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ПЕРЕДМОВА

освiтня програма с нормативним докумеt{том, який регламентуенормативнi, компетен,гностi, квалiфiкацiйнi, органiзацiйнi, навч€шьнi та
методичнi вимоги У гli/iготовr{i магiс,грiв спецiальrtостi О26 <сценiчне
мистеt(тво> l,алузi знань 02 Кулы.ура i мистецтво.

освi,гнЯ програма розроблена робочою групою НацiональноТ академiТ
керiвних кадрiв культури i мистецтв у складi:

погребняк Галина Петрiвна доктор мистецтвознавства, доцент,
професор HAKKKiM, професор кафелри режисури та акторськоТ
майстерностi - KepiBHuK робочоi'Zрупu, zараrtm ОП;

М[атушенкО Валерiй Борисович - кандидат культуро.тtогiТ, професор
HAKKKiM, доцеI{т, заслужений працiвник культури УкраТни, проф..ор
кафелрИ режисурИ ,га акторськоТ майстерностi, .acry.,nrn .u"iлу"ача пафелр"
з творчих питаIlь-* член робочоТ групи;

LI_IлемкО Ольга /fмитрiвна, кандидаТ мистецтВознавства, доцеtIт,
заслужена артистка Укратни - член робочот групи;
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності) 

 

А. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та 

галузевої академії наук тощо). 

Б. Відгуки представників професійних асоціацій. 

В. Відгуки представників ринку праці. 



Профіль освітньої програми 

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 

(за спеціалізацією «Режисура») 

 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

Інститут сучасного мистецтва 

Кафедра режисури та акторської майстерності 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Кваліфікація – режисер 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма спеціальності 026 «Сценічне 

мистецтво», спеціалізація «Режисура» 

Тип диплома та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

-- 

Цикл/рівень НКР України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або ОКР «Спеціаліст» 

Мова (и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

На період навчання 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://nakkkim.edu.ua  

2 – Мета освітньої програми 

  Забезпечити умови формування і розвитку програмних компетентностей, що 

дозволять оволодіти здобувачам вищої освіти основними знаннями та 

вміннями для здійснення фахової (режисерської, театральної, сценічної, 

педагогічної, науково-дослідної) діяльності у сфері сценічного мистецтва  

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво» 

Спеціалізація «Режисура» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма базується на загальновідомих 

положеннях та результатах сучасних наукових 

дослідженнях в галузі культури і мистецтва, освіти 

та сценічного мистецтва 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Освітня програма має теоретичну та практичну лінію 

спеціалізації режисура 

Ключові слова: режисер, художній керівник, 



режисура, режисер-постановник, мистецтво 

режисури, творча майстерня, сценарій, масові свята, 

розмовні жанри в сценічній діяльності, сценарна 

майстерність, театралізоване видовище, кіно, 

телебачення та радіо в сценічному мистецтві, 

мистецтво конферансу, телебачення, радіомовлення, 

редактор, студія, проект, програма 

Особливості  

Програми 

Освітня програма передбачає використання 

спеціалізованих творчих практик, а також містить 

перелік загальних і фахових компетентностей. В 

розробці освітньої  програми враховано досвід 

підготовки фахівців з режисури та сценічного  

мистецтва у провідних вищих освітніх закладах та 

підготовки творчих кадрів зі споріднених  

спеціальностей. 

 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

За ДК 003:2010 фахівець підготовлений до 

виконання відповідних професійних робіт у галузі 

мистецтва: 

2455.2 Режисер, режисер-постановник 

2455.2 Член колегії (сценарної, художньо-експертної 

в галузі кіно, театру, естради) 

2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та 

художньої творчості) 

2455.2 Редактор кіно і телефільмів 

2455.2 Режисер телебачення та радіомовлення 

2455.2 Керівник колективу (театрального та ін.) 

2455.2 Керівник художній 

2451.2 Редактор 

2453.2 Член колегії (редакційної, сценарної, 

художньо-експертної) 

Фахівець підготовлений до виконання відповідних 

професійних робіт у галузі освіти і навчання: 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2310.2 Викладач професійного навчально-виховного 

закладу 

2447.1 Наукові співробітники 

Фахівець підготовлений до виконання відповідних 

професійних робіт у сфері культури: 

1229 – Головний режисер, головний режисер-

постановник, Головний художній керівник 

1229 – Керівник студії, колективу (за видами 

мистецтва), Керівник творчої майстерні. 

