
                    
 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво»  

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 
за ступенем вищої освіти «бакалавр» 

у Київському міжнародному університеті 
 

Загальні положення: 
Код та найменування спеціальності: спеціальність 026 «Сценічне 

мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 
Ступінь вищої освіти: бакалавр 
Обсяг освітньо-професійної програми: 240 кредитів ЄКТС 
Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 
Термін навчання: 3 роки 10 місяців 
Професійні стандарти: відсутні (освітньо-професійна програма «Сценічне 

мистецтво»  за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 
«Культура і мистецтво» за ступенем вищої освіти «бакалавр» розроблена і 
затверджена Вченою Радою КиМУ (протокол № 1 від 29.08.2017 року) 
відповідно до вимог МОН із урахуванням даних Класифікатора професій ДК 
003:2010 та Класифікатора видів економічної діяльності КВЕД 2016). 

Програмні компетентності: інтегральні (здатність вирішувати як 
самостійно, так і у складі творчого колективу складні спеціалізовані завдання у 
галузі сценічного мистецтва із залученням творчих, матеріально-технічних та 
інших ресурсів та застосуванням майстерності актора, мистецтвознавства 
тощо); загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
спілкування державною мовою як усно, так і письмово, розуміння предметної 
галузі та професійної діяльності, застосовувати знання у практичних ситуаціях, 
працювати в команді; здатність спілкуватися іноземною мовою, володіння 
навичками застосування інформаційних і комунікаційних технологій, 
спроможність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, бути критичним і 
самокритичним, адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи 
реагування на неї, критично оцінювати власну діяльність та її результати, 
здатність до міжособистісної взаємодії, цінування та поваги різноманітності та  
полікультурності, стимулювання людей до досягнення спільної мети, 
адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним і 
креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх 
доцільність, аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 



змісту, здатність до шанобливого ставлення до історичної спадщини  і 
культурних традицій, вміння діяти суспільно відповідально, проявляти 
громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної роботи, 
міждисциплінарної взаємодії, здійснення комунікаційної діяльності із 
зовнішнім середовищем, спілкування з експертами з інших галузей, діяти з 
позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську 
позицію, розвивати лідерські якості, виконувати професійну діяльність 
відповідно до стандартів якості); фахові (здатність до вирішення комплексних 
проблем у галузі сценічної інноваційної діяльності, створення нових цілісних 
знань і професійної практики, генерувати задум та здійснювати розроблення 
нової художньої ідеї, втілення її у творі сценічного мистецтва, публічної 
презентації результату своєї творчої діяльності, ефективної діяльності у 
колективі під час створення синтетичного за своєю природою сценічного твору, 
керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 
підготовки, професійного опанування змістовних виразно-образних рівнів 
сценічного твору, творчого сприйняття світу, вміння відтворювати його в  
художніх сценічних образах, за допомогою художнього вимислу та 
професійних навичок, на підставі літературного, режисерського сценарію  і 
задуму, створювати художній образ, оперування специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) у 
процесі виробництва сценічного  твору, розуміння та оцінювання актуальних 
культурно-мистецьких процесів, оперувати новітніми інформаційними й 
цифровими технологіями у процесі реалізації художньої ідеї та осмислення 
творчого результату, вибору відповідних до творчого задуму засобів сценічного 
висловлювання, співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 
зовнішнім контекстом, критичного аналізу, оцінювання та синтезу нових ідей в 
творчо-виробничій сценічній діяльності, ініціювання інноваційних сценічних 
проектів, фестивальній та конкурсній діяльності, пропагуванні кращих зразків 
національної та світової сценічної спадщини, застосовувати та розвивати 
культурні надбання людства для ствердження духовних ідеалів сучасності, 
гуманістичних ідеалів суспільства, спілкування в діалоговому діапазоні з 
широкою професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 
сценічного мистецтва та виробництва, взаємодії з представниками інших 
творчих професій, передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 
досвід оптимальними методами та засобами, розробляти і реалізовувати 
просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного мистецтва серед 
загалу, в т.ч. з використанням можливостей телебачення, Інтернету, вміння 
працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори літератури і 
мистецтва, користуючись професійною термінологією, вільно орієнтуватися у 
напрямах, стилях, жанрах і видах сценічного мистецтва, творчій спадщині 
видатних театральних діячів, корегувати тексти драматичних творів відповідно 
до режисерського задуму: діалоги, репліки персонажів вистави, вміння 



організовувати та спрямовувати творчий виробничий процес на створення 
вистав та інших видовищних творів, відтворювати знання про музичну 
культуру, історію музики, будувати драматургію твору, фабулу та сюжет,  
окреслювати літературно-драматургічними засобами події та характери, знання 
теорії сценографії, основ і форм танцю, пантоміми, музичної грамоти та основ 
вокалу). 

Перелік професійних кваліфікацій:  
кваліфікація освітня – бакалавр сценічного мистецтва;  кваліфікація 

професійна – актор театру і кіно; кваліфікація в дипломі – бакалавр сценічного 
мистецтва. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна 
загальна середня освіта 

Оцінювання результатів навчання: заліки, усні та письмові екзамени, 
творчі іспити у вигляді показів, творчих проектів, поточний контроль, атестація 
у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену та дипломного показу 
вистави.  

