напрямах, стилях, жанрах Ti

идах сценiчного мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв.
к16. Здатнiсть враховувати етичнi засади професiйноi дiяльностi.
К l7. Здатнiсть враховувати економiчнi, органiзацiйнi та правов
пекти п сlиноl дlяльност1.p0l. Визначати взаемозв'язок цiнностейЧопlу NtожIlа IIавlIlлтIIся

(програпlll i результати
навчання) ПР

успiльства iз засадами розвитку сфери культури
громадянськог(
й мистецтва l

KpaTHi.

Р02. Мати концептуальнi HayKoBi та практичнi знання у сфер
ценiчного мистецтва.
Р03. ВiльtIо спiлкуватися з професiйних питань державною Ti

ноземною мовами усно l письмово.
Р04. Здiйснювати пошук необхiдноi iнформачiТ у професiйнii
iTepaT,ypi, в мережi IHTepHeT та iнших джерелах.

ПР12. Органiзовувати, планувати та провадити театрально
едагогlчну дlяльнlсть.
Pl3. Знати ocHoBHi етапи (епохи, стилi, напрямки) у розвитк)

тру, лiтератури, образотворчого мистецтва, музики, KiHo; основн
акти про видатних особистостей у сферi мистецтва; класифiкуватл
иди та жанри сценlчного мистецтва.
pl4. Самостiйно iлентифiкувати напрями та концепцiт сценiчногс
истецтва у KoHTeKcTi сучасного художнього життя.

f[ореквiзrlтлl
(спсцiа;lьtli, фаховi
(копrпетеllтпостi,
oTpltlralli пiслл
вtIвчеIIня дlr сципл iltIl)
ск

Р15. Аналiзувати та оцiнювати досягнення художньоi культури



гвори лiтератури та мистецтва з урахуванням iсторичногс
контексту, Здiйснювати аргументований критичний аналiз TBopiB

эценiчного мистецтва. Виявляти тенденцii розвитку сучасного
\,1истецько-художнього процесу.
ПРl6. Визначати творчi можливостi та перспективи особистогс

розвитку, здiйснювати психологiчну саморегуляцiю.
ПР17, Аналiзувати та враховувати естетичнi запити глядачiв.
ПР21. Презентувати результати професiйноi дiяльностi та проектiв у
эферi сценiчного мистецтва, доносити ло фахiвuiв i нефахiвцiв
iнформаuiю, iдеi, проблеми, рiшення, аргументацiю та власний
цосвiд.

KplrTepii оrцiнювання
(екзапlеllацiiillа
tlолiтIIка)

Форми контролю: (MaK/MiH у ceMecTpi)
1. Оцiнювання роботи пiд час практичних занять - 40 балiв

l 20 быiв.
2. Самостiйна робота - 40 балiв / 20 балiв.
3. Екзамен - 20 ба-tliв / 20 балiв.

Шкала оцiнювання:
За нацiона-lrьною лиференчiйованою шкалою - квiдмiнно>,
<добре>, кзадовiльно), (незадовiльно>.

За шкалою ECTS: А 90-100, В 82-89, С 74-8l ,D 64-7з, Е 60-б3,
Fх 35_59, F 1-34.

як пrожtlа
KopllcTyBt}TlIcя
lt:rбy,r,lrпrll зrlаrrllяшrlt i
BMilltlяпrl,t
(lcoпtпeT,ettTrI о cTi)

Пiсля проходження навчальноi практики злобувач мас:
5ути здатним до вивчення та накопичення провiлного лосвiд)
професiйних aKTopiB та режисерiв;
вмiти самостiйно робити ана.пiз сценiчних та аулiовiзуальних
гворiв;.
вмiти застосовувати i закрiпити набутi в процесi навчання фаховi
}нання та умiння;
впевнено оперувати системою режисерськоТ та театра-пьноi
гермiнологii.

HaB.la;rbtta логiстrIка Навчальна практика проводиться протягом семестру без вiлриву
вiд навчання.

