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Передмова 
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(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 026 «Сценічне 

мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» розроблена робочою 
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режисури та акторської майстерності. 
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Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв 



1. Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 

(за спеціалізацією «Акторська майстерність ») 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

Інститут сучасного мистецтва 

Кафедра режисури та акторської майстерності 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Освітня кваліфікація – бакалавр сценічного 

мистецтва 

Професійна кваліфікація – актор, ведучий 

театралізованих видовищ і свят 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Акторська майстерність» 

Тип диплома та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

ОПП акредитується вперше 

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / НРК 

України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-

LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність атестату (свідоцтва) про повну загальну 

середню освіту 

Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», 

«фаховий молодший бакалавр» або освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

здійснюється за результатами ЗНО  

Мова (и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://nakkkim.edu.ua  

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Надати здобувачам вищої освіти необхідний комплекс теоретичних знань та 

практичних навиків, необхідних для виконання професійних обов’язків за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». Забезпечити здобувачам набуття 

знань, умінь, навичок акторської діяльності, компетентностей у галузі 

акторського мистецтва, підготувати їх для працевлаштування за обраною 

спеціальністю.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE#w1_12


3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво». 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво». 

Кваліфікація: актор, ведучий театралізованих 

видовищ і свят.  

Предметна область охоплює парадигму феноменів 

театрально-сценічного мистецтва, формування 

мистецьких цінностей, гуманістичної моралі, 

національної свідомості, національної ідентичності.  

Об`єкти вивчення та діяльності: сценічне 

мистецтво як мистецький феномен, теорія та 

практика сценічного мистецтва та освіти. 

Цілі навчання: підготовка фахівців здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання у галузі 

сценічного мистецтва. 

Теоретичний зміст предметної області: ключові 

поняття, концепції, засади сценічного мистецтва, 

сценічне мистецтво як соціокультурний та 

мистецький феномен, теорія та практика сценічного 

мистецтва.  

Методи, методики та технології (якими має 

оволодіти здобувач вищої освіти): 

– методи мистецтвознавства, культурології; 

– методи створення, методики аналізу, технології  

відтворення та критичної рецепції сценічного тексту; 

– моделювання багатовимірної професійної 

реальності; технології підготовки, випуску, 

організаційного та педагогічного супроводу, 

просування, репродукування, презентації, 

популяризації сценічного продукту; 

– інформаційні та комунікативні технології. 

Інструменти та обладнання:  

– комп’ютерне та програмне забезпечення; 

мультимедійні засоби у сфері сценічного мистецтва; 

– обладнання для створення, фіксації та дослідження 

продуктів сценічного мистецтва.  

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма спрямована на 

загальну та професійну підготовку 

конкурентоспроможного фахівця, який володіє 

сучасними технологіями у галузі сценічного 

мистецтва, базовими знаннями та навичками 

акторського мистецтва, здатний до творчої 

навчально-методичної діяльності, безперервної 

самоосвіти, професійного самовдосконалення.  



Основний фокус 

освітньої програми  

Акцент зроблено на опануванні ґрунтовними 

знаннями, уміннями і навичками в царині 

акторського мистецтва, набутті відповідних 

компетентностей та можливості здобуття подальшої 

освіти.  

Ключові слова: актор, ведучий театралізованих 

видовищ і свят, актор-аніматор, сценічне мистецтво, 

видовищне мистецтво, сценічна діяльність, 

міфологія, масові ігри і свята, розмовні жанри в 

сценічній діяльності, читець, сценічне мовлення, 

сценічний рух, акторська майстерність, театральне 

мистецтво, керівник театрального колективу, 

викладач театральних дисциплін, ведучий обрядових 

дій, мистецтво ведучого концертів, ведучий 

театралізованих заходів, телеведучий, радіоведучий, 

мистецтво конферансу.  

 

Особливості  

програми 

Освітньо-професійна програма розроблена з 

урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду 

підготовки фахівців у галузі сценічного мистецтва, 

забезпечує опанування сучасними методиками 

акторської гри на основі комплексного і системного 

підходів до виховання синтетичного актора, 

передбачає практико-зорієнтоване спеціалізоване 

навчання, забезпечує фахову підготовку здобувачів 

вищої освіти. Викладання частини фахових 

дисциплін відбувається на базі освітніх лабораторій 

виконавської майстерності та передбачає професійне 

використання матеріальної бази, сценічного 

інструментарію (реквізиту, театральних костюмів, 

гриму тощо), звукотехнічного та світлового 

обладнання, елементів сценографії, мультимедійних 

та звукотехнічних засобів. Особливістю ОПП є 

можливість здобуття універсальної професійної 

кваліфікації Актор, ведучий театралізованих 

видовищ і свят, що враховує сучасні тенденції 

розвитку сценічного мистецтва, культурно-

дозвіллєвої діяльності і не має аналогів в Україні.  

 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець підготовлений виконувати зазначені 

професійні роботи в галузі мистецтва: 

2455.2 Актор (театру, кіно та ін.); Артист розмовного 

жанру; Артист-конферансьє; Артист, що веде 



концерт; Репетитор з техніки мови; Читець; Керівник 

(студії за видами мистецтва та художньої творчості, 

любительського об'єднання, клубу за інтересами та 

ін.); Керівник колективу (театрального, 

самодіяльного та ін.).  

2320 Викладач професійного навчально-виховного 

закладу; Викладач театральних дисциплін. 

3474 Актор (заклади культури та мистецтва); 

Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Фахівець підготовлений до ведення відповідної 

діяльності за Класифікацією видів економічної 

діяльності ДК 009:2010: 

КВЕД-2010 Група 90.0: Діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг; 

КВЕД-2010 Клас 90.01: Театральна та концертна 

діяльність; 

КВЕД-2010 Клас 90.03: Індивідуальна мистецька 

діяльність. 

 

Подальше навчання Випускники мають право здобувати вищу освіту на  

другому (магістерському) рівні, набувати 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та  

навчання 

Освітній процес побудований на принципах 

особистісно-орієнтованого, студентоцентрованого 

навчання, на засадах компетентнісного, системного 

та інтегративного підходів.  

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські, індивідуальні), позааудиторні 

(консультації, практика, концертно-виконавська 

діяльність), дистанційні заняття, самостійна робота.  

Методи: інтегровані методи, які забезпечують 

оптимальні шляхи досягнення освітньої та творчої 

мети, методи проблемно-пошукового, діалогічного, 

інтерактивного навчання, самонавчання, а також 

словесні, наочні, практичні, ігрові методи навчання. 

Оцінювання За Національною диференційованою шкалою – 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

За Національною недиференційованою шкалою – 

«зараховано», «не зараховано». За шкалою ECTS – 

A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, Fx 35-59,      

F 1-34.  

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий, 

державна атестація. 



Методи контролю: усне та письмове опитування, 

тести, перегляд практичних робіт, захист курсових 

проектів (робіт), захист звітів з практик, захист 

кваліфікаційної роботи бакалавра, демонстрація 

творчого проекту тощо.  

 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

у сфері сценічного мистецтва із застосуванням 

теорій та методів мистецтвознавства, театральної 

педагогіки, психології творчості, культурології.  

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

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 як 

усно, так і письмово. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і 

комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і 

образного мислення. 

ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, 

патріотизм, дбати про національно-культурний і 

духовний розвиток України, плекати традиційні 

національні й загальнолюдські цінності.  

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

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. 

СК06. Здатність до оперування специфічною 

системою виражальних засобів при створенні та 

виробництві сценічного твору. 

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. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати 

просвітницькі проекти з метою популяризації 

сценічного мистецтва в широких верствах 

суспільства, в тому числі і з використанням 

можливостей театральної преси, телебачення, 

Інтернету. 

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. 

СК17. Здатність враховувати економічні, 

організаційні та правові аспекти професійної 

діяльності. 

СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій 

діяльності актора власним над-надзавданням, 

спрямованим на розвиток українського театрального 

мистецтва, моделювання його засобами розвитку 

морально здорового суспільства, виховання 

патріотизму, волі, національної гідності. 

СК19. Здатність бути мовною особистістю, 

виявляючи мовну та мовленнєву компетентність, 

професійне володіти сценічним мовленням, 

красномовством, фаховою мовою сценічного 

мистецтва. 

СК20. Знати законодавство України з питань освіти, 

науки і культури, вміти застосовувати його у процесі 

практичної діяльності.  

7 – Програмні результати навчання (ПР) 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із 

засадами розвитку сфери культури й мистецтва в Україні. 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного 

мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною 

мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в 

мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної діяльності у 

сфері сценічного мистецтва.  

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для 

їх розв’язання.  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу 

(демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та 

історичним контекстом для глибшого їх розуміння. 

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. 

ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-педагогічну 

діяльність.  



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.  

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного 

мистецтва у контексті сучасного художнього життя. 

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. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, 

здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

ПР18. Знати основні закони психології творчості.  

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 проекти. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проектів у сфері 

сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти мовну та 

мовленнєву компетентність, володіння сценічним мовленням, розкривати за 

допомогою словесної дії внутрішній світ, соціальні, психологічні, 

національні риси персонажа.  

8 – ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Переважна більшість з 29 науково-педагогічних 

працівників, які викладають дисципліни за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», мають 

наукові ступені, вчені звання та почесні звання: 11 

кандидатів наук, 4 докторів наук, 3 професорів, 16 

доцентів, 3 народних артистів України, 3 заслужених 

діячів України, 4 заслужених артистів України, 2 

заслужених працівників освіти України і 1 

заслужений працівник культури України. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Освітньо-професійна програма забезпечується 

матеріально-технічною базою (навчальні театри, 

актова зала, спеціалізовані аудиторії, мультимедійні 

аудиторії, студія звукозапису), навчально-

методичною документацією та матеріалами з усіх 

навчальних дисциплін. Зміст кожної начальної 

дисципліни подано в локальній мережі та 

друкованих виданнях, що забезпечує реалізацію 

освітньої програми. Під час практичних занять та 

самостійної підготовки кожний здобувач освіти 



забезпечений доступом до мережі Інтернет, баз 

даних, бібліотечних фондів, що формуються за 

повним переліком дисциплін бакалаврської 

програми.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми з підготовки 

фахівців зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 

відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний і 

змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологіях: 

- офіційний сайт Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв;  

- точки бездротового необмеженого доступу до 

мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека та два читальні зали;  

- відділ комп’ютерного сервісу та технічних 

засобів навчання;  

- комп’ютерне програмне забезпечення;  

- навчальні плани та графіки освітнього 

процесу;  

- робочі програми та силабуси дисциплін;  

- авторські підручники та посібники із загальних 

та фахових дисциплін;  

- творчі розробки та методики науково-

педагогічних працівників. 

