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Щiлi навчальноiдисциплiни . __лл-: плпqгяа р,

МетаДисциплiни<ВиДовищаiмасовiсВяТа))поляГаеВпослlДоВноМУ'
систематичному та комплексному засвосннi студентами знань щодо 

"_р-"-т-:у 
зародження та

розвитку видовищ i масових .u"r, .,йry, хуложньоi форми, основних оргшriзаriйних засад та

струкгури масових .Ъ* у pi.ri iстори,шri епохи, сучасного стану свiтовоi видовищноi культури

та формування BMiHb ulодо використання iсторичного досвiду створення масових свят l

видовищ у практичнiй дiяльностi,
3. Завдання:
-ознайомиТистУДентiвзосновниМиеТапаМирозВиТкУМасоВоГосВятаТа

формування його Teopii;
_ поглибиr" .nunn" про форми, жанрове та видове.розмаlттяr4тi:_?,," свята;

- розкрити особливостi масового свята, звФкаючи на його нацiональний характер;

- ознайомити з етико-естетичними аспектами масового дiйства, його соцiально-

психологiчними механiзмами та.6о|плуuu,и вмiння застосовувати iх у практичнiй

дiяльностi" 
riзацii масового свята;

- розкритИ суть метоДlв органlзацll Ml:UD:l"-::::j, 
i.лллDлгп np.,',

- ознайомити з засобами iдейно-емоцiйного впливу масового свята та навчити 1х

творчо використоuуuu" у майбутнiй проФесiйнiй дiялъностi ;

-наВчиТистУДентiвТворчоВикорисТоВУВаТиiсторичнийдосвiдстВоренняМасоВих
свят i видовищ у *uИбу,пiй прЬфесiйнiй дiяльностi,

культура в iT ретроспекцiт та кращих режисерських

IIостановках
Здобувачi вlrшоТ ocBiTlt пoBllttlti ltабутlt:

оП (РЕЖИСУРА)

IlrтегDальllа копr петснтtliсть

Здатнiсть розв'язувати складнi задачi й проблеми у певнiй галузi професiйноТ

дiяльностi або у проu..i навчання, що перелб*": 
1рл"л::дення "r_l]i:,_y:, 

теоретичних та

самостiйних занять i виконувати режисерськi постановки самостiйно, або у склад1

режисерсько-постановочноТ групи

3 azan ьн i ком п еmе нmн ос mi (3 К) :

зк01. Здатнiсть реалiзувати cBoi права i обов'язки як члена суспiльства, усвiдомлювати

цiнностi громадянсu*оrо (вiльного-о.rо*рчrичного) суспiльства та необхiднiсть його

сталого розвитку, Bepxoвeнcrru npuuu]npuui свобод людйни i:ry_y*iHa в украiнi,

ЗК02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi, HayKoBi _d::",::lлl
досягненн" суспiл"сruu nu o.noBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку предметноl

областi, ii мiсця у загалыtiй системi знань про приролу i суспiльство та у розвитку

суспiльства, технiки i технологiй,

зkоз. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацlях,

зк04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово,

ЗК05. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою,

зк06. Здатнiсть використовувати rпфорruuiйнi i комунiкацiйнi технологii.

ЗК07. Здатнiсть працювати в командi,

зк08. I_|iнування ru nouu,u рiзноманiтностi та мультикультурностl,



Спецiальнi (фаховi, преdмеmнi) компеmенmносmi (СК) :

СК02. Здатнiсть
образах.

до творчого сприйняття cBiTy та його вiдтворення у художнiх сценiчних

СК05. Здатнiсть до публiчноi презентаuii
дiяльностi.

результату свосi творчоТ (iнтелектуальноТ)

ск06. Здатнiсть до оперування специфiчною системою виражЕrлЬНих ЗаСОбiВ при cTBopeHHi

та виробництвi сценiчного твору
ск07. Здатнiсть ло розумiння та оцiнювання актуальних культурно-мистецьких процесlв.

ск08. Здатнiсть оперувати новiтнiми iнформаuiйними й цифровими технологiями в проuесi

реалiзачii хуложньоI iдеТ, осмислення та популяризацiТ творчого продукту. .

bKrs. Здатнiсть вiльно орiентуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценiчного

мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв.
CKl6. Здатнiсть враховувати етичнi засади професiйноТ дiяльностi.
ск 17. Здатнiсть враховувати економiчнi, органiзацiйнi та правовi аспекти професiйноi

дiяльностi.