1238 Керівники проектів та програм 



Фахівець підготовлений до ведення відповідної 

діяльності за Класифікатором видів економічної 

діяльності ДК 009:2010: 

• КВЕД 2010 Група 90.0: Діяльність у сфері 

творчості, мистецтва та розваг; 

• КВЕД 2010  Клас 90.01: Театральна та концертна 

діяльність; 

КВЕД 2010 Клас 90.03: Індивідуальна мистецька 

діяльність  

Подальше навчання Можливість продовження навчання за програмами 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(НКР України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

EQF-LLL – 8 рівень) 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та  

Навчання 

Освітній процес побудований на поєднанні лекцій, 

практичних занять, консультацій, самостійної роботи 

із розв’язання проблем сценічного мистецтва; 

консультації з викладачами, проходження практик, 

підготовці магістерської роботи  

Оцінювання За Національною диференційованою шкалою – 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

За Національною недиференційованою шкалою – 

«зараховано», «не зараховано». За шкалою ECTS – A 

90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, Fx 35-59, 

F 1-34. Види контролю: поточний, підсумковий. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, 

тести, курсові роботи, захист звітів з практик, 

академічні концерти, технічні заліки, 

диференційовані заліки, іспити, державна атестація 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 

галузі сценічної професійної або освітньої 

діяльності, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій в теорії, історії  та 

практики режисури, педагогіки  та характеризується 

невизначеністю умов і вимог  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність застосовувати методологію наукових 

досліджень на теоретичному і практичному рівнях з 

урахуванням аспектів мистецтвознавчої сфери. 

2. Здатність планувати та здійснювати власне 

наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі 

сучасної науки у галузі педагогіки вищої школи, 

сценічного мистецтва та культури. Здатність 

представляти результати досліджень сучасного 

сценічного мистецтва у вигляді звітів і публікацій 

державною або однією з іноземних мов. 



3. Розуміння сутності методології наукового 

пізнання, змісту мистецької освіти та управління 

освітньою діяльністю; здійснення аналізу сучасних 

проблем культури і мистецтва, розуміння 

філософської та соціальної природи мистецтва. 

4. Здатність враховувати вплив сценічного мистецтва 

на соціальні проблеми та уміння досягти 

катарсисного стану оточуючого громадянського 

середовища при здійсненні професійної діяльності. 

5. Досягнення необхідних знань у розумінні ролі 

мистецтва, у тому числі сценічного, в суспільстві з 

метою адекватної роботи за майбутніми професіями 

у закладах культури і мистецтва. 

6. Здатність володіти сучасними принципами та 

методами постановочної сценічної діяльності та 

технологіями створення художньо-естетичного 

простору видовищних сценічних творів. 

7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії 

сценічних творів, застосовувати у практиці сценічної 

діяльності можливості мистецьких засобів 

(вербальних, візуальних, аудіовізуальних, 

образотворчих, пластичних). 

8. Здатність удосконалювати форми і методи 

педагогіки у процесі виховання фахівців мистецької 

сфери. Здатність до аналізу, зіставлення, порівняння 

педагогічних явищ, формування сучасного 

педагогічного мислення щодо входження системи 

вищої освіти України в Європейський простір вищої 

освіти. 

9. Здатність до використання професійно-

профільованих знань та навичок при вихованні та 

навчанні режисерів у процесі формування 

естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків у 

сценічній, педагогічній, науково-дослідницькій 

роботі. 

10. Здатність до критики та самокритики.  

11. Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію 

і тактику свого інтелектуального, культурного, 

професійного саморозвитку та самовдосконалення. 

12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

13. Здатність працювати самостійно, виявляти 

ініціативу та лідерські якості. 

14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і 

мистецтва, розуміння філософської та соціальної 



компетентності (СК) 

 

природи мистецтва. Розуміння сутності методології 

наукового пізнання, змісту мистецької освіти та 

управління освітньою діяльністю. 

2. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ 

та виявлення закономірностей розвитку сценічних 

видовищних мистецтв. 

3. Виділення найважливішої інформації в процесі 

розв’язання проблем мистецтва режисури. 

4. Здатність до прогнозування розвитку 

інформаційних технологій у сценічному мистецтві; 

вільне володіння технологіями щодо створення 

мистецьких творів; удосконалення технології 

створення  сценічного простору мистецьких заходів. 

5. Здатність до здійснення професійної діяльності, 

керівництво творчим колективом як головний 

режисер, керівник творчої майстерні тощо. 

6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та 

умінь у професійній діяльності як режисера на 

високому інтелектуальному та мистецькому рівні. 

7. Здатність до використання професійно-профільо-

ваних знань при здійснені керівництва проектами та 

програмами у сфері матеріального та 

нематеріального виробництва. 

8. Набуття та володіння знаннями для викладання 

професійно-орієнтованих (з історії, теорії та 

практики режисури) дисциплін у вищих навчальних 

закладах, колегіумах мистецького профілю. 

9. Здатність до застосування знань з теорії драми, 

історії театру, історії матеріальної культури, 

фольклору та етнографії, історії  видовищ та свят, 

кіно- та телемистецтва, інших видовищних мистецтв 

для творчої та виробничої сценічної діяльності.  

10. Вміння на особистісному високому професійному 

рівні створювати, реалізовувати і висловлювати свої 

власні художні концепції. 

11. Здатність усвідомлювати процеси розвитку 

сценічного мистецтва в історичному контексті у 

поєднанні з естетичними ідеями конкретного 

історичного періоду. 

12. Здатність до глибокого розуміння взаємозв’язку 

між теоретичними та практичними заняттями з 

метою ефективного використання цих знань для 

зміцнення власного художнього розвитку.  

13. Здатність оперувати професійною термінологією 

в сфері фахової діяльності режисера та викладача. 

14. Здатність на професійному рівні практично 



реалізовувати творчі проекти по створенню, 

видовищного заходу. 

15. Здатність планувати педагогічну діяльність, 

окреслювати цілі та завдання виховання та навчання 

з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учня. 

16. Вміння проектувати та проводити пошукові та 

розвідувальні роботи в театральній педагогіці, 

мистецтві постановки та мистецтвознавстві. 

17. Здатність взаємодіяти з аудиторією в процесі 

донесення сценічного матеріалу, вільно і впевнено 

репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) 

під час публічного виступу. 

18. Здатність на високому якісному рівні практично 

застосувати педагогічні теорії в театральній освіті 

7 – Програмні результати навчання 

У процесі навчання та професійної діяльності:  

1. Набути концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень 

в сценічному мистецтві та виробництві. 

2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у культурних процесах, 

мистецькому житті, сценічній діяльності як режисеру;  

3. Оволодіти культурою сценічного мислення, знаннями до узагальнення, 

аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

4. Виявити знання сутності процесів навчання й виховання у вищій школі, їх 

психолого-педагогічних основ; методів формування навичок самостійної 

роботи й розвитку творчих здібностей і логічного мислення особистості. 

5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ застосування 

елементів теоретичного та експериментального дослідження в професійній 

діяльності. 

6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та аудіовізуальних творів 

та використовувати його під час постановочної діяльності.   

7. Уміти використовувати набуті знання під час професійної мистецької 

сценічної діяльності в якості творчого працівника  – режисера. 

8. Уміти здійснювати професіональну діяльність на високому 

інтелектуальному рівні з урахуванням світових досягнень в галузі 

театрального та сценічного мистецтва. 

9. Уміти провадити самостійну науково-дослідницьку роботу, здійснювати 

керівництво науково-дослідною роботою наукових (творчих) колективів з 

питань вивчення теорії і практики сучасної режисури сценічних вистав, 

видовищних, святкових  та концертних заходів. 

10. Уміти критично мислити та узагальнювати проблеми сучасного мистецтва 

під час професійній діяльності. 