 
ВСТУП 

 
У сучасних умовах реформування вищої освіти нагальною є проблема 

підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних до самовдосконалення та 
самореалізації. Відтак, модернізація всіх освітніх галузей України вимагає 
прискореного інноваційного розвитку всіх суспільних процесів, створення 
сприятливих умов для творчого, особистісно-професійного зростання, зокрема 
фахівців мистецької професії, адже акторські кадри є важливою складовою 
розвитку й функціонування мистецької галузі. У зв’язку з відновленням і 
популяризацією українського театру і кіно у світовому просторі, культурно – 
просвітницькими подіями останніх років важливою для національної стратегії є 
якісна підготовка фахівців мистецької галузі, зокрема спеціальності «Сценічне 
мистецтво». Водночас із підвищенням попиту на кадрове забезпечення 
театральної та кінематографічної індустрії сама професія актора зазнає якісних 
змін відповідно до сучасних процесів і нових напрямів в кіно- і театральному 
мистецтві, що суттєво впливає на вдосконалення системи і методики 
підготовки акторських кадрів у вищих закладах освіти. 

Важливою складовою гармонійного розвитку творчої особистості 
майбутніх фахівців театру і кіно є зустрічі, майстер-класи відомих українських і 
зарубіжних митців – режисерів, кінокритиків, композиторів, акторів, під час 
яких студенти мають змогу дізнатися більше про кар'єрну стратегію в 
акторській та режисерській професіях, шляхи успішного професійного 
зростання, спілкуючись із відомими творчими особистостями, зокрема: 
Крістофером Кассом– голлівудським актором і режисером, заступником декана 
акторського факультету Нью-Йоркської Кіно Академії (NYFA) (США), 
Ларисою Кадочниковою– нар. арт. України, лауреатом Шевченківської премії, 
премії ім. О.П. Довженка, Любов’ю Титаренко– художнім керівником 
Київського театру «Браво», заслуженим діячем мистецтв України та іншими. 



Прийняття Закону України «Про вищу освіту» і ратифікація Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом створюють для вищої освіти 
України нове правове поле, сприяють зростанню конкуренції на ринку освітніх 
послуг і посилюють вплив споживачів освітніх послуг на формування змісту 
освіти і визначення тривалості навчальних програм до- і післядипломної 
підготовки фахівців із сценічного мистецтва, а також надають ринку праці та 
студентам право контролю якості вищої освіти.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Київський міжнародний університет – заклад вищої освіти, діяльність 

якого спрямована на підготовку нової генерації висококваліфікованих фахівців 
для різних галузей. У структурі Університету функціонують п’ять інститутів і 
п’ять факультетів. 

З метою забезпечення якості підготовки акторів для драматичного театру і 
кіно в Університеті функціонують спеціалізовані аудиторії та акторські 
майстерні, костюмерні, збройна і хореографічна зали. Основними завданнями є 
вдосконалення освітньої діяльності, розроблення нових навчальних модулів і 
курсів, упровадження ІКТ, сучасних форм і методів навчання (телемедійні 
технології, інтерактивні семінари-тренінги, майстер-класи тощо), забезпечення 
практичної підготовки під керівництвом відомих режисерів на базі професійних 
театрів м. Києва. 

Під час організації освітнього процесу професорсько-викладацьким 
складом враховується, що система підготовки фахівців за ступенем вищої 
освіти «бакалавр» має виконувати функції забезпечення мистецької сфери 
діяльності акторами драматичного театру і кіно, які на достатньому рівні 
засвоїли та володіють не лише професійними навичками з акторської 
майстерності, але й вихованими в дусі патріотизму, здатними до застосування 
новітніх технологій та врахування перспективних тенденцій розвитку 
театрального та кіно-телемистецтва. 

Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований  
в стінах Університету науковий світогляд, навички організації професійної 
діяльності та вміння застосовувати здобуті знання на практиці дають змогу 
випускникам Інституту театрального мистецтва розвивати свої професійні 
якості й успішно працювати як у мистецьких закладах України, так і за 
кордоном.  

Студенти з інших країн і регіонів забезпечуються місцями в гуртожитках 
блочного типу, що знаходяться на території Університету. В гуртожитках 
функціонують читальні кімнати з WiFi доступом до мережі Internet, обладнані 
сучасним інвентарем спортивна зала, приміщення для прання з автоматичними 
пральними машинами, а також кімнати для засідань Студентської ради, гри в 
настільний теніс, занять з аеробіки та музики тощо. 

Зміст освітньо-професійної програми «Сценічне мистецтво» за 
спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво», яку пропонує Університет, окрім професійної підготовки на 
адекватному світовому рівні, має забезпечувати особам, які навчаються, 
формування професійних компетентностей, що є необхідними для 



самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності 
до працевлаштування у суспільстві, зокрема:  

− формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх 
інтеграції у громадянське суспільство і становленню активної громадянської 
позиції в цьому суспільстві;  

− формування картини світу, адекватної сучасному рівню наукових знань 
про нього (відповідно до рівня вищої освіти), базових компетентностей в галузі 
сценічного мистецтва;  

− комунікативну компетентність, всебічну освіченість, здатність до 
інтеграції у національну і світову культуру;  

− сприяння всебічному розвитку особистості, в т.ч. – формування вміння 
навчатися із високим рівнем самостійності, критичне мислення, творчий підхід, 
ініціативність, здатність вирішувати проблеми, вміння оцінювати ризики, 
рішучість і конструктивне управління почуттями.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 

 
З 2008 року, з урахуванням суспільних потреб і ринку праці, в університеті 

здійснюється професійна підготовка фахівців зі спеціальності «Сценічне 
мистецтво». Для якісної підготовки конкурентноспроможних фахівців створено 
сприятливе освітнє середовище, технічне і навчально – матеріальне 
забезпечення. На випусковій кафедрі сценічного мистецтва фахову підготовку 
забезпечують високопрофесійні творчі та наукові кадри – доктори і кандидати 
наук із мистецтвознавства, відомі у театральній індустрії  режисери, актори, 
каскадери. Практична складова підготовки майбутніх акторів здійснюється на 
відповідних базах практики, з якими укладено договори про співпрацю. 