Проzраtпнi резульmаmu навчання (ПР) :

пр01. Визначати взасмозв'язок цiнностей громалянського суспiльства iз засадами розвитку
сфери культури й мистецтва в YKpaTHi.

пр02. Мати концептуальнi HayKoBi та практичнi знання у сферi сценiЧНОГО МИСТеЦТВа.

прOз. ВiльнО спiлкуватИся з професiйниХ питанЬ державноЮ та iноземною мовами усно i

письмово.
пр07. Генерувати та концептумiзувати художню iдею та TBip,

пр08, Обирати, аналiзувати та iнтерпретувати хуложнiй TBip лля показу

самостiйно обирати критерiТ для його оцiнки.
пр09. Спiввiдносити мистецькi iдет та твори iз соцiальним, культурним

контекстом для глибшого iх розумiння.

ОП dKTOPCЬKA МАЙСТЕРНIСТЪD

Iнтегпальна компетентнiсть

здатнiсть розв'язувати складнi спецiа_lriзованi задачi у сферi сценiчного мистецтва iз

застосуванням теорiй та методiв мистецтвознавства, театраJIьноi педагогiки, психологiт

творчостi, культурологii.

3 аzаль н i комп еmен mнос mi (3 К) :

зк0l. Здатнiсть реалiзувати свот права i обов'язки як члена суспiльства, усвiломлювати

цiнностi .ро"члrп.ького (вiльного демократичного) суспiльства та необхiднiсть його

сталогО розвитку, верховенСтва права, прав i свобод людини i громалянина в YKpaiHi.

зк02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi, HayKoBi цiнностi i

досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння icTopii та закономiрностей розвитку
пр.лr.rrоi оьластi, ii мiсця у загальнiй системi знань про приролу i суспiльство та у

розвитку суспiльства, технiки i технологiй.
Экоз. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.

зк04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово,

зк06. Здатнiсть використовувати iнформаuiйнi i комунiкацiйнi технологii.

ЗК07. Здатнiсть працювати в командi.
зк09. Здатнiсть до абстрактного, критичного i образного мислення.

(лемонстраuiТ),

та iсторичним



зк10. Здатнiсть виявляти нацiональну свiломiсть, патрiотизм, дбати про начiонально-

*упоrурпrи i духоuпrи розвиток Укръiни, плекати традицiйнi нацiональнi й

загаJIьнолюдськl цlнностl.

С п е цiалlь Hi ( ф ажо в i, пр е dм emшi) комп еmе н mно сmi (С К) :

ск03. Здатнiсть до ефективноi дiяльностi у колективi в проuесi створення сценiчного

твору, керiвництвu робоrоо i / або участi у склалi творчот групи в процесl иого

пiдготовки.
Ск05.ЗдатнiстьдопУблiчноiпрезентачiiрезУльтатУсвоеТтворчоТ(iнтелектУальноi)
дiяльностi. t

ск06, Здатнiсть до оперування специфiчною системою виражальних засобiв при

cTBopeHHi та виробництвi сценiчного твору 
а__л____

скOЬ. здатнiстi оперувати новiтнiми iнформачiйними й чифровими технологlями в

;p;;;.i р.а.пiзацii *улоrпr"оi iдеi, осмислення та популяризаЦii ТВОРЧОГО ПРООI1]1-__лл,,:т

ск13. здатнiсть розробляти i реалiзовувати просвiтниuькi проекти:,Y::, популяризац1l

сценiчного мистецтва в широких верствах суспiльства, в тому числi i з використанням

можливостей театральноi преси, телебачення, IHTepHeTy,

ск15. Здатнiсть uin"no орiснтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах сценlчного

*".r.цr"ч, творчiй спадйинi видатних майстрiв,

ckl8. Здатнiсть сформувати i керуватися у творчiй дiяльностi актора власним над-

надзавданням, спрямованим на розвиток укратнського театрального м:с:lецтва,

моделювання йогЬ засобами розвитку MOPa,'lbHo здорового суспiльства, виховання

патрiотизму, волi, нацiональноТ гiдностi,

ckiq. Здатнiсть бути мовною особистiстю, виявляючи мовну та мовленневу

компетенТнiсть, проф"сiИПе володiтИ сценiчним мовленням, красномовством, фаховою

мовою сценiчного мистецтва,

Проzрамнi резульmоmu навчання (П РН) :