11. Уміти володіти методами науково-педагогічних досліджень, навичками 

проведення діагностичних вимірів у розвитку особистості; враховувати в 

педагогічній діяльності індивідуальні особливості творчої особистості, 

включаючи вікові й психологічні; уміння здійснювати педагогічний супровід 



процесу професіоналізації студентів. 

12. Уміти встановлювати соціально-психологічний комунікативний контакт, 

індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий характер 

процесу професійної діяльності і навчання на високому мистецькому рівні. 

Уміти зрозуміло доносити власні думки та творчі ідеї, висновки, знання та їх 

обґрунтування до осіб, які є творчими працівниками, чи тих, хто навчається 

сценічному мистецтву. 

13. Розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати 

різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

14. Активно виявляти готовність до прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. 

15. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку як режисера; 

моделювати процес особистісного творчого самовдосконалення, виявляти 

здатність до самоорганізації професійної діяльності. 

16. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і професійних 

практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва, творчого та навчального 

колективу. 

17. Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах розвитку 

сценічної (театральної, концертної, видовищної) культури; вільно 

застосовувати основні принципи творчого розвитку сценічного мистецтва, 

намагаючись впливати на соціокультурні зміни. 

18. Креативно мислити відповідно до проблематики сценічного мистецтва, 

генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових стратегій;  

19. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на практиці, 

безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію. Сформувати 

особистісну здатність до творчого розвитку, самостійного та автономного 

навчання упродовж життя.  

20. Застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, 

враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні 

стратегії залежно від творчих завдань сценічного мистецтва 

8 – ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

100 % науково-педагогічних працівників задіяних до 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» мають 

вчені ступені – доктора мистецтвознавства, доктора 

культурології, кандидата мистецтвознавства, 

кандидата педагогічних наук, кандидата 

культурології; вчені звання – професора, доцента; 

почесні звання – заслужений діяч мистецтв України, 

заслужений працівник культури України, 

Заслужений артист України. З метою підвищення 

фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонне 



Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Освітня програма забезпечується матеріально-

технічною базою (Актова зала, спеціалізовані 

аудиторії, мультимедійні аудиторії), навчально-

методичною документацією та матеріалами з усіх 

навчальних дисциплін. Зміст кожної начальної 

дисципліни представлено в локальній мережі та 

друкованих виданнях, що забезпечує реалізацію ОП 

магістратури. Під час практичних занять та 

самостійної підготовки кожний студент забезпечений 

доступом до мережі Інтернет, баз даних, 

бібліотечних фондів, що формується за повним 

переліком дисциплін магістерської програми. 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення 

якості освітнього процесу.  

- навчальні корпуси;  

- гуртожитки;  

- пункт харчування;   

- спортивний зал;  

- спеціалізовані освітні лабораторії;  

- студія звукозапису;  

- мультимедійне та звукотехнічне обладнання 

(мікрофони, мікрофонні стійки, акустичні 

системи, музичні центри, мікшерні пульти, 

програвачі мінідисків); 

- музичний інструментарій  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення освітньої програми з підготовки 

фахівців зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 

відповідає ліцензійним вимогам, має актуальний і 

змістовий контент, базується на сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологіях: 

- офіційний сайт Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв;  

- точки бездротового необмеженого доступу до 

мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека та читальні зали;  

- відділ комп’ютерного сервісу та технічних 

засобів навчання;  

- комп’ютерне програмне забезпечення;  

- навчальні плани та графіки освітнього процесу;  

- навчально-методичні комплекси дисциплін;  

- авторські підручники та посібники із загальних 

та фахових дисциплін;  

творчі розробки та методики науково-педагогічних 



працівників 

9 - Академічна мобільність  

Національна 

кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між 

Національною академією керівних кадрів культури і 

мистецтв та вищими навчальними закладами 

України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між 

Національною академією керівних кадрів культури і 

мистецтв та вищими навчальними закладами країн-

партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання здобувачів вищої освіти можливе після 

вивчення курсу української мови. Підготовлено 

проект угоди з Куньмінським коледжем мистецтв 

(Китай), який передбачає співробітництво в освітній, 

науковій, культурній та мистецькій діяльності, 

спільні формати участі студентів у культурно-

мистецьких заходах, конкурсах, виставках, літніх  

школах із поглибленого вивчення національних 

культур. 