Упродовж 2016 – 2018 н.р. студенти Інституту брали активну участь у 
Міжнародному Каннському кінофестивалі, IV і V Міжнародних музичних 
фестивалях «О-FEST 2016», «О-FEST 2017, Міжнародному конкурсі «Нас єднає 
Шевченкове слово», Міжнародному фестивалі «Без зайвих слів», 
Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Т.Г. Шевченка, 
Всеукраїнському театральному фестивалі «Людина граюча», Всеукраїнському 
молодіжному фестивалі кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра», 
Історико-культурному фестивалі «Парк Київська Русь ХІІІ ст.», Інститутському 
студентському фестивалі «Крізь терни до зірок» - «Per aspera ad astra»; 
Бердянському міжнародному кінофестивалі, Свято-Георгіївському 
православному фестивалі мистецтв, Міжнародному театральному фестивалі 
«Класика сьогодні» (м. Кам’янське), Кінофестивалі Запорізька Сінерама, 
Міжнародному кінофестивалі молодого кіно «Х Муза», Міжнародному 
кінофестивалі « Молодість», Театральному фестивалі «Джойфест», 
Міжнародному фестивалі музичного та театрального мистецтва «О - Fest» 
(м.Київ), Всеукраїнському міжнародному фестивалі   імені     В. Чубасова 
«Молоде телебачення», Відкритому студентському фестивалі КиМУ «Через 
терни до зірок», Всеукраїнському молодіжному фестивалі кіно-театральної 
творчості «Зірки, що зійдуть завтра», Арт-фестивалі пластичних мистецтв «Без 
зайвих слів» КНУТКіТ імені І.К. Карпенка – Карого. Творчі здобутки студентів 
інституту: IX Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва "HOMO 



LUDENS" (м. Миколаїв, 2016), вистава «І заплачуть… безхатьки» (реж. нар. 
арт. України Льва Сомова), – «Краща вистава фестивалю» – приз критиків. 
Анастасія Сегеда – «Краща жіноча роль», яка отримала 16 нагород відзначена 
критиками, як «Культурний шок» фестивалю тощо. 

З 2010 року в Інституті театрального мистецтва функціонує навчальний 
театр «КОВЧЕГ», який  є базою практики для студентів, проведення 
фестивальних і конкурсних показів, інших мистецьких заходів.  

Підготовку кадрів зі спеціальності «Cценічне мистецтво» в Україні  
здійснюють 14 вищих освітніх закладів, зокрема: Київський національний 
університет культури і мистецтв, Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Коледж Київського 
міжнародного університету, Київський міжнародний університет, 
Житомирський інститут культури і мистецтв, ПВНЗ «Інститут екранних 
мистецтв», Луганська державна академія культури  і мистецтв, Львівський 
національний університет імені Івана Франка, Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника, Рівненський державний гуманітарний  університет, 
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 
Харківська державна академія культури. 

Університет створює оптимальні умови для вступу випускників освітніх 
закладів-партнерів на програми ступеневої освіти (скорочений термін 
навчання) за спеціальністю 026 «Cценічне мистецтво» галузі знань 02 
«Культура і мистецтво». Кафедрою сценічного мистецтва розроблено 
інтегровані навчальні плани, які синхронізують навчальні дисципліни таким 
чином, що це уможливлює випускникам після закінчення закладів вищої освіти 
І-ІІ рівнів акредитації вступати на ІІ-й або ІІІ-й курси без ліквідації академічної 
різниці. Для розширення співпраці Університет проводить науково-практичні 
конференції, круглі столи, майстер класи з метою професійної орієнтації 
майбутніх студентів, з урахуванням того, що це вже усвідомлений вибір ними 
майбутньої професії. Виходячи з аналітичних даних, в Університеті існує попит 
на програми ступеневої освіти (скорочений термін навчання) за спеціальністю 
026 «Сценічне мистецтво»  галузі знань 02 «Культура і мистецтво» для осіб, які 
здобули ОКР молодшого спеціаліста.  

Основними принципами освітньої діяльності Інституту театрального 
мистецтва є: 

–   нерозривність процесів навчання, фахово-професійної роботи; 
–  забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій 

якості, 
– побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій; 
– здійснення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів 

із  урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання 
професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження отриманих 
кваліфікацій; 

– забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки кваліфікації актора театру 
і кіно; 
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– науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і 
перспектив розвитку мистецької галузі у процесі розроблення академічної 
політики; 

– сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю 
студентами професійної кваліфікації; 

– суголосність освітніх програм із міжнародними класифікаціями та 
стандартами вищої освіти зі сценічного мистецтва; 

– доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються 
Університетом; 

– рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його 
здібностей, таланту, всебічного розвитку; 

– взаємозв’язок із вітчизняними та закордонними мистецькими освітніми і 
професійними закладами та установами; 

– інтеграція освіти та науки у процеси освітню діяльність Університету. 
Навчальний план складено відповідно до основних положень проекту 

стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 
спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво».  

