
9. ТЕКСТОВИЙ ОПИС ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ, НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ, 
МАЙСТЕРЕНЬ, СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ, СТАДІОНІВ, ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ 
З РОЗРАХУНКАМИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ СПРОМОЖНІСТЬ 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПРОВАДИТИ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У 
ЗАЯВЛЕНИХ ОБСЯГАХ З УРАХУВАННЯМ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА ВСІМА РАНІШЕ ОТРИМАНИМИ ЛІЦЕНЗІЯМИ З ВІДПОВІДНИМИ 
ЛІЦЕНЗОВАНИМИ ОБСЯГАМИ 
 

Для забезпечення освітнього процесу студентів за освітньо-професійною 
програмою «Сценічне мистецтво» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво» ступеня вищої освіти бакалавр в ПВНЗ 
«Київський міжнародний університет» створені сучасні умови для навчання,  
належним чином обладнані лабораторії та спеціалізовані кабінети, 
спеціалізовані кабінети, аудиторний фонд яких становить 1866,9  кв.м, зокрема,  
акторські майстерні, лабораторія візажу та гриму, студія вокалу і сольного 
співу, студія звукозапису,  костюмерна, репетиторські, хореографічний зал, 
малий зал, індивідуальний клас, кімната 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. 
Акторська майстерня №1  (площа 70 кв.м) має все необхідне обладнання для 
забезпечення освітнього процесу з дисциплін майстерність актора (основи 
пропедевтики в акторській майстерності); сценічна мова (техніка мовлення й 
сценічна виразність актора). 
Навчальний театр  (площа 120 кв.м) обладнаний для викладання дисциплін 
майстерність актора; теорія драми та закони драматичного мистецтва. 
Навчальний театр має власні фонди реквізитів і костюмів, які використовуються 
для показу курсових та дипломних проектів. 
Лабораторія візажу та гриму (площа 42,5 кв.м) забезпечує теоретичну та 
практичну підготовку з дисципліни грим. Оснащення кабінету використовується 
для гримування при підготовці до спектаклів.  
Студія звукозапису (площа 52 кв.м) оснащена акустичною системою, 
мікшерною студією, професійними мікрофонами, має дві зони: зону 
звукозапису і треннгову зону, здійснюються тренінги роботи актора з 
мікрофоном і забезпечується викладання дисципліни культура мовлення. 
Студія вокалу і сольного співу (площа 56 кв.м) має все необхідне обладнання 
для забезпечення освітнього процесу з дисциплін сценічний спів, музична 
грамота і вокал, музика в театрі. 
Костюмерна (площа 50 кв.м) використовується для зберігання костюмів, які 
використовуються в театральних постановках, виставах.  
Репетиторська №1 (площа 50 кв.м) має театральний реквізит,  що в повному 
обсязі забезпечує викладання курсів майстерність актора; сценічна мова та інші. 
Акторська майстерність №2 (площа 70 кв.м) забезпечує викладання 
навчальних дисциплін майстерність актора; сценічна мова.  



Репетиторська №2  (площа 50 кв.м)  оснащена театральним реквізитом, 
фортепіано, має театральний реквізит,  що в повному обсязі забезпечує 
викладання курсів майстерність актора; сценічна мова та інші. 
Малий зал (площа 90 кв.м) обладнаний для проведення практичних занять з 
майстерності актора, сценічної мови, сценічного руху та інших і для показу 
контрольних сценічних етюдів, театральних сцен та постановок. 
Хореографічний зал (площа 60 кв.м) забезпечує викладання курсів хореографія; 
сценічний рух; пластична виразність актора. 
Спортивний зал (площа 425 кв.м) використовується для практичної підготовки 
з сценічного руху, фехтування, сценічного бою. З метою забезпечення 
зберігання обладнання для занять з фехтування та сценічного бою створена 
кімната зберігання зброї  (площа 50 кв.м). 
         Індивідуальний клас (площа 60 кв.м) забезпечує проведення 
індивідуальних занять з курсів сценічна мова; майстерність актора; музична 
грамота і вокал; сценічний спів. 