9 - Академічна мобільність  

Національна 

кредитна 

мобільність 

На підставі договорів між Національною академією 

керівних кадрів культури і мистецтв та закладами 

вищої освіти України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На підставі договорів між Національною академією 

керівних кадрів культури і мистецтв та закладами 

вищої освіти країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання здобувачів вищої освіти можливе після 

вивчення курсу української мови. Підготовлено 

проект угоди з Куньмінським коледжем мистецтв 

(Китай), який передбачає співпрацю в освітній, 

науковій, культурній та мистецькій діяльності, 

спільні формати участі здобувачів освіти у 

культурно-мистецьких заходах, конкурсах, 

виставках, літніх  школах із поглибленого вивчення 

національних культур. 

Рішенням Вченої ради Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв від 20 квітня 

2017 року створено кафедру ЮНЕСКО зі збереження 

культурної спадщини. 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами 

компонентів та циклами підготовки 

 

№ 

з/п 

Цикл 

 підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (кредитів %) 

Обов’язкові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми  

Вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми  

Всього  

за весь термін 

навчання 

1 2 3 4 5 

1. Цикл загальної 

підготовки 

41,5(17,3%) – 41,5(17,3%) 

2. Цикл професійної 

підготовки 

136,5(56,9%) 62(25,8%) 198,5(82,7%) 

Всього за весь термін  

навчання 

178(74,2%) 62(25,8%) 240(100%) 

 

2.2. Перелік компонент  освітньо-професійної програми 

 
Код 

н/д 

Шифр н/д і 

практик 

Компоненти освітньої 

програми 

(навчальні дисципліни, 

курсові роботи 

(проекти), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість  

навчальних 

годин/кредит

ів 

Форма 

підсумко

вого 

контро 

лю 

Семестр 

 1 2 3 4 5 

 1. Обов’язкові компоненти ОПП 

 Формування загальних компетентностей 

ОК 1.1 ОНД.1.1 Філософія 90/3 екзамен  3 

ОК 1.2 
ОНД.1.2 

Історія української 

державності і культури 

120/4 диф. залік 

екзамен 

 

1 

2 

ОК 1.3 
ОНД.1.3 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

120/4 диф. залік 

екзамен  

1 

2 

ОК 1.4 
ОНД.1.4 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

420/14 диф. залік 

екзамен 

1,2,3 

4 

ОК 1.5 
ОНД.1.5 

Безпека життєдіяльності 

та охорона праці 

 

90/3 диф. залік 6 

ОК 1.6 
ОНД.1.6 

Правове регулювання в 

галузі культури і 

мистецтва 

90/3 диф. залік 3 



ОК 1.7 ОНД.1.7 Етика і естетика 90/3 диф. залік 4 

ОК 1.8 ОНД.1.8 Педагогіка і психологія 90/3 екзамен 1 

ОК 1.9 
ОНД.1.9 

Фізичне виховання 

(ритміка, пластика)  

135/4,5 диф. залік 1, 2, 3, 4 

 Формування спеціальних (фахових) компетентностей 

ОК 1.10 
ОНД.1.10 

Основи акторської 

майстерності 

1080/36 екзамен 

диф. залік 

1, 3, 4 

2 

ОК 1.11 
ОНД.1.11 Сценічне мовлення 

1080/36 екзамен 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

ОК 1.12 ОНД.1.12 Основи теорії драми 90/3 екзамен 1 

ОК 1.13 
ОНД.1.13 

Елементарна теорія 

музики 

90/3 екзамен 2 

ОК 1.14 
ОНД.1.14 Майстерність актора 

1050/35 диф. залік 

екзамен 

5 

6, 7, 8 

ОК 1.15 ОНД.1.15 Грим 90/3 диф. залік 5 

 Практична підготовка 

ОК 1.16 ОНД.1.16 Навчальна практика 90/3 диф. залік 1 

ОК 1.17 
ОНД.1.17 

Виробнича практика 

(ознайомча) 

90/3 диф. залік 4 

ОК 1.18 
ОНД.1.18 

Виробнича практика 

(споглядально-аналітична) 

150/5 диф. залік 6 

ОК 1.19 
ОНД.1.19 

Виробнича практика 

(виконавська) 

240/8 диф. залік 8 

 Атестація 

ОК 1.20 
ОНД.1.20 

Демонстрація творчого 

проекту 

45/1,5 екзамен 8 

  Всього 5340/178    

   

 Вибіркові компоненти ОПП 

 

 2.1. Вибір за блоком 

 Вибір за блоком 1 

ВБ 1.1 ДВС.2.1.01 Видовища та масові свята 135/4,5 екзамен 2 

ВБ 1.2 ДВС.2.1.02 Історія театру 135/4,5 екзамен 3 

ВБ 1.3 
ДВС.2.1.03 

Сучасне театральне 

мистецтво 

90/3 екзамен 4 

ВБ 1.4 
ДВС.2.1.04 

Українське театральне 

мистецтво 

135/4,5 екзамен 4 

ВБ 1.5 
ДВС.2.1.05 

Розвиток естрадного 

мистецтва 

180/6 екзамен 5 

 Вибір за блоком 2 

ВБ 1.6 
ДВС.2.1.06 

Традиції і обряди народів 

світу 

135/4,5 екзамен 2 

ВБ 1.7 ДВС.2.1.07 Історія масових свят 135/4,5 екзамен 3 

ВБ 1.8 
ДВС.2.1.08 

Сучасне мистецтво 

масових свят 

90/3 екзамен 4 

ВБ 1.9 
ДВС.2.1.09 

Українське мистецтво 

масових свят 

135/4,5 екзамен 4 

ВБ 1.10 
ДВС.2.1.10 

Розвиток циркового 

мистецтва 

180/6 екзамен 5 

  Всього 675/22,5   



 2.2. Вибір з переліку 

(здобувач обирає одну дисципліну з кожного переліку) 

 Перелік № 1 

ВБ 2.1 ДВС.2.2.01 Основи хореографії 135/4,5 диф. залік 3, 4 

ВБ 2.2 ДВС.2.2.02 Масові ігри і свята 135/4,5 диф. залік 3, 4 

ВБ 2.3 ДВС.2.2.03 Робота актора-аніматора 135/4,5 диф. залік 3, 4 

 Перелік № 2 

ВБ 2.4 ДВС.2.2.04 
Музичні жанри у 

сценічному мистецтві 

120/4 екзамен 5, 6 

ВБ 2.5 ДВС.2.2.05 Історія музики 120/4 екзамен 5, 6 

ВБ 2.6 ДВС.2.2.06 
Музика в театрально-

видовищних дійствах 

120/4 екзамен 5, 6 

 Перелік № 3 

ВБ 2.7 ДВС.2.2.07 Танець 120/4 диф. залік 5, 6 

ВБ 2.8 ДВС.2.2.08 
Сценарна майстерність 

театралізованих видовищ 

120/4 диф. залік 5, 6 

ВБ 2.9 
ДВС.2.2.09 

Сценічний бій, 

фехтування 

120/4 диф.залік 5, 6 

 Перелік № 4 

ВБ 2.10 
ДВС.2.2.10 Вокал 

120/4 диф. залік 

екзамен 

5 

6 

ВБ 2.11 
ДВС.2.2.11 Ансамблевий спів 

120/4 диф. залік 

екзамен 

5 

6 

ВБ 2.12 
ДВС.2.2.12 Пантоміма 

120/4 диф. залік 

екзамен 

5 

6 

 Перелік № 5 

ВБ 2.13 
ДВС.2.2.13 

Образотворче мистецтво в 

сценічних формах 

90/3 диф. залік 

 

7 

ВБ 2.14 
ДВС.2.2.14 Історія костюму 

90/3 диф. залік 

 

7 

ВБ 2.15 
ДВС.2.2.15 Українська література 

90/3 диф. залік 

 

7 

 Перелік № 6 

ВБ 2.16 
ДВС.2.2.16 Творча майстерня актора 

120/4 диф. залік 

 

7, 8 

ВБ 2.17 
ДВС.2.2.17 Мистецтво імпровізації 

120/4 диф. залік 

 

7, 8 

ВБ 2.18 
ДВС.2.2.18 Акторський тренінг 

120/4 диф. залік 

 

7, 8 

  Всього 705/23,5   

 
Вибір з переліку  

(здобувач обирає блок з 2-х дисциплін з кожного переліку) 

 Перелік 1 

 Блок дисциплін 1 

ВБ 3.1 
ДВС.2.3.01 

Акторська техніка в кіно, 

радіо і телебаченні 

120/4 диф. залік 7, 8 

ВБ 3.2 
ДВС.2.3.02 

Кіно, телебачення та радіо 

в сценічному мистецтві 

120/4 диф. залік 7, 8 

 Блок дисциплін 2 

ВБ 3.3 
ДВС.2.3.03 

Сценічна майстерність в 

івент-заходах 

120/4 диф. залік 7, 8 



ВБ 3.4 
ДВС.2.3.04 

Сценарна розробка 

дозвіллєвих програм 

120/4 диф. залік 7, 8 

 Перелік 2 

 Блок дисциплін 1 

ВБ 3.5 ДВС.2.3.05 Ведучий обрядових дій 120/4 диф. залік 6 

ВБ 3.6 
ДВС.2.3.06 

Розмовні жанри в 

сценічній діяльності 

120/4 екзамен 7, 8 

 Блок дисциплін 2 

ВБ 3.7 ДВС.2.3.07 Мистецтво конферансу 120/4 диф. залік 6 

ВБ 3.8 
ДВС.2.3.08 

Методика підготовки 

масових свят 

120/4 екзамен 7,8 

   Всього 480/16   

  Всього за навчальним 

планом 

7200/240   

  у тому числі:    

  обов’язкові навчальні 

дисципліни 

5340/178   

  навчальні дисципліни 

вільного вибору здобувача 

1860/62   



2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
 

I курс II курс IIІ курс IV курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
 