Практична складова підготовки майбутніх акторів театру і кіно 
здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори про 
співпрацю. Практична підготовка студентів здійснюється у формі професійно–
практичної. Вимоги до практичної підготовки студентів визначені у програмах 
з навчальної і виробничої практик, в тому числі у наскрізних навчальних 
програмах першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищого 
освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за 
спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво».  

З метою забезпечення якісної практичної підготовки майбутніх  бакалаврів 
сценічного мистецтва за  стандартами вищої освіти Університет уклав договори 
про співпрацю з професійними театрами і знімальними майданчиками, зокрема: 
Київським академічним театром ляльок, Київським драматичним театром 
«Браво», Дитячим центром «Атюдики», Театром-студією «Срібний острів», 
Телекомпанією каналу ICTV, Акторською агенцію НСКУ «Гільдія 
кіноакторів», Палацем культури ім. Т.Г. Шевченка (м. Скадовськ). 

В університеті створені необхідні умови для якісної професійної 
підготовки майбутніх акторів театру і кіно, а саме:  власне приміщення 
загальною площею 30748,4 кв.м. З метою забезпечення якості підготовки 
акторів для драматичного театру і кіно функціонують спеціалізовані аудиторії 
та акторські майстерні, репетиторські, гримерна, костюмерна, хореографічний 
та малий зали, індивідуальний клас,  кабінет зберігання зброї. Обладнання 
періодично оновлюється, що дозволяє ефективно проводити всі види занять.  В 
університеті створений навчальний театр «Ковчег», який має власні фонди 
реквізитів і костюмів. Для показу курсових та дипломних вистав оснащена на 
сучасному рівні сцена актової зали. 

Основними завданнями Інституту театрального мистецтва є вдосконалення 
освітньої діяльності, розроблення нових навчальних модулів і курсів, 
упровадження ІКТ, сучасних форм і методів навчання (теле - медійні 
технології, інтерактивні семінари-тренінги, майстер-класи тощо), забезпечення 



практичної підготовки під керівництвом відомих режисерів на базі професійних 
театрів м. Києва. 

Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчальними посібниками тощо) та електронними ресурсами.  

Університет оснащений комп’ютерною технікою (всі структурні 
підрозділи мають сучасні комп’ютери, обладнані комп’ютерні лабораторії, 
спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні центри). Для забезпечення 
освітнього процесу використовуються комп’ютери на базі процесорів Pentium.  
Університет має власний вихід в Internet, почтовий сервер, видавничий центр, 
лінгафонні кабінети, спеціальні кабінети з ліцензованих в освітньому закладі 
напрямів підготовки, спеціальностей.  

Освітній процес забезпечений аудіо- відеотехнікою та графо проекторами, 
мультимедійним обладнанням. Створено умови для доступу до відкритих 
універсальних освітніх баз (наприклад, Acronym Finder, Deutsche Digitale 
Bibliothek, The British Library, Directory of Open Access Books (DOAB), Directory 
of Open Access Journals (DOAJ) тощо), періодичних наукових видань із теорії та 
історії сценічного та театрального мистецтва як вітчизняних, так і зарубіжних.  

Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 170 місць, близько 
112354 примірників наукової та навчально-методичної літератури. Зокрема, 
укомплектований каталог навчально-методичної літератури складає 83854 
примірників, наукової літератури – 23933, художньої – 4567.  

 
МЕТА, ПРИНЦИПИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ (КОНЦЕПЦІЇ) 

 
Стратегічною метою Концепції, яка здійснюватиметься впродовж 2018-

2025 років, є створення правових, економічних і організаційних умов для 
підвищення якості вищої освіти зі спеціальності «Сценічне мистецтво» шляхом 
приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання 
матеріально-технічного і кадрового потенціалу:  

у галузі освіти – збереження лідерських позицій у підготовці та 
забезпеченні конкурентоспроможності акторів театру і кіно;  

науковій діяльності – досягнення статусу самодостатнього науково-
дослідного освітнього закладу;  

кадровій політиці – розвиток компетентісних характеристик, підвищення 
якісного рівня науково-педагогічного колективу;  

міжнародній співпраці – підвищення міжнародного авторитету 
Університету, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг у 
галузі сценічного мистецтва;  

галузі інформаційного забезпечення – впровадження у всі сфери діяльності 
Університету новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення;  

формуванні активної громадянської позиції – забезпечення творчого та 
гармонійного розвитку особистості на основі поєднання перспективних 
міжнародних, національних і корпоративних традицій. 