пр01. Визначати взасмозвоязок цiнностей громадянського суспiльства iз засадами

розвитку сфери культури й мистецтва в YKpaiHi,

прOз. Вiльно 
"пiппуuuirся 

з професiйних питань державною та iноземною мовами усно 1

письмово,
ПР04.ЗдiйснюватипошУкнеобхiДноiiнформаuiiУпрофесiйнiйлiтератУрi,ВМереж1
IHTepHeT та iнших джерелах,
пр05. Зu.rо.оuуuаr" фчаснi uифровi технологiт та спецiалiзоване програмне забезпечення

оо poru'".unn" Ъiдповiдних задач професiйноТ дiялъностi у сферi сценiчного мистецтва,

пр07. Генерувати та концептуалiзувати художню iлею та TBip,

пр08. Обирати, ана-пiзувати та iнтерпретувати хуложнiй TBip лля показу (демонстрачii),

самостiйно обирати критерiТ для його оцiнки,

пр09. спiввiднос"r" ,".i.,,bKi iдеi та твори iз соцiальним, культурним та lсторичним

контекстом для глибшого Тх розумiння,
ПР17.Ана.гliзУватитаВраховУВатиестетичнiзапитигляДачiв.
пр21. Презентувати результати професiйноi дiяльностi та проектiв у сферi сценiчного

мистецтва, oono."r" ло фахiвчiв iнЁфахiвuiв iнформацiю, iдет, проблеми, рiшення,

аргументацiю та власний досвiд,
пр22.знати ocHoBHi закони акторськот майстерностi; виявляти мовну.tuN{о,]:l:лuл?л" 

_,"
компетентнiстьо володiння сценiчним мовленням, розкривати за допомогою словесноl дtl

внутрiшнiй cBiT, соцiальнi, психологiчнi, нацiональнi риси персонажа,



Перелiк тем:

1.СоцiальнасУТьiфУнкuiiМасоВоГосВяТатаВиДоВиЩа(4гол.)
2. Обрялов. по*од*.ння свят. Свята схiдних слов'ян (4 гол.)

З. Свята античного cBiry ( 4 год.)

4. Свята доби феолалiзму (4 гол.)

5. MacoBi свята в епоху капiталiзму 14 гол,)

Ь. Ьор"уuання вiтчи.п"""* свят у l920-x роках ХХ столiття (4 гол,)

7. Розвиток масових свят пiсля.ЩругоI cBiToBoT вiйни 14гол.)

8. Тралиuiйнi свята наролiв cBiTy (8 гол,)

9. Формування TeopiT масового свята ( 4 год) t

10. Класифiкацiя форм та жанрiв масового свята (4 год)

11. Масове свято як художньо-естетичне явище ( 4 год)

12. Методи органiзаuiТ масового свята 14 гол)

l3. Засоби iдейно-емоцiйного впливу масового свята (4 гол)

l4. Соцiально-психологiчнi механiзми масового свята (4 гол)

15. Масове свято як педагогiчний процес та виховна система 1 4 гол)

Рекомендована лiтераryра та iнформацiйнi ресурси:

публiкаuii науково_педагогiчного працiвника за темою дисциплiпи:

1, Погребн"п г. п. KiHo, телебачення i ралiо в сценiчному мистецтвi: пiдрУчник, КиТв:

HAKKKiM,2017. З92 с.

2. Погребняк Г. П. Двторський кiнематограф крiзь призму мистецькот особистостi:

монографiя. Киiв: HAKKKiM ,20|2, 128 с, 
, ___: lr.\--,-:T

З. Погребн"* i. п. Двторськi фiльми Iu ni19: й телеекранi // СтулiТ мистецтвознавчl:

Театр. Музика. KiHo: наук. *yin*. Чис,зl4 (4з144), Киiв: ндну, IмФЕ iM,

М. Т. Рильського,2013, С.75-81,
4. Погребняк Г. П. Двторський кiнематограф як унiка-гlьна свiтомодель // YKpaiHcbKa

культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку:.О nuy*, np,: наук, зап, Рiвнен,держ, гуманiт,

,;-rу: Ьип. 20. Т.' I i упорrц. В. Г. Ёитк-оu. Piu"e: р.щгу, 2014, с, 249_255,

5.ПогребнякГ.П.АвторськийкiнематоГрафУконтекстiфiлософiiекзистенцiалiзмУ//
науковий вiсник Киiвськогь нацiонального унiверситету театру, kiHo i телебачення iMeHi I,

к. itарпенка_карого: зб. наук. праць. вип, 15. киiв, 2014. с. 82_88.