Розмовні жанри в 

сценічній діяльності/ 

Методика підготовки 
масових свят 

Акторська техніка в 

кіно, радіо і 

телебачення/ Сценічна 

майстерність в івент-

заходах 

Грим 

Елемента

рна теорія 
музики 

Музичні жанри у сценічному 

мистецтві/Історія 

музики/Музика в театрально-
видовищних дійствах 

Образотвор

че 

мистецтво в 

сценічних 

формах/Істо

рія 

костюму/Ук

раїнська 

література 

Вокал/Ансамблевий 
спів/Пантоміма  

Виробнича 

практика 

(виконавсь

ка) 

Виробнича 

практика 

(ознайомча) 

Демонстрація творчого проєкту 

Акторська майстерність 

Фізичне виховання (ритміка, пластика) 

Ведучий 

обрядов

их дій/ 

Мистецт

во 

конфера
нсу 

Сценічне мовлення 

Виробнича 

практика 

(споглядаль

но-

аналітична) 
 

Навчальна 
практика 

Сучасне 

театральне 

мистецтво/ 
Сучасне 

мистецтво 
масових свят 

Видовища 

і масові 

свята/ 
Традиції і 

обряди 

народів 

світу 

Основи 

теорії 
драми 

Творча майстерня 

актора/Мистецтво 

імпровізації/Акторськ

ий тренінг 

Танець/Сценарна 

майстерність 

театралізованих 

видовищ/Сценічний бій, 

фехтування Основи 

хореографії/Масові ігри і 

свята/Робота актора-

аніматора 

Розвиток 

естрадного 

мистецтва/ 

Розвиток 

циркового 
мистецтва 

Кіно,телебачення та 

радіо в сценічному 

мистецтві/ Сценарна 

розробка дозвіллєвих 
програм 

 

Основи акторської майстерності 

Історія 

театру/ 

Історія 

масових 

свят 



4. Форма атестації  здобувача вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 

026 «Сценічне мистецтво» проводиться у формі демонстрації творчого 

проекту та завершується видачею документів встановленого зразка про 

присудження їм ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: Бакалавр 

сценічного мистецтва, Актор, ведучий театралізованих видовищ і свят. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.   

 

5. Матриця відповідності загальних програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 

 
 

З
К

 1
 

З
К

 2
 

З
К

 3
 

З
К

 4
 

З
К

 5
 

З
К

 6
 

З
К

 7
 

З
К

 8
 

З
К

 9
 

З
К

 1
0
 

ОНД 1.1 х х  х  х  х х х 

ОНД 1.2 х х х х     х х 

ОНД 1.3  х х х  х    х 

ОНД 1.4   х х х х  х  х 

ОНД 1.5 х  х х   х  х х 

ОНД 1.6 х х х х     х х 

ОНД 1.7  х х х  х   х х 

ОНД 1.8 х х х х   х  х х 

ОНД 1.9  х х х   х  х х 

ОНД 1.10  х х х  х х  х х 
ОНД.1.11  х х х  х х  х х 

ОНД 1.12  х х х  х   х х 
ОНД 1.13  х х х  х   х х 
ОНД 1.14  х х х  х х  х х 
ОНД 1.15  х х   х  х х х 
ОНД 1.16 х х х х  х х х х х 

ОНД 1.17 х х х х  х х х х х 
ОНД 1.18 х х х х  х х х х х 

ОНД 1.19 х х х х  х х х х х 
ОНД 1.20 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.1.01 х х х х  х х  х х 
ДВС.2.1.02  х х х  х   х х 
ДВС.2.1.03  х х х  х  х х х 

ДВС.2.1.04  х х х  х х х х х 
ДВС.2.1.05 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.1.06 х х х х  х х  х х 
ДВС.2.1.07  х х х  х   х х 
ДВС.2.1.08  х х х  х  х х х 
ДВС.2.1.09  х х х  х х х х х 
ДВС.2.1.10 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.01  х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.02 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.03 х х х х  х х  х х 



ДВС.2.2.04  х х х  х   х х 

ДВС.2.2.05  х х х  х   х х 
ДВС.2.2.06  х х х  х   х х 

ДВС.2.2.07  х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.08 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.09  х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.10 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.11  х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.12  х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.13 х х х х  х  х х х 

ДВС.2.2.14  х х х  х   х х 

ДВС.2.2.15  х х х  х   х х 

ДВС.2.2.16 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.17 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.2.18 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.3.01  х х х  х х  х х 

ДВС.2.3.02  х х х  х х   х 

ДВС.2.3.03  х х х х х х  х х 

ДВС.2.3.04  х х х  х х  х х 

ДВС.2.3.05 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.3.06  х х х х х х  х х 

ДВС.2.3.07 х х х х  х х  х х 

ДВС.2.3.08 х х х х  х х х х х 

 

6. Матриця відповідності спеціальних програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 
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Ф
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Ф
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1
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Ф
К

1
9
 

Ф
К

2
0
 

ОНД 1.1     х  х х х х      х   х х 

ОНД 1.2       х х х х     х    х х 

ОНД 1.3    х х      х х х      х  

ОНД 1.4        х  х   х      х  

ОНД 1.5        х   х      х   х 

ОНД 1.6       х х   х      х   х 

ОНД 1.7  х    х х         х   х  

ОНД 1.8        х   х х  х     х х 

ОНД 1.9  х    х х           х   

ОНД 1.10  х х  х х        х    х х  

ОНД 1.11  х х х х х  х  х  х  х х   х х  

ОНД 1.12 х   х   х х х х  х  х х    х  

ОНД 1.13    х    х х    х х       

ОНД 1.14 х х х  х х    х    х    х х  

ОНД 1.15  х   х х  х       х      

ОНД 1.16     х  х х  х   х х х   х х х 

ОНД 1.17     х  х х  х   х х х   х х  

ОНД 1.18     х  х х  х   х х х   х х  

ОНД 1.19     х  х х  х   х х х   х х  



ОНД 1.20     х  х х  х х   х х   х х  

ДВС.2.1.01   х  х х  х     х  х   х х  

ДВС 2.1.02     х  х х  х х х  х х    х  

ДВС 2.1.03       х х  х   х     х  х 

ДВС 2.1.04     х  х х  х  х  х х   х х х 

ДВС 2.1.05 х  х х х  х х     х  х   х х  

ДВС.2.1.06   х  х х  х     х  х   х х  

ДВС 2.1.07     х  х х  х х х  х х    х  

ДВС 2.1.08       х х  х   х     х  х 

ДВС 2.1.09     х  х х  х  х  х х   х х х 

ДВС 2.1.10 х  х х х  х х     х  х   х х  

ДВС.2.2.01 х  х х х х  х     х  х    х  

ДВС.2.2.02   х  х х  х  х   х  х х   х  

ДВС.2.2.03 х х х  х х    х    х    х х  

ДВС.2.2.04  х х     х х    х  х      

ДВС.2.2.05  х х     х х    х  х      

ДВС.2.2.06  х х     х х    х  х      

ДВС.2.2.07  х х х х х         х   х   

ДВС.2.2.08 х х  х  х х х х х    х х х   х  

ДВС.2.2.09  х х х х     х    х       

ДВС.2.2.10    х х х    х    х х   х х  

ДВС.2.2.11   х х х х    х     х   х х  

ДВС.2.2.12 х х х х х х    х     х   х   

ДВС.2.2.13 х х   х х  х х х    х х      

ДВС.2.2.14  х  х  х х   х  х   х      

ДВС.2.2.15     х  х х х х    х     х  

ДВС.2.2.16  х х  х х    х    х    х х  

ДВС.2.2.17  х х  х х    х    х    х х  

ДВС.2.2.18  х х  х х    х    х    х х  

ДВС.2.3.01  х х  х х  х  х    х    х х  

ДВС.2.3.02  х  х х х х х  х х  х х  х  х х х 

ДВС.2.3.03 х  х х х х х х  х х    х   х х  

ДВС.2.3.04 х  х х х х х х  х х    х   х х  

ДВС.2.3.05  х х х х х   х х     х   х х  

ДВС.2.3.06 х х  х х х    х    х    х х  

ДВС.2.3.07 х  х х х х х  х х      х  х х  

ДВС.2.3.08   х х х х х х   х  х  х  х х   

 



7. Матриця відповідності програмних результатів навчання 

компонентам освітньо-професійної програми 
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ОНД.1.1 х х х х  х х  х      х  х      

ОНД.1.2 х х х х х х   х  х  х х х       х 
ОНД.1.3   х х   х х       х      х х 
ОНД.1.4 х  х х х           х     х х 

ОНД.1.5   х х х х      х    х   х  х  
ОНД.1.6 х х х х  х             х х   

ОНД.1.7 х х х х     х  х  х  х  х  х    
ОНД.1.8  х х х        х х  х х  х  х   
ОНД.1.9   х х  х          х  х  х   
ОНД.1.10   х х х  х х  х  х х  х   х   х х 
ОНД 1.11   х х х   х х х  х   х х х х   х х 

ОНД.1.12  х х х   х х х    х  х        
ОНД 1.13  х х х х   х х    х  х        
ОНД.1.14   х х х   х  х  х х  х   х   х х 
ОНД 1.15   х х      х   х    х     х 
ОНД.1.16   х х х х х   х   х  х х      х 

ОНД.1.17   х х х х х х      х х х     х х 
ОНД.1.18   х х х х х х      х х х     х х 

ОНД.1.19   х х х х х х      х х х     х х 
ОНД.1.20  х х    х х   х  х х х   х   х х 

ДВС 2.1.01 х  х х х  х х х        х    х х 
ДВС 2.1.02  х х х     х    х х х        
ДВС 2.1.03 х х х х х    х  х  х х х  х      

ДВС 2.1.04 х х х х х    х  х  х х х        
ДВС 2.1.05 х х х х х  х х х х х  х  х  х     х 

ДВС. 2.1.06 х  х х х  х х х        х    х х 
ДВС 2.1.07  х х х     х    х х х        
ДВС 2.1.08 х х х х х    х  х  х х х  х      
ДВС 2.1.09 х х х х х    х  х  х х х        
ДВС 2.1.10 х х х х х  х х х х х  х  х  х     х 

ДВС 2.2.01   х х х   х х х  х х  х х    х х  
ДВС 2.2.02 х  х х х  х х х х     х      х х 

ДВС 2.2.03 х  х х х  х х х х х   х х  х    х х 
ДВС 2.2.04 х х х х х        х х х        
ДВС 2.2.05 х х х х х        х х х        

ДВС 2.2.06 х х х х х        х х х        
ДВС 2.2.07   х х х   х х х   х х х       х 

ДВС 2.2.08  х х х х  х х х х   х х х  х    х х 
ДВС 2.2.09   х х х   х х х   х   х      х 
ДВС 2.2.10   х х х   х х х   х  х х      х 
ДВС 2.2.11   х х х   х х х     х  х     х 
ДВС 2.2.12   х х х х  х х х   х х х       х 



ДВС 2.2.13  х х х х  х х х х   х  х  х    х  

ДВС 2.2.14   х х х   х х х   х  х        
ДВС 2.2.15   х х   х х х    х  х        

ДВС 2.2.16   х х х   х  х   х  х   х   х х 
ДВС 2.2.17   х х х   х  х   х  х   х   х х 
ДВС 2.2.18   х х х   х  х   х  х   х   х х 

ДВС 2.3.01   х х х   х х х   х  х   х    х 
ДВС 2.3.02  х х х х   х х х   х  х  х  х    

ДВС 2.3.03 х  х х х  х х х х   х х х  х      
ДВС 2.3.04 х  х х х  х х х х   х х х  х      
ДВС 2.3.05 х  х х х  х х х х   х  х     х  х 
ДВС 2.3.06   х х х  х х  х   х  х   х   х х 
ДВС 2.3.07 х  х х   х х х х   х х х х х     х 

ДВС 2.3.08 х  х х х х х х х х   х х х  х     х 

 

Ректор НАКККіМ     проф. Чернець В. Г.  