Основні  принципи розвитку: 
принцип державотворення – діяльність усіх структурних підрозділів 

Університету спрямовується на утвердження і розвиток державності України, 
піднесення рівня їх діяльності до міжнародних стандартів; 
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принцип науковості – врахування в освітньому процесі досягнень з 
акторської майстерності, кіно– телемистецтва, психолого-педагогічної науки, 
кібернетики тощо, які дають змогу здійснювати навчання на наукових засадах; 

принцип гуманізації – формування гуманної особистості гуманними 
засобами, визнання людини  як найвищої цінності; 

принцип цілеспрямованості – визначення перед професорсько-
викладацьким і студентським колективами стратегічної мети, близької, 
середньої та далекої перспектив, вирішення конкретних завдань для їх 
досягнення; 

принцип системності – узгодженість і взаємозумовленість розвитку 
сценічного мистецтва задля досягнення високих творчих результатів; 

принцип плановості – чітке перспективне і щоденне планування всіх 
напрямів освітньої, наукової та господарської діяльності Університету з 
урахуванням його матеріально-технічних можливостей; 

принцип компетентності – високий рівень професійної підготовки, 
сумлінне виконання функціональних обов’язків, ерудиція, творче вирішення 
складних педагогічних завдань; 

принцип оптимізації – створення сприятливих умов для ефективної 
діяльності професорсько-викладацького колективу. 

Перспективними напрямами розвитку Університету, і зокрема 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Сценічне мистецтво» 
зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»  галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво»,  є: 

− інтеграція процесів навчальної, науково-дослідницької, професійної 
діяльності;  

− забезпечення конкурентоспроможності випускників завдяки високій 
гарантованій якості;  

− побудова освітніх програм на компетентнісній, практико-орієнтованій 
основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;  

− забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійних 
програм усіх рівнів із обов’язковим урахуванням професійних стандартів, 
визначенням критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок і професійних 
компетенцій, термінів і порядку підтвердження здобутих кваліфікацій;  

− забезпечення незалежного та об’єктивного оцінювання кваліфікації 
актора театру і кіно;  

− науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці та 
перспектив розвитку мистецької галузі під час розроблення академічної 
політики;  

− сприяння, у т. ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю 
студентами професійної кваліфікації;  

− визнання якісної практичної підготовки студентів необхідною умовою 
здобуття кваліфікації актора театру і кіно;  

− сумісність освітніх програм з міжнародними класифікаціями та 
стандартами вищої освіти за спеціальністю «Сценічне мистецтво»;  

− доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 
Університетом;  



− рівність умов для кожного суб’єкта навчання щодо повної реалізації 
його здібностей, таланту, всебічного розвитку;  

− гуманізм, демократизм і пріоритетність загальнолюдських духовних 
цінностей;  

− взаємозв’язок із освітніми, науковими, театральними та кіно- 
телевізійними закладами зарубіжних країн;  

− інтеграція мистецької освіти та науки в освітню діяльність Університету.  
− розширення мережі баз для проведення практичної підготовки; 
− розроблення та впровадження в освітній процес системи віртуального 

навчання і технологій; 
− залучення зарубіжного перспективного досвіду підготовки майбутніх 

акторів; 
− ознайомлення студентів із сучасним нормативно-правовим 

забезпеченням, яке дасть змогу молодому фахівцю обирати оптимальну 
стратегію професійної акторської діяльності; 

− запровадження в освітній процес підготовки майбутніх акторів 
дистанційного навчання, відкритих онлайн курсів (Massive open online courses – 
MOOC), що уможливить швидко передавати та редагувати інформацію будь-
якого виду й обсягу на значні відстані, спілкуватись через мережу Інтернет як в 
Україні, так і за кордоном; 

− розширення ліцензійного обсягу, враховуючи попит на програми 
ступеневої освіти. 
         Основними чинниками, які визначають необхідність розширення 
ліцензійного обсягу, є:  

− по-перше, соціальне замовлення і потреба якісної підготовки нової 
генерації митців галузі «Сценічне мистецтво», що зумовлено відновленням і 
зростанням виробництва українського медіа-продукту та розвитком кіно- та 
театрального мистецтва; 

− по-друге, позитивна динаміка збільшення контингенту студентів 
спеціальності «Сценічне мистецтво» (у період з 2015–2018 н.р. він збільшився 
на 37% за рахунок вступу випускників коледжу КиМУ та інших закладів 
мистецького спрямування I-II рівнів акредитації на скорочений термін навчання 
із різних регіонів України);  

− по-третє, творчий, особистісно орієнтований, діяльністно-спрямований 
підхід до організації практичної складової фахової підготовки, зокрема 
проходження практики студентів Інституту театрального мистецтва на базі 
професійних театрів і знімальних майданчиків, зокрема: Київського 
академічного театру ляльок, Київського драматичного театру «Браво», 
Дитячого центру «Атюдики», Театру-студії «Срібний острів», Телекомпанії 
каналу ICTV, Акторської агенції НСКУ «Гільдія кіноакторів», Палацу культури 
ім. Т.Г. Шевченка (м. Скадовськ). 

Таким чином, враховуючи соціальне замовлення на підготовку фахівців за 
ступенем вищої освіти «Бакалавр» спеціальності «Сценічне мистецтво», 
кількість попиту на навчання, матеріально-технічні умови, відповідний 
кадровий потенціал, інформаційне забезпечення, вважаємо за доцільне 
збільшити ліцензійний обсяг студентів із 100 до 200 осіб (на весь термін 
навчання).  



ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Одним з пріоритетних напрямків розвитку освітньої діяльності в 

Університеті є впровадження новітніх інформаційних технологій як в 
навчальний процес, так і в його обслуговування. Головна мета полягає в 
ефективному використанні програмно-технічних засобів комп’ютерної 
техніки для опанування щорічно стрімко зростаючих обсягів інформації, що 
неможливо зробити традиційними засобами.  

