
Програма підвищення кваліфікації (стажування) 
У ПЗВО «Київський міжнародний університет» 
«РОБОТА РЕЖИСЕРА В УМОВАХ РОЗВИТКУ  

СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва 

Нова епоха швидкого розвитку сучасних інформаційних технологій та 
поява різноманітних електронних соціальних мереж формує нові запити до 
реформування системи освіти України, вимагає модернізації та оновлення 
фахової підготовки, вдосконалення набутих особистістю загальних і фахових 
компетентностей.  

Мета програми підвищення кваліфікації (стажування) –  
удосконалення викладачами професійної підготовки шляхом поглиблення і 
розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання 
завдань та обов’язків в галузі викладання дисциплін фахового напряму. 

Основні завдання – оновлення і розширення власних знань, формування 
нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній й науково-
дослідній діяльності; засвоєння інноваційних форм, методів та засобів 
навчання; набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 
спрямування на соціально-комунікативні процеси і розвиток сучасного 
аудіовізуального мистецтва.  

Програма підвищення кваліфікації (стажування) спрямована на 
формування таких компетентностей, а саме: вдосконалення досвіду 
практичної роботи та професійної діяльності; вивчення педагогічного досвіду 
колег, ознайомлення з досягненнями телевізійних нововведень і сучасних 
соціально-комунікативних процесів, а також сучасного кіно- та теле-, радіо, 
Інтернет-виробництва і перспективами їх розвитку; розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення освітнього процесу, впровадження у практику навчання 
інноваційних  досягнень науки.  

Програмні результати навчання: 
знати: теорію і практику режисури відповідно до обраної спеціалізації; теорію 
і практику монтажу кіно-, теле- та відеофільму; специфіку і різновиди 
кіножанрів; основи звукового рішення фільму; структуру існуючих джерел 
інформації, можливості архівів, електронних каталогів і баз даних, методи 
пошуку інформації, історію та теорію класичної режисури, драматургії і 
майстерності актора, розуміти сутність конфлікту, як важливого рушія 
сценічного мистецтва. 
     вміти: використовувати основні методики режисури, чітко сформулювати і 
здійснити свою мету при створенні аудіовізуального твору; реалізувати 
художній задум в професійному творчому колективі; працювати в мережі, 
використовувати в професійній діяльності цифрові і IT-технології, цифрову 
техніку, користуватися основними операційними системами, програмним 
забезпеченням, необхідним для створення і обробки текстів, візуальної, аудіо- 
та аудіовізуальної інформації, цифровими пристроями введення текстової, 
графічної, аудіо- і аудіовізуальної інформації, системами передачі і обміну 
інформації, вміти використовувати в професійній роботі мобільний зв'язок. На 
основі "соціального замовлення" в яскравій художній формі створити 
оригінальний режисерський задум майбутньої постановки; реалізувати свій 



мистецький задум в постановочному процесі створення уявлення, концерту, 
святкування та інших театралізованих форм; застосовувати отримані знання, 
навички та вміння в методології художньо педагогічної та науково-методичної 
діяльності. 
      володіти: навичками керівництва творчою та виробничою діяльністю; 
навичками аналізу літературного, музично-драматичного, музичного твору; 
навичками використання різних програмних засобів і роботи в Інтернеті, 
роботи з даними і використовувати Інтернет – ресурси, володіти практичними 
навичками режисури та майстерності актора, способами застосування 
різноманітних засобів художньої виразності при постановці художньо-
спортивних, обрядово-фольклорних, карнавально-фестивальних, концертно-
видовищних театралізованих дійств; прийомами творчого монтажу художнього 
матеріалу різних форм і жанрів в цілісне театралізоване дійство. 
      Програма підвищення кваліфікації (стажування) «Робота режисера в 
умовах розвитку сучасного технічного забезпечення»  охоплює такі змістові 
модулі: 

- сучасні наукові проблеми аудіовізуального мистецтва; 
- особистісно-професійне становлення режисерів у сфері 

аудіовізуального мистецтва і виробництва; 
- нормативно-правові акти, що регулюють медіаправо; 
- інноваційний український та зарубіжний досвід проведення науково-

педагогічного дискурсу; 
- підвищення рівня медіакультури викладачів, які забезпечують 

викладання дисциплін фахового циклу. 
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