Рішенням Вченої ради Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв від 20 квітня 

2017 р. створено кафедру ЮНЕСКО зі збереження 

культурної спадщини 

 

1. Перелік компонент освітньої програми  

та їх логічна послідовність. 

Розподіл змісту освітньої програми 

за групами компонентів та циклами підготовки 

 

№ 

з/п 

Цикл 

Підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (кредитів %) 

Обов’язкові 

компоненти 

освітньої 

програми  

Вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми  

Всього  

за весь термін 

навчання 

1 2 3 4 5 

1. Цикл загальної 

підготовки 

26  38 (42,3%) 

2. Цикл професійної 

підготовки 

26 38 64 (71,1%)  

Всього за весь термін  

Навчання 

52 (57,8%) 38 (42,2%) 90 (100%) 

 



1.1. Перелік компонент освітньої програми 

 
Код 

н/д 

Шифр н/д 

і практик 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові 

роботи (проекти), 

практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

навчальних 

годин/ 

кредитів 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

Семестр 

1  2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти спеціальності  (Обов'язкові навчальні дисципліни) 

ОК1.1 ОНД.1.01 Педагогіка вищої школи 

та педагогічна 

майстерність викладача 

90/3 екзамен 1 

ОК1.2 ОНД.1.02 Методологія і організація 

наукових досліджень 

90/3 екзамен 1 

  Всього 180/6,0   

Обов’язкові компоненти спеціалізації (Формування спеціальних (фахових) 

компетентностей) 

ОК2.1 ОНД.1.03 Психологія театральної 

діяльності 

270/9 диф.залік 1 

ОК2.2 ОНД.1.04 Методика викладання 

режисури та акторської 

майстерності 

120/4 диф.залік 2 

 

ОК2.3 ОНД.1.05 Цілісний аналіз 

драматургічних творів 

210/7 екзамен 1,2 

ОК2.4 ОНД.1.06 Творчі методи 

акторського мистецтва 

ХХ-ХХІ ст. 

180/6 екзамен 1 

  Всього 780/26,0   

ОК4 ОНД.1.07 Виробнича 90/3 диф.залік 1 

 ОНД.1.08 Виробнича 150/5 диф.залік 2 

 ОНД.1.09 Виробнича 240/8 диф.залік 3 

  Всього 480/16,0 диф.залік  

 ОНД.1.10 Кваліфікаційна робота 540/18  3 

  Всього  540/18,0 диф.залік  

 

Вибіркові компоненти освітньої програми (2.  Дисципліни вільного вибору студента) 

 

Цикл професійної підготовки 

Вибір за спеціалізаціями 

ВБ1.1 ДВС.2.01 Мистецтво режисури 135/4,5 диф.залік 

екзамен 

1,2 

ВБ1.2 ДВС.2.02 Музика в аудіовізуальних 

жанрах 

90/3 диф.залік 

 

1 

ВБ1.3 ДВС.2.03 Сучасна теорія і практика 

режисури естради 

135/4,5 екзамен 2 

  

 

Всього 360/12   

Вибір з переліку за спеціалізаціями  Вибір з переліку (студент обирає 1 дисциплінуз кожного 

переліку) 

 ДВС.3.01 Перелік № 1    

ВБ.2.1 ДВС.3.01.01 Тенденції розвитку  

драматургії 

90/3 залік 2 



ВБ.2.2 ДВС.3.01.02 Історія українського 

театру 

90/3 залік 2 

ВБ.2.3 ДВС.3.01.03 Сучасні тенденції 

музичної драматургії 

90/3 залік 2 

 ДВС.3.02  Перелік № 2    

ВБ.2.4 ДВС.3.02.04 Музично-сценічне 

мистецтво ХХ ст 

90/3 залік 2 

ВБ.2.5 ДВС.3.02.05 Декоративно-художнє 

оформлення видовищ 

90/3 залік 2 

ВБ.2.6 ДВС.3.01.06 Робота режисера з 

артистом естради 

90/3 залік 2 

  Всього 180/6,0   

Вибір блоку за спеціалізаціями (3.2. Вибір з переліку (студент обирає блок з 2-х дисциплін)) 