6. Погребняк Г. П. Моделi авторства u lln9j ..можливостi 
взасмовпливу // СтулiТ

мистецтвоз"авчi: Театр. Музика. KiHo. Чис,3 (55). Киiв: ндну,IмФЕ iM, М, Т, Рильського,

20|6, с' 51_57' 
г Tl А отпппrиий кiнематогпдh v кчлы ругоi половини ХХ

7. Погребняк Г. П, Двторський кiнематограф у культурному просторl дl

- початку XXI столiтгя: монографiя, КиТв: HAKKKiM,2020,448 с,

основна:
1. Двдсев В. Расове мислення давнiх грекiв. Киiв: Парапан, 2003,448с,

2. дксенов В. Организация массовых пра:}дников, Москва:Искусство, 1998,236с,

з. Богорол д. КЬендар в icTopii наролiв. Киiв: Сварог. 2009, 2|6с,

4. Багдасаров р. Свастика: священный символ. Этнорелигиеведческие очерки, _

Москва:Мысль, 2001. 1 76с,

5. Балушок В. Обряди iнiцiацiй yKpaTHuiB та давнiх слов'ян. Львiв - Нью-Йорк, 1999,

6. Бахтин М. ФрЬнсуа Рабле и народнаJI культура Средневековья и Ренессанса, -

Москва: Искусство, l 995.

Щодаткова:
l.Войнович В. Мiфи та легенди давньоТ Украiни. Тернопiль, 2005,32lc

,2.Воропайо.ЗвичаiнашогоНароДУ:У2.хтомахКиiв:,Щнiпро,l998.



3. ГаТвки, веснянки, iгри та забави на Великоднi свята - Записанi на Га;tичинi, Га,тич,

|992.2lбс.
4. Генкин,Щ. Массовые празники, Москва:Искусство, 1975,203с,

5.ГенкинД.Социа.гlьно-ПеДаГоГическиеосноВыМассоВоГопразДника'
Москва:Искусство, l 986,3 06с,

6. Гершуни Е. Массовые зрелища и народне представления, Москва:Искусство, 1992,

256с
7.ГнатюкВ.НарисУкраiнськоТмiфологii.Львiв:Абрис,2007.178с.
8.Свнух в., Трощанський в. Еiнонацiональна b,py*,ypu су"1:19'о украiнського

суспiльства: деякi аспекти систематичного бачення fi розвитку, КиТв,2018, 209с,

9. жигульский к. празлник и культура /пер. с польск, москва:искусство, 1995, 336,

10. Зайцев В. Режисура естради та масових u"oou,*,'K,Tu, ндкккiмlzоЬз,зоqс,

Технiчне й програмне забезпечення /обладнання

НоУтбУк'проектор'екран'Iнтернет,флiпчарт(магнитно-Маркернадошка)ДляПроВеДення
лекцiйних, практичних занять,

Мобiльний пристрiй (телефон, планшет) з iHTepHeT доступом для:

-комунiкачiТ та опитувань;
-виконання завдань з самостiйноТ роботи;
-проходження тестування (пiлсумковий контроль),

оп ( РЕЖисУРý)

Методи
оцiнювання
результатiв
навчання

мо1, Moi

Назва
рограмногограмного

авчання

Назва
мпетентностiпетентностl

згiдно ОП)

асмозв'язок

мадянського
чспiльства i

витку сфе

ультури

icTb зберiг
примно}ку

ральнi,
льтурнl, HayKoBl

lHHocTl

успiльства н

HoBi розумiн

номiрностей

ластi, ii мiсця
ьнiй систем

нань про природу

успiльство та

хнiки
хнологlи.



зк3. Jдатнiсть 
lзастосовувати 
lзнання у|

практичних
ситуацiях.

пр01 Визначати I

взаемозв'язок 
lцlнностеи 
l

громадянського 
|

суспiльства iз]

засадами

Розвитку сфер1

|культури и

lr".r.цruu в

|YKpaTHi.

мн2,м
l3, мн4,
ин5, мн6.

мо3, MUZ

зк4.

}датнiсть
:пiлкуватися
Iержавною мовою
IK усно, так l

Iисьмово.

пр02.
Мати
кончептуальнi
шауковi та

практичнi
знання у сферi
сценiчного
мистецтва,

MHl,
ин2,

мн6.