Форма конmролю: екзалtен ( 7 семесmр), екзалrен (8 семесmр),
Види занять:
Консультацii, самостiйна робота,
методи навчання:

-верба.гrьний метод (пояснювання завдань, дискусiя, спiвбесiда
тощо);

-наочний метод (iлюстративний та демонстративний);
-самостiйна робота з навчально-методичною лiтературою

(конспектування, тезування, анотування);
-iнформачiйнi методи HoBiTHix комп'ютерних технологiй

(дистанцiйнi, мультимедiйнi, веб-, вiртуально opieHToBaHi
тощо);

-проблемний метод (розв'язання завдань, переклад, написання
рефератiв, тез та статей);

Форми навчання:
fleHHa (очна), дистанцiйна.



Iнфорпrачiirне
забезпечення
з фоrlду та репозиторilо
HAKKKlM

ацiйнi ресурси 
lЛiтераryра: 
l

l. ВовкуН В.В. МисТецтвО режисурИ масових видовищ: пlдручник. -t

КиТв: HAKKKiM,2015.-356 с. l

2. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посiб.|

(2-е вил.). - Киiв: ДАКОР, 2006. -252 с. l

3, Кужельний о,П. основи режисури театралiзованих видовищ i|

свят. Навча.пьний посiбник для вищих навчаJIьних закладiв .l

Грифом МОН Украiни. - Киiв : HAKKKiM,2072. - 130 с. 
l

4. кужельний о.п. основи режисури театралiзованих видовищ il

свят: робоча програма. - КиiЪ : HAKKKiM,2012. - 16 с. . l

5. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: пtдручник. -,]

[tиТв : HAKKKiM,2016, - 200 с. 
1

|О. MuryreHKo В.Б. Органiзачiя i методика проведення весiльних]

[ur, , пiлручник. - КиТв: HAKKKiM, 2013 - 200 с.

h. Об.рr"rська д.П. основи режисури масових вистав i свят : навч.

[rосiб. - Киiв : ДАКККiМ,2002.- 87 с.

lB Погребняк г. п. дспекти сучасного менеджменту в га,.rузi

Ь"доu"щ, навчЕtльно-методичний комплекс. - КиТв : HAKKKiM,
lzott-+B..
l

l

I

l Iнформацiйнi ресурси:
|r. Законодавство та нормативнi акти [Електронний ресурс], режим
l доступу: www zakon.rada.gov.ua

Локацil1,1,а
пt атср i :rль rl о -,гех l l i,l rl е

забсзtlе.lеllttя

провелення лекцiйних, практичних та семiнарських занять з

дисциплiни <Навчальна практика) вiдбуваеться на базi

театрально-вIrдовищних закладiв, музеiв та iнших мистецьких
ппосторiв м.кисва

Кафедра

Iнстuтут Iнститут сучасного мистецтва

IIlфорпrаuiя про
It ауков о -п едаго г,iч tl 1,1x

працiвrlltкiв

Краmко Юлiя Волоdttмuрiвна - старший викладач кафелри

режисури та акторськоТ майстерностi

Iнша iнформаuiя на сайтi кафелри:

https ://nakkkim. edu. ua/instituti/institut-suchasnogo-
mistetstva/kafedra-estradno go-vikonavstva

Орltгittалыtiсть
наl}чальноТ дtrсцllплilllt
(llpll tIatlBlloc"гi).
полiтltltа ak:tjleпli.tltoi
лобро.lеcllocTi

Bci учасники освiтнього процесу дотримуються полiтики

доброчесностi i сприяють функчiонуванню ефективноi системи
запобiгання та виявлення академiчного плагiату.

Лilrrt на длlсциплirrу Google сlаssгооm:

Розробник: Кратко ю.в.., старший викладач кафелри режисури та акторськоi

майстерностi



Обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboT програми <Режисура>,

Гарант ocBiTHboT програми: Матушенко В.Б., доктор фiлософiТ, професор HAKKKiM,
кандидат культурологii, професор кафелри режисури та акторськоТ маЙстерностi,

Заслухtений праuiвник культури Украiни

професор, народна артистка Украiни

Щиректор Iнституту сучасного мистецтва

(пiдпис)

Хоролешь Л.I.

(пiлпис)