 

 



Відомості про робочу групу 

 
Прізвище,  
ім’я, по 
батькові  
 

Найменува

ння 
посади, 

місце 

роботи 
 

Найменуван

ня закладу, 
який 

закінчив 

викладач, 

рік 
закінчення, 

спеціаль 

ність, 
кваліфікація 

згідно з 

документом 
про вищу 

освіту 

Науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 

спеціальності, 
тема 

дисертації, 

вчене звання, 
за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєне 

Стаж 
науко

во-

педаго

гічної 

та /або 
науко

вої 

робо 
ти 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, науково-дослідній 
роботі, участь у конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами, керівництвом наук. роботою студентів) 

Відомості 
про підвищення 

кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 

дата 
видачі) 

 

 
Примітки 

        

1. Шлемко 
Ольга 

Дмитрівна, 

 

Професор 
кафедри 

режисури 

та акторсь 

кої 
майстер 

ності 

 

Учбово-
театральна 

студія при 

Львівському 

академічном
у театрі ім. 

М.Занько 

вецької, 
1982, 

актриса 

драми. 
 

Київський 

державний 

інститут 
театральног

о мистецтва 

ім. 
І.К.Карпен 

Кандидат 
мистецтвознав 

ства, 

спеціальність 

17.00.02 – 
“Театральне 

мистецтво”,  

“Гуцульський 
театр Гната 

Хоткевича як 

мистецький та 
етносоціокуль 

турний 

феномен”, 

доцент 
кафедри 

режисури 

театралізова 
них видовищ і 

19 
років 

Наукові статті 
1. Шлемко О. Д. Доброчинність Марії Заньковецької в 

контексті доброчинності нації // Мистецтвознавчі 

записки : Зб. наук. праць. Вип. 27. Київ : Міленіум, 

2015. С. 348-360. 
2. Шлемко О. Д. Ростислав Пилипчук як дзеркало 

культури наукової діяльності вченого // Студії з 

україністики: науково-навчальне видання. Випуск 
ХVІ. Київ, 2016. С. 109-118.  

3. Шлемко О. Д. Франкова концепція народного 

театру в контексті сучасності // Студії з україністики: 
науково-навчальне видання. Вип. ХVІ. Київ, 2016. 

С. 566-578.  

4. Шлемко О. Д. Студентська театральна студія як 

чинник системи національно-патріотичного 
виховання // Культурно-мистецьке середовище: 

творчість та технології : Зб. матер. IX Міжн. наук.-

творчої конф., м. Київ, 21.04.2016 р. Київ : НАКККіМ, 
2016. С. 150-153. 

1. Інститут 

публічного 

управління та 

кадрової політики 

НАКККіМ 

(Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації від 

10.03.2017 р. 

12СС 

02214142/027292-

17). Тема: 

“Нормативно-

правові засади та 

форми організації 

освітнього 

процесу”. 

Творча 

робота 

– Проведення 

майстер-

класів з 

майстерності 

актора і 

сценічного 

мовлення на 

багатьох 

міжнародних 

та всеукраїнсь 

ких 

фестивалях і 

конкурсах.  

– Лауреат 

міжнародних 



ка-Карого, 

1992, 
спеціаль 

ність : 

театрознав 
ство, 

кваліфіка 

ція: 

театрозна 
вець. 

Диплом Г-ІІ 

№ 242846 
від 

10.06.1992.  

 
Національна 

академія 

керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, 

Спеціаль 
ність: 

Сценічне 

мистецтво, 
кваліфікація

: Магістер, 

Режисер. 

Диплом 
магістра 

М20 № 

136798 від 
31.12.2020 

 

свят. 

Диплом ДК № 
025775  від 

13.10.2004. 

 
Доцент 

кафедри 

режисури 

театралізова 
них видовищ і 

свят. Атестат 

12ДЦ № 
025960 від 

01.07.2011. 

 
Заслужена 

артистка 

України, 

(Указ 
Президента 

України № 

1247 від 
08.12.1998 р.). 

 

Член НСТД 
України  

 

5. Шлемко О. Д. "Особливий" театр для людей з 

обмеженими можливостями в контексті сучасної 
соціокультурної реальності // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

формування громадянського суспільства. Зб. наук. 
праць / упор., наук. ред., відповід. за вип. : 

С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2016. С. 126-129. 

6. Шлемко О. Д. Особливий театр як дієвий 

інструмент художнього та арт-терапевтичного впливу 
// Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. Вип. 30. 

Київ : Міленіум, 2017. C. 297-307. 

7. Шлемко О. Д. Драма Г. Хоткевича “Довбуш” у 
ракурсі сучасних досліджень // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого: Зб. наук. 
праць. Вип. 20. Київ, 2017. С. 160-166. 

8. Шлемко О. Д. Лесь Курбас і Гуцульський театр // 

Науковий вісник Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені 
І. К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць. Київ, 2017. 

Вип. 21. С. 52-62.  

9. Шлемко О. Д. Методика виховання інтонаційно-
логічної виразності сценічного мовлення // 

Культурно-мистецьке середовище: творчість та 

технології : Зб. матеріалів X Міжн. наук.-творчої 
конф., м. Київ, 21 квітня 2017 р. Київ : НАКККіМ, 

2017. C. 158-161. 

10. Шлемко О. Д. Краківські гастролі Гуцульського 

театру // Культурно-мистецькі обрії 2017 : Зб. наук. 
праць / за заг. ред. К. І. Станіславської. Вип. 3. Київ : 

НАКККіМ, 2017. С. 89-93. 

11. Шлемко О. Д. «Прахтикований жовнір» Гната 
Хоткевича – нездійснена постановка Леся Курбаса // 

Вісник Київського національного університету 

культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво. Київ 

: КНУКіМ, 2018. № 1. С. 72-89. 

2. Київський 

національний 

університет 

театру, кіно і 

телебачення ім. 

І. К. Карпенка-

Карого, 

стажування на 

кафедрі сценічної 

мови, довідка про 

стажування від 

11.11.2016 р. 

№ 627-08 

 

та 

всеукраїнськи

х конкурсів 

читців, 

учасниця 

численних 

державних 

концертів, 

інших 

мистецьких, 

переважно 

благодійних 

заходів. 

– Співзаснов 

ниця та 

режисер 

Студентсько 

го театру-

студії “Коло”, 

засновниця та 

керівник 

студентської 

театральної 

студії 

“Слово” 

(2013, актори 

– студенти 

НАКККіМ), 

де втілила 

низку вистав, 

літературно-

музичних та 

поетичних 



12. Шлемко О. Д. Ігровий тренінг як засіб виховання 

техніки сценічного мовлення // Діяльність продюсера 
в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

виклики та концепції сьогодення. Зб. наук. праць / 

наук. ред., упор.: С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 
2018. С. 80-82. 

13. Шлемко О. Д. Молоді роки Леся Курбаса: 

мистецько-естетичні пошуки // Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології: Матеріали XI 
Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / 

за заг. ред. К. І. Станіславської. Київ: НАКККіМ, 

2018. С. 112-115.  
14. Шлемко О. Д. Становлення творчої особистості 

Леся Курбаса (1911-1912 роки) // Наукові записки 

Тернопільського нац. педагогічного ун-ту імені В. 
Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-

во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (вип. 40). С. 204-

220. 

15. Шлемко О. Д. Підтекст як невід’ємний чинник 
сценічного мовлення // “Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери 
реалізації”: Зб. наук. праць / наук. ред., упор.: С. 

Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 218-224. 

16. Шлемко О. Д. Критичне осмислення теоретичної 
спадщини К. Станіславського у галузі сценічного 

мовлення // Сценічне мистецтво у світовому 

культурному просторі XXI століття: Матеріали І 

Всеукраїнської наук. конф. "Сценічне мистецтво у 
світовому культурному просторі XXI століття". Київ : 

КНУКіМ, 2019. С. 55-59. 

17. Шлемко О. Д. Лесь Курбас – учитель гімназії // 
«Культурно-мистецьке середовище: творчість та 

технології»: Матеріали XII Міжн. наук.-творчої 

Інтернет-конференції. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 48-

52. 

композицій. 

– Створення в 

КНУКіМ 

Студентської 

театральної 

студії "Гроно" 

(березень 

2018). 

– Участь в 

програмі 

“Історична 

правда з 

Вахтангом 

Кіпіані” 

(телеканал 

ZIK), 

присвяченій 

Гнатові 

Хоткевичу 

(Київ, 

23.09.2017). 
 



18. Шлемко О. Д. Специфіка сценічного втілення 

байки // Культурно-мистецьке середовище: творчість 
та технології: Матеріали XIV Міжнарод. наук.-творчої 

дистанц. конф., Київ, 23 жовтня 2020 р. Київ: 

НАКККіМ, 2020. С. 83-86;  
19. Шлемко О. Д. Літературна композиція як 

важливий етап опанування студентами мистецтвом 

художнього слова // “Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 
дискурси і дискусії”: Зб. наукових праць / наук. ред., 

упор. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. С. 193-

197.  
20. Шлемко О. Д. Специфіка формування сценічного 

образу вистави // Сценічне мистецтво: творчі 

надбання та інноваційні процеси: матеріали ІІ Всеукр. 
наук. конф. професорсько-виклад. складу, 

докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ : Вид. 