Стратегія реалізації впровадження інформаційних технологій в 
університеті спрямовується на автоматизацію процесів навчання, наукових 
досліджень, адміністративно-господарського управління. Організаційно ці 
процеси реалізуються у формі автоматизованих навчальних систем, 
автоматизованих систем науково-технічної та правової інформації, систем 
автоматизації наукових досліджень і автоматизованих  систем  управління  
навчальним  закладом. Центральною ланкою цього процесу є пошук і 
запровадження нових форм і методів організації навчальної роботи, що 
пов'язано з проблемою відповідності обсягу знань, якими повинен володіти 
фахівець, та переважно пасивними формами пізнавальної діяльності, що 
традиційно використовуються при цьому. 

Робота щодо інформатизації діяльності Університету здійснюється за 
такими основними напрямками: 
 розробка програмного забезпечення інтегрованих автоматизованих банків 

даних для загально-університетського, для інститутського, для Коледжу 
Університету, для факультетського та кафедрального рівнів; 

 поетапне оснащення підрозділів університету сучасними технічними 
засобами обчислювальної техніки на всіх рівнях підготовки та 
управління; 

 об'єднання (в межах необхідного) всіх обчислювальних ресурсів у єдину 
інформаційну мережу університету. 

Університет оснащений комп’ютерами (всі структурні підрозділи 
мають сучасну комп’ютерну техніку, обладнані відповідні комп’ютерні 
лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні класи та ресурсні центри. Для 
забезпечення навчального процесу використовуються комп’ютери на базі 
процесорів Pentium.  

Університет має власний вихід в Internet, почтовий сервер, видавничий 
центр, лінгафонні кабінети, спеціальні кабінети з ліцензованих в 
навчальному закладі напрямів підготовки, спеціальностей. 

В Університеті існують усі умови для широкого використання 
інформаційних технологій на всіх рівнях навчально-виховної, наукової та 
адміністративно-господарської роботи, що дозволяє сформувати ефективно 
діючу технологічну базу організаційного управління всією діяльністю 
навчального закладу, підвищує надійність зберігання та оперативність 
обробки і отримання різноманітних відомостей, виключення дублювання з 
процесу введення даних, підносить на якісно новий рівень можливості 



аналізу пов'язаних між собою відомостей за рахунок їхнього накопичення в 
єдиному інформаційному банку. Стало можливим об'єднання комп'ютерів в 
єдину мережу, що дозволило централізовано збирати та зберігати 
інформацію на центральному файловому сервері і використовувати її в 
інтересах різних структурних підрозділів з урахуванням їх прав на 
отримання, використання, введення та корегування інформації. 

Основою діяльності кожного викладача є широке використання 
можливостей сучасних інформаційних технологій для постійного оновлення і 
модернізації, збільшення обсягу навчального матеріалу, поглиблення 
міждисциплінарних зв'язків на основі інтеграції навчальної і науково-
дослідної роботи, підвищення активності керівництва самостійною роботою 
студентів. 

Навчальний процес забезпечений аудіо- відеотехнікою та графо 
проекторами. Університет має власну бібліотеку, читальну залу на 170 місць, 
близько 112354 примірників наукової та навчально-методичної літератури 
(абонемент – 69930, читальна зала – 42424). Зокрема, укомплектований 
каталог навчально-методичної літератури складає 83854 примірників, 
наукової літератури – 23933 примірників, художньої – 4567 примірників. 
Періодичні видання є органічною частиною фонду бібліотеки і відіграють 
провідну роль у забезпеченні інформаційних запитів користувачів. 

У бібліотеці Університету склалася типова для вузівських бібліотек 
система обслуговування читачів. Крім читальної зали, до послуг читачів – 
абонемент. Крім того, викладачі і студенти зможуть користуватися 
кафедральними бібліотеками. 

Одним з головних напрямків інформатизації є питання створення 
автоматизованої інформаційної системи керування бібліографічними 
процесами. Централізоване накопичення та зберігання інформації в 
електронному вигляді підвищує надійність та оперативність обробки і 
отримання інформації. Програмне забезпечення, покладене в основу 
створення єдиного інформаційного ресурсу бібліотеки, задовольняє 
практично всі вимоги: структурований зміст кожного видання в 
електронному вигляді дозволяє швидко знайти необхідні розділи; 
багаторівнева пошукова система дозволяє знаходити необхідні видання за 
рубрикатором, назвою, автором, датою видання, видавництвом та ключовими 
словами; об’єднання в локальній мережі університету дозволяє миттєво 
переносити необхідну інформацію до користувача, а також друкувати 
безпосередньо з електронної бібліотечної системи. 

Інформаційне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 
026 “Сценічне мистецтво” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за 
ступенем вищої освіти бакалавр у цілому відповідає Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.  
 