Крім основних навчальних кабінетів і лабораторій для забезпечення 
якості освітнього процесу за фахом зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво» ступеня вищої освіти бакалавр створено 
кабінет англійської мови (площа 50 кв.м.),  кабінет української мови та 
літератури (площа 50 кв.м.),   лінгафонний кабінет (площа 56 кв.м.); кабінет 
історії та українознавства (площа 70 кв.м.), кабінет культурології (площа 80 
кв.м.), кабінет безпеки життєдіяльності з основами охорони праці (площа 
64,4 кв.м.),  для викладання лекційних курсів  зі спеціальності 026 «Сценічне 
мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Навчально-науковий 
інститут театрального мистецтва має 6 навчальних аудиторій з 
мультимедійним обладнанням.  

Всього в розпорядженні Навчально-наукового інституту театрального 
мистецтва 9 аудиторій з мультимедійним обладнанням, загальною площею 451 
кв.м. (39,1% від загальної кількості аудиторій, визначених для підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Сценічне мистецтво»  зі 
спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і 
мистецтво»). Використання інформаційних технологій здійснюється в 
спеціалізованому комп’ютерному кабінеті  та комп’ютерному класі, загальною 
площею 180 кв.м. 

Загальна площа спеціалізованих аудиторій 1866,9 кв.м., передбачає 
використання їх у дві зміни, що в свою чергу повністю забезпечує 
спроможність Навчально-наукового інституту театрального мистецтва 
здійснювати підготовку фахівців із заявленої спеціальності із запропонованим 
ліцензійним обсягом. 

Станом на 01 вересня 2018 року загальна кількість ліцензованого обсягу 
студентів становить 7760 осіб (з урахуванням усіх курсів навчання). Загальна 
кількість навчальних приміщень складає 259, із них: кабінетів / аудиторій  –  
165; спеціалізованих аудиторій  – 58, комп’ютерних лабораторій – 35, 
спортивна зала – 1. Безпосередньо в навчальному процесі використовуються 
спортивний зал, загальною площею 425 кв. м., орендовано спортивний 
майданчик, 460 кв.м. (Договір оренди спортивного майданчика від 
15.05.2018 р.). 



Згідно з ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що 
затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р. №117 
навчальна площа приміщень з врахуванням розрахункового контингенту 
студентів повинна складати: 7760 Х 2,4 кв.м. =  18624 кв.м. (з урахуванням 
ліцензійного обсягу 100 осіб за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 
026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»)  Навчальна 
площа приміщення Університету становить 23157,1 кв.м., в тому числі на 
аудиторії з мультимедійним обладнанням відводиться аудиторій загальною 
площею близько 6200 кв.м. Виходячи із ліцензійного обсягу 200 осіб (на строк 
навчання) для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 026 «Сценічне 
мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» ступеня вищої освіти 
бакалавр у ПВНЗ «Київський міжнародний університет»  необхідно 480 кв.м. 
(із розрахунку 50 (осіб) Х 4 (років навчання) Х 2,4  (кв.м.) = 480 кв.м.). 
Враховуючи, що загальний ліцензійний обсяг пропонується підвищити на 100 
осіб,  розрахункова площа приміщень становить 18624кв.м. + 240 кв.м. =  18864 
кв.м.  

Розрахунок і наявність площ для підготовки фахівців за освітньо-
професійною програмою «Сценічне мистецтво» зі спеціальності 026 «Сценічне 
мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» ступеня вищої освіти 
бакалавр, можливість використання інформаційних та мультимедійних 
технологій, спеціалізований аудиторний фонд підтверджує спроможність 
ПВНЗ «Київський міжнародний університет» провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої  діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами.  

 
 

 

 

 

 

 