мо1
о2.

зк5.

здатнiсть
спiлкуватися
iноземною мовою

пр02 чIжи
lонцептуальнi
layKoBi Ti

tрактичнi
lнання у сфер
:ценiчного
иистецтва.

мн3,
{н5.

мо2, MU
о4.

зк6.

здатнiсть
використовувати
iнформаuiйнi
комунiкаuiйнi
lтехнологii.

пр03. Вiльно
эпiлкуватися з

професiйних
питань
державною та
iноземною
мовами усно i

письмово.

мн2,м
ц3, мн4,
мн5, мн6.

мо2, мо:
о4.

зк7
здатнiсть
працювати
командi.

пр2 Иати
tончептуальнi
HayKoBl та
практичнi
]нання у сферi
сценiчного
мистецтва.

мн2,м
н3. мн4,
мн5, мнб

мо2, мо
о4.

зк8
[_{iнування та

повага
рiзноманiтностi те

пр09 ]пiввiдносити
иистецькi iдеi та

1:гвори

мн2,м
[-I3, мн4,
ин5. мнб

мо2, мо
о4.



льтикультурнос цlчLIIьним,

ультурним
сторичним

нтекстом
либшого

умlння.

ворчого
приЙняття cBiTy
а його
Iiдтворення у
удожнiх
ценiчних образах.

Обирати,
налiзувати
нтерпретувати

уложнiй TBi
я показ

демонстрачiТ),

ритерii
:ого оцiнки.

мн3,

:,,

ублiчноТ
резентаuii

льтату свос

iнтелектуа"тьноТ)
lяльностl,

Генерувати
онuептуалiзу

лею та TBip.

мн3,
н5,
мн6.

аJIlзчвати
нтерпретувати

уложнiй TBi
я пок

мн2,
н5.

мн5,
н6.

Здатнiсть
Vвання

печифiчною
истемою

ражальних
обiв п

иробничтвi
ценiчного твору.

чмlння
цlнювання

мо1, мо:

мо1, Moi
о4.

MOl, MOz

мо2, мо:

Mol, мо,



рактичнi
ання у сфер

истецтва.

льтурно-
:истецьких
poueciB.

,мн2,
н5.нцептуаrrьнi

ачков1

рактичнi

ценiчного
истецтва.

перувати
овiтнiми
нформаuiйними
ифровими

нологlями

роuесi реалiзаrri
удожньоI iдеi

ислення

уляризаuii

мн5,
нб

lльно
пiлкуватися
рофесiйних
итань

овами усно
исьмово,

датнiсть вiльн

рiсrlтуватися
апрямах, стилях

рах та в

ценtчного
истецтва, творчi

ин1 видатни

мн2,м
, мн4,

н5, мн6.нтерпретувати

монстрачiТ),
мостlино
ирати
итерiТ дл

иого оцlнки.

ховчвати етичнl
професiйно

мн1,
н4.онцептуальнi

ayKoBi
:рактичнi
нання у сфер

истецтва.

датнiсть
раховувати
кономiчнi,

ганlзацlин1 та
правовi аспекти

рофесiйноi
iяльностi.

мо2, мо:

Мо1, MOz

Мо1, MOz

мо2,моз
о4, мо5,
о6.



Код
компетентностi
(згiдно ОП)

Назва
компетентностi

Код
програмного
результату
навчання

Назва
lрограмного

результату
FIавчання

| Метоли
методи | оцiнювання

навчання | результатiв
l 

"a""arn"

зкl 3датнiсть
реалiзувати своi
права i обов'язки
як члена
суспiльства,
усвiдомлювати
цiнностi
громадянського

|{"inonoro
[демократичного)
|суспiльства та
l -.неоохlднlсть иого

Ьr-о.о розвитку,

|u.p*ou.rcruu
|права. прав l

lсвобод людини i

|.po*uornrnu "lYKoaTHi.
l

I

I

I

l

пр01 3изначати
ззаемозв'язок
liнностей
громадянського
эуспiльства iз
}асадами

розвитку сфери
культури й

мистецтва в

YKpaiHi.

мн1,
н2,м

мо1, мо:

зк2. Здатнiсть
lберiгати та
Iримножувати
иоральнi,
сультурнi, HayKoBi

-tiHHocTi i
цосягнення
эуспiльства на
эсновi розумiння
icTopiT та
закономiрностей
розвитку
предметноТ
областi, ii мiсчя у
загальнiй системi
знань про природу
i суспiльство та у
Розвиткуl,
lсуспlльства,
hехнiки il.,
rгехнологlи.