 
Додаток 5  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти  

1. Інформація про наявність бібліотеки 

Найменування 
бібліотеки 

Площа, кв. 
метрів 

Обсяг фондів 
навчальної, наукової 
літератури, 
примірників 

Площа читального 
залу, кв. метрів, 
кількість місць 

Примітка* 

Бібліотека КиМУ 1250,0 Загальний обсяг 
фондів – 112354; 
навчальної 
літератури – 83854; 
наукової  
літератури – 23933; 
художньої літератури 
– 4567 

читальна  
зала – 468,0 кв. м; 
посадкових  
місць – 170  

В читальній 
залі 

створена 
електронна 
бібліотека 

 



 
 

Продовження Додатка 5 
 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
спеціальності 026 “Сценічне мистецтво” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” за ступенем вищої освіти бакалавр 
 

 
з/п 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Автор 
підручника 

(навчального 
посібника тощо) 

Найменування підручника  
(навчального посібника тощо) 

Найменування видавництва, рік видання 

К
іл

ьк
іс

ть
 

пр
им

ір
ни

кі
в 

1 2 3 4 5 6 
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Петрушенко В.Л. Основи філософських знань К.: Кондор, 2016. – 296 с. 3 

5. Іноземна мова Бабелюк О. А. 

Коляса О. В. 

Практика усного та писемного англійського мовлення: 
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Практична граматика (Getting along with English 
Grammar). Ч.1.Артиклі, іменники, займенники та 
сполучники, прикметники, прислівники 
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Політологія: навч.-метод. посіб.  Львів : Сорока Т. Б., 2014. – 191 с.  10 

Гелей С. Д.,  
Рутар С. М. 
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французского театра второй половины XX века 

СПб.: Алетейя, 2002. – 472 с. Е/В 
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кінематографічна спадщина” /  

К. : Спалах, 1996. – 127 с 
3 

упоряд. 
Брюховецька Л. 

Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема 
виживання : зб. наук. ст. 

Центр кінематогр. студій НаУКМА, –
К., 2010. – 252 с 3 

Демещенко В. Завоювання кольору в кіно/ Віолета Валеріївна 
Демещенко // Актуал. пробл. історії, теорії та 
практики худож. культури : зб. наук. пр. 

ДАКККіМ, КНУ ім. Т. Шевченка. – 
К., 2008. – Вип. 20. – С. 274–283 3 

Купрійчук В. Особливості формування та реалізації політики 
українських урядів у сфері кіномистецтва (1917–1920 
рр.) 

Вісн. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. – К., 2012. – 
№ 2. – С. 20–28 

3 

Самойленко Т. Особливості становлення та розвитку українського 
радянського кінематографу (1920–1930-ті рр.) 

Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. 
В. Гнатюка. Серія «Історія». – Т., 
2010. – Вип. 2. – С. 255–258 

3 



 
 

Нетета О. Морська тематика у пригодницькому кіно: надводні 
та підводні зйомки у практиці Ялтинської кіностудії 

Наук. вісн. КНУТКіТ ім. І. К. 
Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – К., 
2012. – Вип. 11. – С. 123–133. 

4 

Титаренко Д. Театр, кіно, періодика, музеї: культурне життя 
українських областей зони військової окупації в 
1941–1945 роках 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. 
дослідж. – Львів, 2008. – Чис. 13 (2) : 
Війна переможців і переможених. – 
С. 131–146. 

4 

Брюховецька Л. Історія українського кіно. П’ять років із ста АМУ. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 255–
268 30 

Бодак В. Осмислення тоталітарного минулого (30-ті роки ХХ 
ст.) в сучасному українському ігровому 
кінематографі 

Наук. вісн. КНУТКіТ ім. І. К. 
Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – К., 
2011. – Вип. 9. – С. 46–55 

5 

Колос Д. Постмодерністські тенденції в українських фільмах 
кінця XX – початку XXI століття 

Ін-т пробл. сучас. мистец. НАМУ. – 
К., 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії 
екранної освіти: українська версія. – 
С. 47–55. 

4 

Мужук Л. Кіно і телебачення чи Троянський кінь? Наук. вісн. КНУТКіТ ім. І. К. 
Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – К., 
2012. – Вип. 11. – С. 142–153 

4 

Порталога Л. Проблема національної автентичності в сучасному 
українському кінематографі 

Ін-т пробл. сучас. мистец. НАМУ. – 
К., 2010. – Вип. 11. – С. 145–152 

3 

Тримбач С. Кіно народжене Україною : ілюстрована історія : 
[альбом антології українського кіно]  

Київ : «Техніка», 2016. – 378 с 2 

Ґосейко Л. Українські фільми у французькому прокаті : [до 
історії питання продажу укр. кф «Совекспофільмом», 
кінопрокат, позицію укр. амбасади] 

К., 2010. – С. 112–121 
3 

12. Сольний спів  Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посібник Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с. 
 50 

Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное 
пособие. 7-е изд. 

СПб : «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,  2015. 
– 176 с. 2 

Соколова Т.В. 
Вишнякова Т.П 

Хрестоматия по практике работы с хором. 
Произведения для женского и смешанного хоров 

М.: Планета музыки, 2012 15 

Огороднов Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания: 
учебное пособие. 5-е изд. 

СПб : Издательство Издательство 
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,  2017. – 224 2 



 
 

с. 
Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства Ростов-на-Дону: ″Феникс″, 2012. – 

156 с. 3 

Генриетта Ниссен-
Саломан 

Школа пения: учебно-методическое пособие М.: Лань, Планета музыки, 2015.– 
440 с. 5 

Матильда Маркези Десять уроков пения: учебное пособие М.; Лань, Планета музыки, 2015. – 
232 с. 5 

13. Музична грамота 
та вокал 
 

Маршалл Флоренс 70 сольфеджио: учебное пособие. СПб : Издательство ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ»,  2014. – 220с. 15 

Ходоровська І.М  Збірник диктантів з сольфеджіо на матеріалі 
українського фольклору та музики українських 
композиторів: мультимедійний посібник. 