центр КНУКіМ. 2020. С. 203-208. 

21. Шлемко О. Д. Психологічний аспект виховання 
майбутніх акторів і режисерів // Актуальні дискурси 

мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: 

матеріали всеукраїнської наукової конференції 
науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів. Київ 

: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 124-128. 
22. Шлемко О. Д. Міжнародний фестиваль жіночих 

монодрам «Марія» як діалог культур // Вісник 

Київського національного університету культури і 

мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : наук. журнал. 
Т. 4. № 1. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 65-79. 

23. Шлемко О. Д. Сценічна мова: методика сценічного 

виконання гумористичних творів: методичні 
рекомендації до практичних занять для здобувачів 

освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 026 

«Сценічне мистецтво». Київ : НАКККіМ, 2021. 40 с. 

 



 

Наукові конференції 
Брала участь у низці міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференцій, де виступала з доповідями. 

Видано низку тез доповідей. 
 

Керівництво науковою роботою студентів 

1. Протягом 2015-2021 років здійснювала наукове 

керівництво магістерськими робами 13 студентів: 
– (2015-2016): М. Ясинська (група МРМ-14); 

– (2016-2017): Л. Романова (група МРМ-15), В. 

Логвин (група МРМ-15); 
– (2017-2018): А. Гладких (група МАВ-16); 

– (2018-2019): В. Хлівнюк (група МРМ-17); 

– 2019-2020 р.: М. Лаврик, Ю. Мітакі (група МСМ-11-
08); З. Магда, О. Ісько, М. Сурнін (група МСМ 11-9); 

О. Васильченко (група МСМ 12-9); 

– 2021 р.: Г. Железняк, К. Шахман (група МСМ 12-20). 

2. Протягом 2017-2020 років здійснювала наукове 
керівництво магістерськими робами 4 студентів 

КНУКіМ: 

– (2017-2018): Андрій Кононенко, Олена Провотар; 
– (2018-2019): Аліна Оріогло; 

– (2019-2020) Віолетта Струк. 

 

Робота у складі журі: 

1. Голова журі Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв "Зоряний лев" (Львів, 27.02.-1.03.2015; 

19.02.-21.02.2016 р.). 
2. Голова журі Міжнародного фестивалю-конкурсу 

дитячої та юнацької творчості “Зоряні Карпати” 

(Ужгород, 17-20.05.2015 р.). 
3. Співголова Всеукраїнського конкурсу читців ім. 

Т. Шевченка (Київ, НАКККіМ, 22.04.2018; 19–20 

квітня 2019). 

4. Член журі Міжнародного проекту-конкурсу "Тарас 



Шевчено єднає народи" (Київ, 22-24.05.2018; 22-

23.05.2019). 
5. Член журі Всеукраїнського відкритого театрального 

фестивалю аматорських театрів «Комора» (Кам’янець-

Подільський, 16-18.10.2015; 14-17.10.2016 р.; 19-
22.10.2017). 

6. Член журі VIII Міжнародного конкурсу-фестивалю 

мистецтв “Осінні мелодії” (Харків, 18-19.11.2016). 

7. Член журі ІV Міжнародного фестивалю-конкурсу 
"Україна – це ми" (НАКККіМ, 28.10.2017; Актова зала 

КМДА, 27.03.2018). 

8. Член журі XI Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 
"Вернісаж талантів" (Київ, червень 2018). 

9. Голова журі Всеукраїнського фестивалю комедій та 

естрадного гумору "Штрикало" (Кам'янець-
Подільський, 23-24.03.2019 р.; 01–04.04.2021). 

10. Член журі І-го Фестивалю-конкурсу мистецтв 

«Мої роки – моє багатство» (01.12.2019 р. Київ, 

Школа джазового та естрадного мистецтв). 

 

Керівництво студентами, які стали лауреатами 
1. Підготувала учасників Студентського театральної 
студії “Слово” (уривок з вистави “Великий льох” за 

твором Т. Шевченко) до участі у творчому конкурсі з 

режисури та акторської майстерності в рамках 
фестивалю “Студентська весна в НАКККіМ – 2015”, 

де вони здобули перше місце (квітень 2015). 

2. Підготувала до участі у ХХV Всеукраїнському 

відкритому конкурсі читців імені Тараса Шевченка 
студентку 4 курсу гр. РМ-15 НАКККіМ Катерину 

Крохмальну, яка стала лауреатом І ступеня у номінації 

“Художнє слово” (НАКККіМ, 19.04.2019). 
3. Підготувала до участі у ХХV Всеукраїнському 

відкритому конкурсі читців імені Тараса Шевченка 

студентку 4 курсу гр. РМ-15 НАКККіМ Валентину 

Боярчук, яка стала лауреатом ІІ ступеня у номінації 



“Художнє слово” (НАКККіМ, 19.04.2019). 

4. Підготувала до участі у Міжнародному проекті-
конкурсі "Тарас Шевченко єднає народи" 

студентку 4 курсу гр. РМ-15 НАКККіМ Катерину 

Крохмальну, яка стала лауреатом І ступеня у номінації 
“Художнє слово” (Київський національний ун-т ім. 

Т. Шевченка, 22-23.05.2019). 

5. Підготувала до участі у Міжнародному проекті-

конкурсі "Тарас Шевченко єднає народи" 
студентку 4 курсу гр. РМ-15 НАКККіМ Марину 

Жарковську, яка стала лауреатом І ступеня у номінації 

“Художнє слово” (Київський національний ун-т ім. 
Т. Шевченка, 22-23.05.2019). 

6. Підготувала до участі у Міжнародному фестивалі-

конкурсі "Україна – це ми" студентку 2 курсу 
НАКККіМ, групи БСМ 12-9 Любов Алєксєєву, яка 

стала лауреатом І ступеня у номінації “Художнє 

слово” (Київ, 30.10.2020). 

7. Підготувала до участі у Міжнародному фестивалі-
конкурсі "Україна – це ми" студента 2 курсу 

НАКККіМ, групи БСМ 12-9 Назарія Шевчука, який 

став лауреатом І ступеня у номінації “Художнє слово” 
(Київ, 30.10.2020). 

8. Підготувала до участі у дистанційному 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв “В 
обіймах часу” чотирьох студентів 2 курсу НАКККіМ, 

групи БСМ 12-9 Анну Артюшенко, Анну Пукас, 

Олександру Снітко, Катерину Чалу, які стали 

лауреатами І ступеня у номінації “Сценічне 
мистецтво” (Київ, 28.03.2021).  

 

 
 

 

 

 



2. 

Хоролець 

Лариса 

Іванівна 

Завідувач 

кафедри, 
професор  

Київський 

інститут 
театрального 

мистецтва 

ім. 
І.К.Карпенка

-Карого, 

1984р., 

диплом з 
відзнакою  

У №882567 

від 19.06.70 
реєстр. №46 

Спеціальніст

ь: артистка  
драмтеатру і 

кіно; 

кваліфікація: 

артистка 
драми і кіно 

Народна 

артистка 
України, 

19.05.88 р. 

Указ Президії 
ВР УРСР 

посвідчення 

№ 280 

20 

років 
п.1. 

1. Хоролець Л.І. Способи словесної дії: розвиток ідей 
К.С. Станіславського в практиці П.М. Єршова // 

Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Київ: 

Міленіум, 2016. №30. С. 209–216. 
2. Хоролець Л.І. Художня атмосфера спектаклю // 

Актуальні проблеми, теорії та практики художньої 

культури: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2016. 

Випуск 36. С. 225–234.  
3. Хоролець Л.І. Слово мовлене: значення слова в 

акторській праці// Науковий вісник КНУТКіТ ім. І. К. 

Карпенка-Карого : зб. наук. праць. Київ : КНУТКіТ, 
2016. № 19. С. 36–40 (Фахове видання). 

4. Хоролець Л.І. Слово мовлене. Міжнародний вісник: 

культурологія, філологія, музикознавство: наук. 
журнал. Київ : Міленіум, 2016. Вип. ІІ (7). С. 97–102 

(Фахове видання). 

5. Хоролець Л.І. На сторожі слова у виконавській 

практиці / Вісник Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтва:наук. журнал. Київ : 

Міленіум, 2017. №3. С. 84-89 (Фахове видання).  

6. Хоролець Л. І. Про вплив способу дії на 
інтонаційний хід сценічного мовлення актора // 

Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв: наук. журнал. Київ : ІДЕЯ 
ПРИНТ, 2019. № 1. С. 277 –281 (Фахове видання).  

7. Хоролець Л.І. «Проблематика театральних 

постановок драматичних творів Лесі Українки на 

сучасній українській сцені» Вісник НАКККіМ, 

2021, 4, 209-215 (Фахове видання). 
п. 12. 

1. Хоролець Л.І «Багатогранність компонентів 

сценічної атмосфери як емоційної виразності 

вистави» Сценічне мистецтво; домінуючі 

проблеми художньо-творчих процесів: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції науково-

Свідоцтво про 

підвищення 
кваліфікації 

НАКККіМ  

12СС 02214142-17 з 
2.10.17- 28.10.18   

реєстраційний 

номер 3978 від 28 

жовтня 2017 р. 

Акторка кіно 

та дубляжу, 
ведуча 

театралізовани

х дійств. 
Лауреат 

Міжнародної 

літературної 

премії ім. 
І.Кошелівця 

(2001), Лауреат 

Літературно-
мистецької 

премії ім. 

І.Нечуя-
Левицького.  

Нагороджена 

Орденом 

княгині Ольги 
ІІІ ступеня 

(2008). 

Титульний 
рецензент 

трьох 

навчально-
методичних 

посібників 

Дніпропетровс

ької академії 
музики ім. М. 

Глінки:  «Юрій 

Чайка. 
Режиссёр 

оперы»; «Ольга 

Загуменникова. 

Прима-



педагогічних працівників, докторантів, аспірантів 

та магістрантів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 

С. 32-36. 
2. Хоролець Л. І. Моральне оздоровлення сучасного 

суспільства через українське слово // Діяльність 

продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ 
століття: дослідницькі практики, динаміки розвитку, 

сфери реалізації: збірник наук. праць. Київ : 

НАКККіМ, 2019. С. 90–93. 