пр03. Вiльно
lпiлкуватися з

lрофесiйних
Iитань
Iержавною та
ноземною
,{овами усно i
Iисьмово.

мн2,м
lз, мн4,
ин5, мн6.

Мо3, MOz



зк3.

здатнiсть
застосовувати
знання у
практичних
ситуаuiях.

пр06.
Аналiзувати
проблемнi
ситуачii й
приймати
обгрунтованi

Рiшення для Iх

[розв'язання.

мн1,
мн2,

мн6.

мо1,
2.

визначати
ззаемозв'язок
цiнностей
громадянського
суспiльства iз

засадами

розвитку сфери
культури й

lмистецтва в
l-_
lY KoatHt.

мн1,
дн2,

мн6,

мо1, Moi

мо2, мо:
о4.

зк4.

Здатнiсть
спiлкуватися
державною мовою
як усно, так l

письмово.

прб

-енерувати та
сончептуалiзува
ги художню
,дею та TBip.

мн3,
мн5.

зк6.

lдатнlсть
}икористовувати
нформаuiйнi i

сомунiкаuiйнi
гехнологii.

пр07

пр09. ]пiввiдносити
иистецькi iдеi
та твори iз
соцiальним,
культурним та
iсторичним
контекстом для
lглибшlого Тх
I

|розумiння.

мн2,м l

н3. мн4, l

мн5, мн6. 
I

мо2, мо:
о4.

зк7.

I-[iнування та
повага

рiзноманiтностi та
мультикультурнос
Ti.

-енерувати та
сонцептуалiзува
ги художню
дею та TBip.

мн3,
мн4, мн5,
мнб

мо1, Moi

зк9.

Jдатнiсть до
абстрактного,
критичного i

образного мислення.

пр07

Эб"раr", | МНЗ,
еналiзувати та [МН+, МН5,
iнтерпретувати [r"U
художнlи TBlp 

I

для показу |

1лемонстрачiТ), l
самостlино l

lоб"раr" критерiТ 
|

Ьля'його очiнки. I

мо1, Moi

зк10.

3датнiсть до 
I

критичного аналiзv, 
]

оцiнки та синтезу
нових складних iдей

у творчо-виробничiй
сценiчнiй дiяльностi.

пр08

Об"рur, | МНЗ,
)птимальнi IMHS.

мо2, мо:
о4.

ск3.
3датнiсть до
эфективноТ
дiяльtлостi у

пр1 0.



удожньо-
иражальнi та

нiчнi засоби
iдтворення

ценiчного твору,

i / або участi у
чоТ групи в

Аналiзувати та

улоllсньоТ
льтури, твори

iтератури та
истецтва з

чванням
сторичного
онтексту.
iйснювати

ритичний
налiз TBopiB

ценiчного

истецько-
удожнього
роцесу.

датнiсть до

ублiчноТ
lрезентачiТ

льтату своеТ

iнтелектуальноТ)

мн5,
н6.

енерувати та
нuептуалiзу
художню

та TBip.

THicTb до
|РУВаННЯ

ра>кальних засобiв

ри cTBopeHHi та

нiчного твору.

Mol,

мо1,

Mol, MOz



мн2,
н5, мн6.

пiввiдносити
истецькi iдеi
твори iз
цiальним,

ультурним та
сторичним

нтекстом для
ибшого iх

Здатнiсть оперувати

iнформацiйними й

,ехнологlями в

poueci реалiзаuiТ
уложньоТ iдеТ,

мислення та

lзовувати

росвiтницькi
кти з метою

ироких верствах
iльства, в тому
iiз

користанням

ьноТ преси,
лебачення.

налiзувати та

гнення

удожньоТ
льтури, твори

iтератури та
истецтва з

рахуванням

iйснювати
ргументовании
ритичний
алiз TBopiB

ценiчного
истецтва,
иявляти

учасного
истецько-
удожнього

руватися у творчiй
bHocTi актора
)ним наД-

адзавданням,
прямованим на

делювання його

орально здорового

усп iл ьства,
,иховання

lотизму, волl,

ацiональнот

мо1,
о4.

мо,

мо2,
о4.

ск8.

пр09.

ск1 3.

CKl8,

пр15. мн2,
4н5.



CKl8.

