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Кафедра сценічного мистецтва 
 
Сьогодення театрально-сценічного мистецтва формується завдяки певним 

видозмінам. Відбувається технологічне збагачення на рівні сценічної техніки, 
наприклад, у театральних постановках для декорацій використовуються 
синтетичні матеріали, люмінесцентні фарби, колажі, фото- і кінопроекції, 
системи дзеркал, світлові партитури тощо. Модифікується манера роботи актора 
на сцені та під час виконання ролей у кіно, наприклад, інтенсивніше залучаються 
елементи споріднених (видовищних, спортивних) дисциплін, інонаціональні 
мотиви для творення образу, елементи народних мистецтв тощо. Ці аспекти 
закономірно потребують реалізації на рівні вдосконалення системи акторської 
освіти в Україні шляхом застосування новітньої методології викладання 
професійних дисциплін та оновлення загальних інтегральних і фахових 
компетентностей усіх учасників освітнього процесу та практиків-акторів. 

 
Метою програми підвищення кваліфікації, професійного розвитку та 

стажування викладачів «Сценічне мистецтво у системі сучасної культури» 
є вироблення навичок інформаційного, комунікаційного та методологічного 
пошуку новітніх форм і принципів акторської майстерності, вироблення 
критичного і дивергентного мислення, фахової та педагогічної майстерності, 
всіх тих компетентностей, які є необхідними для прогресу в галузі кіно- та 
театрального мистецтва, для науково-дослідної, навчально-методичної і 
викладацької діяльності в освітньому просторі акторської професії та діяльності 
практиків-акторів. 

 
Основні завдання програми – створення конструктивних умов для 

засвоєння змісту інтеграції новітніх форм і принципів акторського мистецтва для 
професійної самореалізації акторів і викладачів відповідного профілю, а також 
вироблення готовності застосовувати сучасні підходи у викладанні сценічних 
дисциплін у закладах вищої та передвищої освіти, в тому числі, через 
запровадження науково-педагогічних методів і прийомів оптимізації освітнього 
процесу в умовах змішаного навчання майбутніх акторів. 

 
Програма підвищення кваліфікації, професійного розвитку та 

стажування «Сценічне мистецтво у системі сучасної культури» спрямована 
на формування таких компетентностей: 

o розуміння сучасних особливостей викладання професійних акторських 
дисциплін; 

o врахування  психологічних аспектів підготовки майбутніх акторів у вимірі 
академічної групи; 

o визначення сутності ментальної неоднорідності творчого середовища та 
процедури її аналізу; 



o осмислення тенденцій професійного зростання і в умовах освітнього 
простору, і в реаліях актора-професіонала; 

o готовність до формування й розвитку пізнавального інтересу до акторської 
професії незалежно від рівня фахової підготовки чи педагогічних 
орієнтирів (підвищення кваліфікації орієнтовано і на професійних акторів, 
і на викладачів акторських дисциплін). 
 

Програмні результати навчання: 
 
знати: сутність функцій сценічного мистецтва у соціокультурному сенсі; 

ключові аспекти дієвого аналізу за методом К. С. Станіславського у сучасній 
інтерпретації; вікові та індивідуальні особливості розвитку професійних навичок 
актора; технології групової комунікації в акторському середовищі; принципи 
генерування інформаційного контенту мистецького плану та його промоцію; 
методи фахової самооцінки та прогнозування самореалізації. 

 
вміти: концентрувати знання і вміння та здійснювати професійну 

діяльність як актор і діяльність викладача-практика з акторських дисциплін в 
умовах закладу вищої (передвищої) освіти; застосувати методи науково-
педагогічних досліджень в освітньому процесі (в т.ч. під час дистанційної освіти) 
й адаптувати їх для викладання акторських дисциплін; проводити тренінги та 
майстер-класи, що базуватимуться на осмисленні власних професійних 
акторських умінь і навичок; використовувати сучасні інформаційні й 
комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для 
вирішення професійних акторських чи викладацьких завдань. 

 
володіти: методами, прийомами і формами навчання та самонавчання; 

формування особистості фахівця-актора й актора-викладача в умовах закладу 
освіти; навичками аналізу сучасних тенденцій у галузі культури; актуальними 
методами пізнання; методами вирішення творчих завдань, які виникають під час 
здійснення сценічної діяльності; методами ефективного просування створеного 
мистецького продукту. 

 
Програма підвищення кваліфікації, професійного розвитку та 

стажування «Сценічне мистецтво у системі сучасної культури» охоплює 
такі змістові модулі: 

− освітологія театрально-сценічного мистецтва; 
− феноменологія театрально-сценічного мистецтва; 
− театрально-сценічний менеджмент і промоція; 
− інформаційно-комунікаційні аспекти роботи актора; 
− модуль фахового розвитку актора-професіонала (актора-викладача). 
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