3. Хоролець Л. І. Багатогранність компонентів 

сценічної атмосфери як емоційної виразності 

вистави // Сценічне мистецтво: домінуючі 

проблеми художньо-творчих процесів: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції науково-

педагогічних працівників, докторантів, аспірантів 

та магістрантів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 

С. 32-36. 
п. 14. 

Призові місця студентів: 

Анна-Крістіна Жарук: 

Міжнародний конкурс Російської асоціації 
ілюзіоністів 2013 – приз глядацьких симпатій 

Міжнародний конкурс Російської асоціації 

ілюзіоністів 2015 – 2-ге місце; 
Міжнародний фестиваль ілюзіоністів в Пекіні 2015 – 

3-тє місце; 

Мем Talants (Польща) 2016 – фіналістка. 

Юрій Мончак: «Master of illusion» Польща – 2016 
Участь у журі:  

1.Щорічний Всеукраїнський конкурс на кращу 

радіоп’єсу, організований каналом духовного 
відродження «Культура» Національного радіо. 

2.Полтавської ОДА по присудженню літературно-

мистецьких премій ім. Леоніда Бразова. 

3.По визначенню персоналій енциклопедії «Почесні 

балерина»; 

«Любовь 
Аполенис». 

Дніпропетровс

ьке 
видавництво 

«Ліра» (УДК 

782.1(075.8); 

ISBN 978-966-
383-738-3) 

 



імена України – еліта держави" видавництва «Логос». 

4.Голова журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
дитячої та юнацької творчості «Гранд-талант -2017», 

«Гранд-талант -2018» (м. Вільногірськ) 

п. 19. 
Член Національної спілки театральних діячів України.  

п. 20 . 
Як актриса служить у Київському академічному театрі 

драми і комедії на Лівому березі Дніпра.  

3. 

Садовенко 

Світлана 

Миколаїв 

на 

 

Заступник 

завідувача 

кафедри, 
професор 

кафедри 

режисури 

та 
акторської 

майстерно

сті 
01.03.2019 

наказ 

№73-к 

Суджанське 

музичне 

училище, 
диплом із 

відзнакою   

№ 162251, 

від 14 
червня 1983 

року, 

спеціальніст
ь: 

фортепіано. 

Кваліфікаці
я: викладач 

фортепіано, 

концертмей

стер, 
реєстраційн

ий № 460. 

(1979-1983) 
 

Сумський 

державний 
педагогічни

й інститут 

ім. 

А.С.Макаре

Доктор 

культурології 

за 
спеціальністю 

«Теорія та 

історія 

культури», 
диплом ДД № 

011594 від 29 

червня 2021 р. 
Тема 

дисертації: 

«Хронотоп 
української 

народної 

художньої 

культури: 
взаємозв’язок 

традицій та 

інновацій». 
 

Кандидат 

педагогічних 
наук зі 

спеціальності 

теорія та 

методика 

13 

років  
п. 1. 

Фахові статті та наукові статті що індексуються у 

міжнародній науково-метричній базі даних Web of 
Science: 

1. Садовенко С. М. Обрядовість у хронотопі 

радянської культури: від традиційних до 

новітніх утворень // Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв : 

наук. журнал. Київ : Міленіум, 2017. № 4. С. 

2. Садовенко С.М. Українська народна художня 

культура в контексті наукового знання: 

культурологічні аспекти концептуалізації 

(продовження) // Актуальні проблеми історії, 

теорії та практики художньої культури: [зб. 

наук. праць; вип. ХХVІІІ]. Київ: Міленіум, 

2018. С. 46–59. 

3. Sadovenko S. Axiosphere of Folk Art Culture as a 

Factor of Ukrainians’ Ethno-cultural Identity 

Saving (Аксіосфера народної художньої 

культури як чинник збереження 

етнокультурної ідентичності українців) // 

European Humanities Studies: State and Society: 

Міжнародне наукометричне фахове видання 

З 28.02.2019 по 

03.03.2019 пройшла 

Міжнародне 
науково-

педагогічне 

стажування 

EUROPEAN 
ACADEMIC 

ASSEMBLY у м. 

Краків, Республіки 
Польща. Отримала 

Сертифікат 

Міжнародного 
науково-

педагогічного 

стажування на 108 

год.  
 

Участь у 

мистецько-

творчих 
заходах 

Всеукраїнськи

й фестиваль-

конкурс «Ти у 
серці моїм, 

Україно!» // 

Культурно-
мистецький 

комплекс 

«Співоче 
поле», 24-25 

серпня 2018 

року. Член 

журі 
всеукраїнськог

о фестивалю-

конкурсу. 
Міжнародний 

Всеукраїнськи

й фестиваль-
конкурс 

дитячої та 

юнацької 

творчості 



нка, диплом 

з відзнакою 
МВ-1 № 

039459, від 

30 червня 
1989 року, 

спеціалізаці

я: музика і 

співи 
Кваліфікаці

я: учитель 

музики і 
співу. 

Реєстраційн

е № 541 
(1984-1989); 

Національна 

академія 

керівних 
кадрів 

культури і 

мистецтв, 
диплом М 

20 № 073240 

(з 
відзнакою) 

від 28 

лютого 2020 

року. 
Спеціальніс

ть: 

«Музичне 
мистецтво». 

Кваліфікаці

я: 

Музикознав

навчання 

(музика і 
музичне 

виховання) 

ДК№ 044861 
від 17 січня 

2008 р., ВАК 

Національного 

педагогічного 
університету 

ім. 

М.П.Драгоман
ова 

Міністерства 

освіти і науки 
України Тема 

дисертації: 

«Методика 

формування 
музичних 

здібносте у 

дітей 
дошкільного 

віку (на 

матеріалі 
українського 

фольклору)» 

13.00.02 – 

теорія та 
методика 

навчання 

музики і 
музичного 

виховання 

 

Доцент 

[nr] 1(І) (Poland-Ukraine) (Copernicus 

International, Biblioteka Narodova (Polska), 

завершення нострифікації в SCOPUS). Краків, 

2019. S. 194–208. 

4. Sadovenko S. Folklore as a semantic core of 

Ukrainian folk art culture (Фольклор як 

семантичне ядро української народної 

художньої культури) // European Humanities 

Studies: State and Society: Міжнародне 

наукометричне фахове видання (Poland-

Ukraine) (Copernicus International, Biblioteka 

Narodova (Polska), завершення нострифікації в 

SCOPUS). Краків, 2019, [nr] 1(ІІ). S. 181–195. 

УКД 39(045/046). 

5. Садовенко С. М. Творчий діалог та перехресні 

взаємовпливи у співпраці естрадного артиста 

вокаліста і звукорежисера/саунд-дизайнера в 

сучасних умовах соціокультурної реальності // 

Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 

Вип. 37. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 234–

241. 

6. Садовенко С. М. Софт-традиціоналізм як 

стратегія актуалізації народної традиції у 

постмодерних параметрах хронотопу 

української народної художньої культури. 

Культура і сучасність : альманах. 2021. Т. 1. С. 

48–55. 

Тези доповідей на наукових конференціях: 

1. Садовенко С.М. Мюзикл у культурно-

«Барвиста 

осінь» у рамках 
проекту 

фестивалю 

«Квітуча 
Україна», 

жовтень 2018 

(вул. Генерала 

Жмаченка, 26 
(Ст. М. 

Чернігівська), 

Актова зала 
Київського 

технікуму 

готельного 
господарства). 

Член журі 

міжнародного 

фестивалю-
конкурсу.  

4–5 грудня 

2018 року – 
організовано і 

проведено VІІІ 

Міжнародну 
науково-

практичну 

конференцію 

«Діяльність 
продюсера в 

культурно-

мистецькому 
просторі ХХІ 

століття: 

дослідницькі 

практики, 



ець, 

викладач 
музичних 

дисциплін 

(2018-2020) 

кафедри 

теоретичної 
прикладної 

культури і 

музикознавства 
атестат 12ДЦ 

№ 031905  від 

26.09.2012  

  
доктор 

філософії 

(Ph.D, музична 
педагогіка, 

2008),  

 
старший 

дослідник 

(старший 

науковий 
співробітник), 

Атестат АС 

№007345, 
2011).  

 

Заслужений 
діяч мистецтв 

України 

Указ 

Президента 
України  

від 08 

листопада 2019 
року № 834 

Посвідчення 

до Почесного 

звання  

мистецькому просторі: від минулого до 

сучасності // Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології: 

Матеріали Дванадцятої Міжнарод. 

наук.-творчої інтернет-конф., м. Київ, 

15 травня 2019 р. / за заг. ред. Н. Д. 

Бєлявіної. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 

81–86.  

2. Садовенко С. М. Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв – 

фундатор наукового розвитку 

продюсерської діяльності в Україні 

ХХІ ст. (На прикладі проведення VІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі 

ХХІ століття: дослідницькі практики, 

динаміка розвитку, сфери реалізації») 

// Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: 

дослідницькі практики, динаміка 

розвитку, сфери реалізації. Зб. 

наукових праць / Упоряд., наук. ред. С. 

Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 

6–17. 

3. Садовенко С. М. Електронна музика як 

явище художньої культури ХХ–

ХХІ століть: історична ретроспектива 

// Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: 

динаміка 

розвитку, 
сфери 

реалізації». 

– 4-5 грудня 
2019 року 

організовано і 

проведено ІХ 

Міжнародну 
науково-

практичну 

конференцію 
«Діяльність 

продюсера в 

культурно-
мистецькому 

просторі ХХІ 

століття: 

Творчі 
діалоги». 

– 2 червня 

2018 року, 
голова журі 

V Міжнародно

го фестивалю-
конкурсу «Все 

починається з 

любові», м. 

Київ, 
НАКККіМ; 

24-25 серпня 

2018 року. 
Всеукраїнськи

й фестиваль-

конкурс «Ти у 

серці моїм, 



ПЗ №019385 

 

дослідницькі практики, динаміка 

розвитку, сфери реалізації. Зб. 

наукових праць / Упоряд., наук. ред. С. 

Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 

268–275. 

4. Садовенко С. М. Музика як дієвий 

механізм лікувального і регулятивного 

впливу на емоційно-психологічний 

стан людини // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ 

століття: дослідницькі практики, 

динаміка розвитку, сфери реалізації. 

Зб. наукових праць / Упоряд., наук. 

ред. С. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 

2019. С. 163–171. 