3датнiсть
эформувати i

керуватися у творчiй
дiяльностi актора
власним над-
надзавданням,
спрямованим на

lрозвиток
|украlнського
[геатрал ьного

|*"сrечruа.
lмоделювання иого

lзасобами розвитку

|rop-"no здорового

|суспtльства,

|.иховання
|патрtотизму:. "on,,lнаutональноt
lгiдностi.
l

пр 15 Дналiзувати та 
]

)цlнювати
цосягнення
кудожньоi
культури, твори
лiтератури та
мистецтва з

урахуванням
iсторичного

|контексту.
|Злiйснювати
|аргументовании
|критичнии.
|аналtз 

творlв
lсценtчного
I

I

I

I

мн2,
дн5

МО2, MUj
о4.

CKl9,

}датнiсть бути
йовною
rсобистiстю,
]иявляючи мовну та

иовленневу
компетентнiсть,
професiйне володiти
эценiчним
мовленням,
красномовством,

фаховою мовою
сценiчного
мистецтва.

прl 5 \налiзувати та 
|)цlнювати 
l

lосягнення 
l

(удожньоl
культури, твори
пiтератури та
мистецтва з

урахуванням
iсторичного
контексту.
Здiйснювати
аргументований
|критичний
I

РнаJIlз 
TBoplB

lсшенtчного

мн2,
ин5

мо2, мо:
о4.

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ I ОЦIНЮВАННЯ

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
MHl - словесний метод;
МН2 - метод пояснення;
МН3 - метод навчання за джерелами знань;

МН4 - метод демонстрацiй;
мн5 практичний метод (конспектування, тезування, анотування,

iндивiдуальна науково-дослiдна робота, розв'язання практичних завдань,

картування тощо);
МНб - метод iнтерактивних iгор.

МЕТОДИ ОЦIНЮВАННЯ РЕЗУЛЪТАТIВ НАВЧАННЯ
МО1- усне або письмове опитування;

МО2 - дiалогове спiлкування;
.моз - презентаuii результатiв виконаних завдань та дослlджень;

рецензування,
моделювання,



МО4 - презентацii проекту та виступи на наукових заходах;

Мо5 - екзамен.

розподIл БдлIв, якI отримують здоБувдчI вищоi освtти
ПРИ ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛIНИ

(ВИДОВИЩА t MACOBI СВЯТА))
ЕкзАмЕн

СИСТЕМА ТА КРИТЕРIi ОЦtНЮВАННЯ

ЕквiвалентоцiнкивбалахДлякожноТокремоiтеми/виДУдiяльностiможебУти
рiзний, загальну суму ба-lriв за тему визначено в розполiлi балiв, якi отримують здобувачi

виrцоТ освiти при вивченнi дисциплiни,
результат ocBiTHboi дiяльностi здобувача вищоj освiти оцiнюсться згiдно Положення

про систему забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищоi освiти Ндкккiм за

такими рiвнями та критерiями:

Пiдсумкова
атестацiяПоточне оцiнювання

оцiнка за нацiональною
ШкалоюPiBeHb

компетент-
lrocTi

КритерiТ
оцiнlованtlя

Зна.lення
оцiнки €кТС

Суми
балiв за

100-
бальною
шкалою ЗараховановiдмiнноВисокий

(творчий)
- здобувач вищоТ
освiти виявляс

ливi творчi
здiбностi,
- BMic самостiйно
здобувати знання, без
опомоги викладача

знаходить i
опрацьовуе необхiдну
irrформаuiю,
- BMie
використовувати
|набутi знання i вмiння
лля прийняття рiшень
у нестандартних
ситуацlях,
- переконливо
аргументус вlдповlд1,
- самостlино

Вiдмiнно90-1 00



Суми
балiв за

l00-
бальною
IIIKaJtolo

Значення
оцiнки €кТс

KplrTepii
оцilrtоваllllя

PiBeHb
компетент-

HocTi

Оцirlка за нацiональнок)
Шкалою

розкривас власнi
здiбностi

ДРке добре - здобувач вицоr
освiти вiльноволо-дiе
теоретичним
матерiалом,

практицi,
- вiльно розв'язус
вправи i задачi у

ситуацiях,
- самостiйно
виправля€допущенi
помилки,
кiлькiсть яких
незначна

Щостатнiй
нструктивн
варtативний

здобувач uищоiББlй
BMle зlставляти,
узагальнювати,
систематизувати
iнформацiю пiд
керiвництвом
викладача, загалом;
- самостiйно
застосовувати iT на
практицi;
-контролювати власну
лiяльнiсть;
-виправляти помилки,
з помlж яких с cyTTcBi,
- добирати аргументи
для пlдтвердх(ення