К., 2014. – 48 с. 
 50 

Дюпре Жильбер-
Луи 

Искусство пения. Полный курс: теория и практика, 
включающая сольфеджио, вокализы и мелодические 
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СПб : «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,  2014. 
– 288 с. 1 

Смаглій Г.А., 
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Основи теорії музики Х.: Факт, 2015. – 384 с 15 

Єпімахова О.В., 
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Печенко О.С., 
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Сіротіна Т.Б. 
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К.: Державний методичний центр 
навчальних закладів культури і 
мистецтв України, 2012. – 128 с. 6 
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14. Грим 
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Лачинов В. П. 
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МУЗЫКИ»,  2015. – 128 с. 2 

Воскресенский Сценический грим. Руководство для артистов и М. : ″4tets Rare books″, 2015. – 284 с. 25 

https://www.booklya.ua/author/mar-ya-boroday-62802/?sortby=new&direction=desc&perpage=25&page=1
https://www.booklya.ua/author/olga-sivik-62803/?sortby=new&direction=desc&perpage=25&page=1


 
 

А.К. любителей 
Лебединский П.А., 
Лачинов В.П. 

Энциклопедия сценического самообразования. Грим М.: URSS, 2016. – 312с. 3 

Sharon Sobet Theatrical Makeup: Basic Application Techniques 
 

Focal Press; 1 edition, 2015. – 152 с. Е/В 

Davis G. 
Hall M. 

The Makeup Artist Handbook: Techniques for Film, 
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15. Музика в театрі Гриценко Т.Б., 
Гриценко С.П., 
Кондратюк А.Ю. 

Культурологія: Навчальний посібник  К.: Центр навчальної літератури, 
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Мельника. 
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Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. 

Львів: Світ, 2005. — 568 с. 
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 Продовження Додатка 5 
 

3. Перелік фахових періодичних видань зі спеціальності 026 “Сценічне 
мистецтво” галузі знань 02 “Культура і мистецтво” 

 
№ 
з/п Найменування фахового періодичного видання Роки 

надходження 
1 2 3 

1.  Збірник наукових праць «Науковий вісник Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення імені 
І.К.Карпенка-Карого» 
Засновники: Київський національний університет театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 
галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання: 2 рази на рік 
http://visnyk.knutkt.com.ua/vipuski.html 

2014-2018 

2.  The journal of American Drama and Theatre (JADT)  
галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання: 2 рази на рік  
https://jadtjournal.org/past-issues/  

2017-2018 

3.  Збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти 
та виховання» 
Засновники: Сумський державний педагогічний університет ім. 
А. С. Макаренка. 
галузь науки: мистецька освіта та виховання, мистецька 
педагогіка, музично-педагогічна освіта; 
Періодичність видання: 2 рази на рік 
http://library.sspu.sumy.ua/naukovi-vidannya-universitetu/  

2014-2018 

4.  Журнал «Вопросы театра» 
Засновники: Государственный институт искусствознания» 
галузь науки: театрального искусства, театроведения, эстетики, 
истории, социологии и экономики театра; 
Периодичность выхода: четыре номера в год (в двух выпусках 
объемом 24 п.л. каждый) 
http://theatre.sias.ru  

2013-2018 

5.  Журнал «Кіно-Театр» 
Засновники: Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 
галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання: раз на два місяці 
http://www.ktm.ukma.edu.ua/arhiv.php 

2014-2018 

6.  Журнал «Українська культура» 
Засновник: Міністерство культури України, 
галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання: три рази на півріччя 
http://uaculture.blogspot.com/  

2018 

7.  Загальнодержавний український мистецький тижневик 
«Культура і життя»; 
Засновник: Міністерство культури України, 

2018 

http://visnyk.knutkt.com.ua/vipuski.html
https://jadtjournal.org/past-issues/
http://library.sspu.sumy.ua/naukovi-vidannya-universitetu/
http://theatre.sias.ru/
http://www.ktm.ukma.edu.ua/arhiv.php
http://uaculture.blogspot.com/


галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання:  раз на тиждень 

8.  Науковий вісник «Курбасівські читання» 
Засновники: Національний центр театрального мистецтва імені 
Леся Курбаса; 
галузь науки: мистецтвознавство; 
Періодичність видання: 1 раз на рік 
http://kurbas.org.ua/kyrb_chut.html  

2018 

 

 

http://kurbas.org.ua/kyrb_chut.html

	Важливою складовою гармонійного розвитку творчої особистості майбутніх фахівців театру і кіно є зустрічі, майстер-класи відомих українських і зарубіжних митців – режисерів, кінокритиків, композиторів, акторів, під час яких студенти мають змогу дізнати...
	–   нерозривність процесів навчання, фахово-професійної роботи;
	–  забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості,
	– побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;
	– здійснення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів із  урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження отриманих кваліфікацій;
	– забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки кваліфікації актора театру і кіно;
	– науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і перспектив розвитку мистецької галузі у процесі розроблення академічної політики;
	– сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
	– суголосність освітніх програм із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої освіти зі сценічного мистецтва;
	– доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Університетом;
	– рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
	– взаємозв’язок із вітчизняними та закордонними мистецькими освітніми і професійними закладами та установами;
	– інтеграція освіти та науки у процеси освітню діяльність Університету.
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