5. Садовенко С.М. Особливості арт-

терапевтичного впливу музикотерапії 

на людину // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі XXI 

ст.: дослідницькі практики, динаміка 

розвитку, сфери реалізації Матеріали 

VIII Міжнародної науково-практичної 

конференції м. Київ, 4-5 грудня 2018 р. 

/ за заг. ред. С. М. Садовенко. Київ : 

НАКККіМ, 2019. С. 109–118.  

6. Садовенко С.М. Фольклорна дитяча 

художня творчість у часі та просторі 

української народної художньої 

культури // The 6th International 

Україно!» // 

Культурно-
мистецький 

комплекс 

«Співоче 
поле», Член 

журі 

Всеукраїнськог

о фестивалю-
конкурсу. 

– жовтень 

2018. Член 
журі 

Міжнародного 

Всеукраїнськог
о фестивалю-

конкурсу 

6 червня 2019 

року – Член 
журі 

Міжнародного 

конкурсу-
фестивалю 

дитячо-

юнацької 
творчості 

«ПРОФЕСТ», 

м. Київ. 

 



scientific and practical conference 

«Science, society, education: topical 

issues and development prospects» (May 

10-12, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», 

Kharkiv, Ukraine. 2020. С. 812-818.  

7.  Садовенко С. М. Осмислення 

української народної художньої 

культури на основі синтезу модерну та 

постмодерну // Культура і мистецтво: 

сучасний науковий вимір : матеріали 

IV міжнар. наук. конф. Молодих 

вчених, аспірантів та магістрів, 3-4 

лист. 2020 р. М-во культ. України; Нац. 

акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: 

НАКККіМ, 2020. С. 93–95.  

8.  Садовенко С. М. Музично-ігровий 

фольклор у процесі формування 

музичних здібностей та фольклорної 

дитячої художньої творчості // Science 

and education: problems, prospects and 

innovations. Abstracts of the 4th 

International scientific and practical 

conference. CPN Publishing Group. 

Kyoto, Japan. 2020. Pp. 587–597.  

9. Садовенко С. М. ІХ Міжнародна 

науково-практична конференція 

«Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: 

творчі діалоги» в контексті 



формування Інституту продюсування в 

сучасній Україні та знаходження 

творчих діалогів у сьогодення 

// Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: 

творчі діалоги. Зб. наукових праць / 

Упор., наук. ред., відп. за вип. : 

С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. 

С. 5–28. 

10. Садовенко С. М. Театральна музика: 

особливості, функції, ролі // Діяльність 

продюсера в культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття: творчі діалоги. 

Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., 

відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : 

НАКККіМ, 2020. С. 163–169. 

11. Садовенко С. М. Культурно-мистецький 

проєктний «бум» у соціокультурному просторі 

України ХХІ століття // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

творчі діалоги. Зб. наукових праць / Упор., 

наук. ред., відп. за вип. : С. Садовенко. Київ : 

НАКККіМ, 2020. С. 284–288. 
п. 3. 

Монографія: 

Садовенко С.М. Хронотопи аксіосфери української 
народної художньої культури: Монографія. Київ: 

НАКККіМ, 2019. 356 с. 76–83. 

п. 5. 

Захист дисертації 14.05. 2021р. на здобуття наукового 
ступеня доктор культурології за спеціальністю 

«Теорія та історія культури», диплом ДД № 011594 



від 29 червня 2021 р. Тема дисертації: «Хронотоп 

української народної художньої культури: 
взаємозв’язок традицій та інновацій».  

п. 6. 

Наукове керівництво здобувачів, що одержали 
документ про присудження наукового ступеня:  

Дубрівна Антоніна Петрівна, спеціальність 26.00.01 

«Теорія та історія культури» (мистецтвознавство) 

(наказ Міністерства освіти і науки про затвердження 
рішення  Атестаційної колегії від 23 жовтня 2018 р., 

№ 048763); 

Нефедов Сергій Юрійович, спеціальність 26.00.01 
«Теорія та історія культури» (мистецтвознавство) 

(наказ Міністерства освіти і науки про затвердження 

рішення  Атестаційної колегії від 18 грудня 2018 р., № 
049805). 

п. 7. 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента 

Офіційний опонент дисертації Чжан Цзінцзін на 

тему: «Методика формування мистецької 

рефлексії майбутнього вчителя музики в процесі 

вокального навчання», представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія і методика 

музичного навчання (2016). 
п. 14. 

Призові місця студентів: 

Корзун Вікторія Іванівна, студентка НАКККіМ: 

– International festival contest «ProFest», 

Diploma 1st place 2020, м. Київ; 

– Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

мистецтв «Мелодія моєї мрії», Диплом 



Гран-Прі, 24.10.2020, м. Київ. 

п. 19. 
Член Асоціації діячів освіти та виховання та Асоціації 

діячів естрадного мистецтва Національної всеукраїнської 

музичної спілки України. 

п. 20 . 

Художній керівник зразкового художнього 

колективу Театру пісні «Ладоньки» з 2005 р. 

Ян Ірина 

Миколаївн

а 

Доцент 

кафед 

ри 
режисури 

та 

акторської 
майстерно

сті 

31.08. 

2021 р. 
Наказ № 

231-к 

Харківський 

національ- 

ний 
університет 

мистецтв 

імені      І.П. 
Котляревсь- 

кого, 

диплом 

спеціаліста 
ХА  

№ 12774537 

від 25.06. 
2000 р. 

Кваліфіка- 

ція –

викладач, 
артист 

камерного 

ансамблю, 
концертмей

стер. 

Харківський 
національ- 

ний 

університет 

мистецтв 

Доктор 

мистецтвознавс

тва за 
спеціальністю 

«Теорія та 

історія 
культури», 

диплом ДД    

№ 012168 від 

27.09.2021 р. 
Тема 

дисертації: 

«Український 
музично-

драматичний 

театр у системі 

соціокультур- 
них зв’язків  

останньої 

третини ХІХ – 
початку ХХ 

століття». 

Кандидат 
мистецтвознавс

тва, спец. 

26.00.01 – 

теорія та 

21 рік п. 1. 
1. Ян І. М. Музично-театральна культура України 20-

рр. ХХ ст. Культура  і мистецтво у сучасному світі : 
зб. наук. пр. Київ. нац. ун-т культури і  мистецтв. 

Київ. 2013. Вип. 14. С. 209–214. 

2. Ян І. М. Жанрово-стильові особливості української 
театральної драматургії: кінець ХІХ – початок ХХ ст. 

Культура і сучасність. 2016. № 2. С. 77–82. 

3. Ян І. М. Український аматорський театр Східної 

Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вісник 
Національної академії керівних кадрів культури і  

мистецтв. 2016. № 3.        С. 70–75. 

4. Ян І. М. Модерністські пошуки українського 
музично-драматичного театру на початку ХХ століття. 

Культура і сучасність. 2017. № 1. С. 82–86. 

5. Декораційне оформлення вистав українського 

музично-драматичного театру як чинник збереження 
національно-культурної ідентичності (остання третина 

ХІХ – початок ХХ ст.). Культура України. Cерія: 

Мистецтвознавство : зб. наук. пр. Харків. держ. акад. 
культури. Харків. 2017. Вип. 56.           С. 181–190. 

6. Ян І. М. Особливості творчої взаємодії українського 

музично-драматичного театру з етнічними театрами 
національних меншин Наддніпрянської України: 

кінець ХІХ – початок ХХ ст. Культура і сучасність. 

2017. № 2. С. 91–97. 

7. Ян І. М. Український музично-драматичний театр 

Харківський 

національний 

університет 
мистецтв ім.                            

І.П. 

Котляревського, 
асистентура- 

стажування (2000–

2003 рр.). 

Посвідчення № 28 
від 01. 10. 2003 р. 

1. 28 квітня 

2015 р. 

нагороджена 
Почесною 

грамотою 

Національної 
академії 

керівних кадрів 

культури і 

мистецтв. 
2. З сольними 

програмами 

виступала у 
Харкові 

(Харківський 

національний 

університет 
мистецтв імені                

І.П. 

Котляревсько- 
го, малий зал, 

2001–2002 рр.; 

2002–2003 рр.), 
концертній залі 

Полтавської 

обласної 

філармонії 



імені     І.П. 

Котляревсь- 
кого, 

асистентура

-стажування 
із 

відзнакою. 

Посвідчення 

№ 28 від 
01. 10. 2003 

р. Кваліфіка 

ція – 
викладач 

вищого 

навчального 
закладу, 

концертний 

виконавець. 

Національ- 
на академія 

керівних 

кадрів 
культури і 

мистецтв, 

докторанту- 
ра спец. 

26.00.01 – 

теорія та 

історія 
культури 

(мистецтвоз

навство). 
Посвідчення 

№ 86, від 

01.10. 

2018 р. 

історія 

культури.  
ДК  

№ 005999 

виданий 29.03.     
2012 р. 

 

Тема 

дисертації: 
«Музична 

культура 

Харкова 20 – 
початку 30-х 

років ХХ 

століття» 
 

 

 

кінця ХІХ – початку ХХ століття: соціокультурний 

статус. Актуальні проблеми історії, теорії та практики 
художньої культури : зб. наук. пр. Нац. акад. кер. 

кадрів культури і мистецтв. Київ. 2017. Вип. 39. С. 

175–183.  
8. Ян І. М. Репертуар українського музично-

драматичного театру як чинник збереження 

культурних традицій української нації (остання 

третина ХІХ – початок ХХ ст.). Культура України. 
Cерія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. Харків. держ. 

акад. культури. Харків. 2018. Вип. 61. С. 342–351. 

9. Ян І. М. Специфіка театрально-глядацької взаємодії 
в українському музично-драматичному театрі 

(остання третина ХІХ – початок ХХ століття). 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики 
художньої культури : зб. наук. пр. Нац. акад. кер. 

кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. Вип. 40.               

С. 253–260. 

10. Ян І. М. Культурно-мистецькі зв’язки 
Слобожанщини останньої третини ХІХ століття – 

початку ХХ ст. Spheres culture. Maria Curie-Sklodovska 

University. Lublin, Poland. 2016. С. 505–511. 

11. Ян І. М. Український аматорський театр 

Наддніпрянщини: кінець ХІХ – початок ХХ ст. Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 2016. № 4. С. 124–128. 

12.Yan I. Ukrainian drama theatre in the context of the 
nation creation process of last third of the XIX – 

beginning of the XX century. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. 