Суми
балiв за

l00_
бальною
шкалок)

зtlачеtrrlя
оцiнки €кТС

Крlл,герiТ
оцilltоваtlltяt

PiBeHb
компетент-

HocTi

оцiнка за нацiональною
Шкалою

екзамен

задовiльно - здобувач вищт
освiти вiдтворюе
значну частину
lтеоретичного
матерtалу;
- виявля€ знання i
розумiння основних
положень,
- за допомогою
викладача може
аналiзувати
навчальний матерiал;
- виправляти помилки.
з-помiж
яких е значна кiлькiст
суттсвих

Середнiй
репродук-

тивний

задовiльно

{остатньо здобувач 
"ищоi 

оБuБ
володiе навчальним
матерiалом на piBHi,
вищому за
початковий, значну
частину його
вiдтворюс на
репродуктивному

незадовiльно
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Пiдсумкова (загальна) оuiнка з навчаJIьноi дисциплiни е сумою рейтингових оцiнок(баЛiВ), ОДеРЖаIIИХ За oKPeMi Оцiнюванi форми "uuч-"iоiдiяльноЬтi, noro.rn. та пiдсумtсовеоцiнювання рiвня засвоення теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять тасамостiйнОi роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) .u u"nbnurn" пuОораторнихдослiдженьi оцiнка (бали) за npanr""ny дiяльнiсть; оцiнка за IН{З; оцiнка (бали) за участьу наукових конференцiях, олiмпiадах, пiдготовку 
"uyiou"* публiкацiй Тощо.

оцiнка в
€ктс

Залiк
64-7з D

60-63 Е

з 5-59 Fх

1-з4 F



здобувачам вищоi освiти пiсля аудиторних занять нада€ться право пiдвищувати свiйрейтинг лише пiД час склаДаннЯ iспитiв iпirЁй;;;;;; модульного контролю) за графiкомекзаменацiйнот cecii, Залiк виставляеться за результатами поточного модульного коtIтролю,проводитЬся по завершенню вивчення навчаJIьноТ дисциплiни.

ПОЛIТИКА ДИСЦИПЛIНИ
при органiзацii освiтнього процесу здобувачi вищоi освiти, викладачi, методисти таадмiнiстрацiя дiють вiдповiдно оЪ' пЬпо*.пп; 

-;;" 
органiзацiю освiтнього процесунацiона'гlьноi академiт керi"них-кадрiв *ynuryp"'i мистецтв, кодекоу академiчнотдоброчесНостi НацiОп*"поl'академii Kepiu"rx -;;i; культурИ i мистецтв, Положення ,,росистему забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi Вищоi освiти НацiональнотакадемiI керiвниХ кадрiв культури i п,rr.r.rrru, поiо,*""ня про проведення практикиСТУДеНТiВ баКа'ТаВРСЬКОГО Та Магiстерського piBHiB нацiональ""l u-;;Ъ;]i n.piun"* кадрiв

;#.rffi#Жi.Тr, СиСТеми unyrpirnuo.o ,аб..п.*пп" якостi ocBiTHboT дiяльностi та
кожен викладач ставить здобувачам Вищоi освiти систему вимог та правилповедiнки здобувачiв вищоi освiти на заняттях, доводить до ix вiдома методичнiрекомендаuii щбоо виконання рiзних Видlв р"б;. hй цьому обов'язково враховуютьсягtрисутнiсть на Заняттях та активнiсть пiд час п|йrr*rого занят,гя; (не)допустимiстьпропускiв та запiзнень на заняття; користування мобtльним телефоном, планшетом чи

;ilХЖ"Ч:li::"""" 
ПРИСТРОЯМИ ПiД Час заняття; несво€часне виконання поставленого

ПОЛIТИКА ДОБРОЧЕСНОСТI
Здобувач вищоI освiти виконуючй самостiйну або iндивiдуальну роботу повинендотримуватись полiтики добрОчесностi. У разi nur"rb.ri плагiату в будь-яких видах робiтздобувача вищоТ освiти,BiH отримус незадовiльну оцiнку i повинен повторно виконати3аВдання, якi передбаченi у ."nuOy.i.
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