 № 2. С. 119–122.  
13. Yan I. The role of Ukrainian music and drama theatre 

in preservation and development of cultural traditions of 

the Ukrainian nation of the last third of the XIX – 
beginning of the XX century. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. 

(1999 р.), 

малому залі 
Херсонського 

музичного 

училища 
(1994–1995 

рр.). 

3. Підготувала 

12 студентів, 
що стали 

лауреатами та 

переможцями 
Міжнародних 

конкурсів, 

музичних 
олімпіад, 

нагороджені 

грамотами за 

музично-
сценічну 

майстерність. 



 № 4. С. 248–251. 

п. 3. 
Монографія: 

Ян І. М. Український музично-драматичний театр у 

соціокультурному просторі кінця ХІХ – початку ХХ 
століття: монографія. Київ : НАКККіМ, 2020. 320 с. 

 

п. 5. 

Захист дисертації 12.05.2021 р. на здобуття наукового 
ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 

26.00.01 «Теорія та історія культури», диплом              

ДД № 012168 від 27.09.2021 р. Тема дисертації: 
«Український музично-драматичний театр у системі 

соціокультурних зв’язків  останньої третини ХІХ – 

початку ХХ століття».  

п. 8. 

Здійснила наукове керівництво бакалаврськими та 

магістерськими роботами: 

Вівчарюк С.А. КЗВО КОР «Академія мистецтв імені 
Павла Чубинського» (2020–2021 н.р.); 

Грабовська В.В. НАКККіМ (2021 н.р.).  

п. 9. 
Гарант освітньо-професійної програми «Спів» КЗВО 

КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» 

(2020–2021 н.р.). 

п. 12. 
1. Ян І. М. Історико-культурні умови становлення та 

розвитку українського музично-драматичного театру 

останньої третини ХІХ – початку ХХ століття. 
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основа формування української державності: історія, 

досвід, перспективи : зб. мат. ІІ та ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. (Київ, 21 серпня 2018 р.). / упоряд., наук. 

ред. С. Садовенко. Переяслав-Хмельницький : ФОП Я. 

М. Домбровська, 2018. С. 203–209. 
2.  Кратко Ю. В. Особливості роботи режисера в 

аматорському театрі // Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології : мат. ХІІ Міжнар. 

наук.-творч. інтернет-конф. (Київ, 15 травня 2019 р.) / 
за заг. ред. Н. Д. Бєлявіної. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 

35–37. 

3. Кратко Ю. В. До питання специфіки аматорського 
театру // Культура і мистецтво: сучасний науковий 

вимір : зб. мат. ІІ Міжнар. конф. молод. вчених, 

аспірантів та магістрів (Київ, 6–7 грудня 2018 р.). Київ 

: НАКККіМ, 2018. С. 75–77. 

02214142/027292-

17). Тема: 
“Нормативно-

правові засади та 

форми організації 
освітнього 

процесу”. 

 

 
Курс «Створення 

шоу: ідея – 

втілення» (100 
годин), 

BODNARCHUK 

SCHOOL (ТОВ 
«Боднарчук 

школа») Сертифікат 

(реєстраційний № 

ИВ 1004), 
16.12.2019 

 

Україні. Творчі 

роботи: 
естрадно-

публіцистична 

вистава 
«Незримим 

писане пером» 

(2014); вистава 

«Під одним 
небом» (2015); 

вистава «З 

глибин до 
висот» (2016); 

тіньова вистава 

«Світло поруч» 
(2017); 

вистава-пошук 

«Відчуй себе» 

(2017); вертеп 
«12 страв» 

(2017); вистава 

«Почути тишу» 
(2018); 

вистава-

променад «Ми 
голос маєм» 

(2018); дитяча 

вистава «Що у 

світі 
найсолодше?» 

(2018); 

імерсивний 
перформанс 

«Вій. 

Замкнений в 

колі» (2019); 



32708999 

 
 

Державна 

академія 
керівних 

кадрів 

культури і 

мистецтв, 
2009, 

Спеціальніс

ть 
«Менеджме

нт 

соціокульту
рної 

діяльності», 

кваліфікація 

«магістр з 
менеджмент

у зовнішньо 

культурної 
діяльності, 

викладач 

фахових 
дисциплін», 

КВ № 

36787990 

4. Кратко Ю. В. Студентський театр як культурно-

мистецький феномен // Діяльність продюсера в 
культурно-мистецькому просторі XXI ст.: 

дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери 

реалізації : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 4–5 
грудня 2018 р.) : зб. наук. пр. / упоряд., наук. ред. С. 

Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 205–208. 

5. Кратко Ю. В. Театр-форум як інтерактивна форма 

втілення режисерського задуму // Культура і 
мистецтво: сучасний науковий вимір : зб. мат. ІІІ 

Міжнар. конф. молод. вчених, аспірантів та магістрів 

(Київ, 6–7 грудня 2018 р.). Київ : НАКККіМ, 2019. 
С.85–86. 

6. Кратко Ю.В. Інтерактивний театр як культурно-

мистецький феномен // Сучасний культурний простір 
у мистецтвознавчому дискурсі Зб. матеріалів Міжн. 

дистанц. наук.-практ. конф., Київ, 14 листопада2019 р. 

/ Упоряд., наук. ред. О.Зосім.Київ : НАКККіМ, 2019. 

С. 182-184 
7. Кратко Ю.В. Соціальна спрямованість 

інтерактивних театрів// Сучасні дослідження в галузі 

культури і мистецтва: зб. матеріалів міжн. наук.-
теоретич. конф., м. Київ, 26 квітня 2020 р. Київ: 

КНУТКіТ, 2020.  С. 38–41. 

8. Кратко Ю.В.Інтерактивна взаємодія та інтерактивні 
технології в сучасному сценнічному мистецтві // 

Культурно-мистецьке середовище: творчість та 

технології: Матеріали Чотирнадцятої Міжнарод. 

наук.-творчої дистанц. конф., Київ, 23 жовтня 2020 р. 
Київ: НАКККіМ, 2020.  С.34–36. 

 

Робота у складі журі: 
1)Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Під маскою 

легенд» (2020, Чернігів); 

2)Міжнародний конкурс "Art Festival" (2018, 2019, 

Чернігів); 

аудіо збірка 

казок Ганса 
Крістіана 

Андерсена 

(2020); ютюб-
серіал 

«ДомоСапіанс» 

(2020); 

моушен-відео: 
«Гарбузики» 

(2020), 

«Пам’ятаємо. 
1932-1933.» 

(2020), «Рецепт 

Нового року» 
(2020), 

«Христос ся 

рождає» 

(2021);  фільм 
«Хвилина» (до 

35-й річниці 

Чорнобильсько
ї трагедії) 

(2021). 



3)Відкритий фестиваль-конкурс шкільних та дитячих 

самодіяльних колективів «Перевтілення» (з 2015 року, 
Київ); 

4)Першого дистанційного міжуніверситетського 

фестивалю-конкурсу аматорського мистецтва «Ф-art» 
(2021, Київ); 

5)П’ятий міжнародний фестиваль аматорських театрів 

ім. В.К. Гужви «В кулісах душі» (2021, смт. Пісочин, 

Харківської обл.). 

 

Керівництво студентами, які стали лауреатами 
1)Фестиваль аматорського театрального мистецтва 
«НОРОВ» (2016, м.Чернігів) – Естрадний театр 

«Шарж»  «за пошук нових сучасних образотворчих 

засобів», «за кращу пластику та акробатику»; 
2)VІІ Міжуніверситетський фестиваль аматорського 

мистецтва «ФArt» (2017, м. Київ) – Тищенко Давид та 

Естрадний театр «Шарж» - диплом І ступеня жанр 

«Вокал»;  
3)ІІІ Театральний фестиваль «Комора» (2017, м. 

Кам’янець-Подільський) – Естрадний театр «Шарж» - 

«Краща актриса» (А. Таможня), «Краща режисерська 
робота» (Г.Козютинська); 

4)Х Міжнародний юнацько-молодіжний театральному 

фестиваль аматорських колективів «ЛіхтАрт» (2017, 
м. Рівне) – Естрадний театр «Шарж»  - «Краща 

вистава» в категорії «Навчальні театри», «Краще 

музичне вирішення»; 

5)XXIV Всеукраїнський відкритий конкурс читців 
імені Т. Шевченка (2018, м. Київ) – Естрадний театр 

«Шарж» - диплом І ступеня в номінації «Відеоформат 

читаної та співаної поезії Т.Шевченка»; 
6)Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко 

єднає народи» (2018, м. Київ) – Естрадний театр 

«Шарж» - диплом ІІ ступеня в номінації 

«Відеоформат читаної та співаної поезії Т.Шевченка»; 



7)ІV Театральний фестиваль «Комора» (2018, м. 

Кам’янець-Подільський) – Естрадний театр «Шарж» - 
«Краще пластичне вирішення», «Краща режисерська 

робота», «Краще музичне оформлення вистави»; 

8)ХІ Міжнародний юнацько-молодіжний 
театральному фестиваль аматорських колективів 

«ЛіхтАрт» (2018, м. Рівне) – Естрадний театр «Шарж» 

- «Кращий акторський ансамбль», «Краще пластичне 

вирішення», «Краща вистава» в категорії «Навчальні 
театри», 

9)XXV Всеукраїнський відкритий конкурс читців 

імені Т. Шевченка (2019, м. Київ) – Естрадний театр 
«Шарж» - гран-прі; 

10)Міжнародний конкурс «Літо! Море! Фестиваль!» 

(2019, м. Одеса) – Естрадний театр «Шарж» - «За 
втілення образу», «За кращу режисуру», «За кращу 

чоловічу роль»; 

11)Диплом 1 ступеня, у номінації «Малі театральні 

форми» у Всеукраїнському фестивалі комедії та 
естрадного гумору "ШтрикАло" з номером 

«Побігеньки» Театру «Шарж» (2021, м. Камянець-

Подільський) . 
 

Участь у фестивалях: 

1)Фестиваль молодіжних ініціатив «YOUTHDAY» 
(2017, м. Київ); 

2)ІІІ Міжнародний фестиваль аматорського 

театрального мистецтва «Санич» (2018, м.Чернігів) 

3)І Всеукраїнському форумі «Дитячим дотиком пера» 
(2019, м. Київ) 

4)Міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний 

вішак» (2018, 2019, Луцьк). 

 

 