 ДВС.3.03 Блок дисциплін № 1    

ВБ.3.1 ДВС.3.02.01 Методика проведення 

видовищ та масових свят 

90/3 диф. залік 2 

ВБ.3.2 ДВС.3.02.02 Методика проведення 

спортивно-видовищних 

заходів 

90/3 екзамен 2 

 ДВС.3.03 Блок дисциплін № 2    

ВБ.3.3 ДВС.3.02.03 Естрадно-циркова 

діяльність 

90/3 диф.залік 2 

ВБ.3.4 ДВС.3.02.04 Театральні системи та 

творчі методи 

режисерського мистецтва 

XX ст. 

90/3 екзамен 2 

  Блок дисциплін № 3    

ВБ.3.5 ДВС.3.02.05 Методика проведення 

весільних свят 

90/3 диф.залік 2 

ВБ.3.6 ДВС.3.02.06 Методика проведення 

обрядових свят 

90/3 екзамен 2 

  Всього 180/6,0   

  Всього за освітньо-

професійну  

Програму 

2700/90   

  у тому числі:    

  обов’язкові дисципліни 960/32   

  Вільний вибір студента 720/24   



2.2 Структурно-логічна схема ОП 
 

I курс II курс 

1 2 3 
   

Педагогіка вищої 

школи та педагогічна 

майстерність викладача 

Методологія і 

організація наукових 

досліджень 

Музика в 

аудіовізуальних жанрах 

Театрально-

видовищна діяльність 

Сучасна теорія і практика режисури естради 

Мистецтво режисури 

Методика проведення видовищ і масових свят 

Психологія 

режисерської 

діяльності 

Психологія вищої  

школи 

Виробнича практика 

Переддипломна 

практика 

Дипломна робота 

Мистецтво режисури 

Методика викладання режисури 

Тенденції розвитку  

драматургії 

Історія українського театру 

Психологія 

режисерської діяльності 

Виробнича практика 

 

Методика проведення 

видовищ і масових свят 

Музично-сценічне мистецтво 

ХХ ст 

Методика проведення 

обрядових свят 

Методика 

проведення спортивно-

видовищних заходів 

Сучасні тенденції 

музичної драматургії 

Цілісний аналіз драмат. творів 

Театральні сист. та творчі методи 

Декоративно-художнє оформлення 

видовищ 

Методика проведення 

обрядових свят 

Робота режисера з 

артистом естради 

Методика проведення 

весільних свят 



3. Форма атестації здобувача вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 026 «Сценічне 

мистецтво» проводиться у формі захисту магістерської роботи та 

завершується видачею документів встановленого зразка про присудження їм 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: режисер. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.   

 

 

4. Матриця відповідності загальних програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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З
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 8
 

З
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З
К
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0
 

З
К

 1
1
 

З
К

 1
2
 

З
К

 1
3
 

З
К

 1
4
 

ОК1.1. +  + +   + +  +  +   

ОК1.2. + +  + +   +       

ОК2.1. +  + + +   +  +  +   

ОК2.2. +  + +    +  +  +   

ОК2.3. +  + + +   +  +  +   

ОК2.4 +  + + +   +  +  +   

ОК2.5 + +  +  +   +  +   + 

ОК 2.6 + +  +  +   +  +   + 

ОК 2.7 + +  +  +   +  +   + 

ВБ1.1  +      + +  +  + + 

ВБ1.2  +    + + +   +    

ВБ1.3 +  +        +    

ВБ.2.1  +  + + + + +    +   

ВБ.2.2 + +    + +  +    + + 

ВБ.2.3 + +    + + +   +   + 

ВБ.2.4 + +     + +   +   + 

ВБ.2.5      + + +      + 

ВБ.2.6  +    + + +   +   + 

ВБ.3.1 + +    + + + +  +  + + 

ВБ.3.2   +       +     

ВБ.3.3 + +    + +        

ВБ.3.4 + + +  +    +      

ВБ.3.5 +   + + + +   +     

ВБ.3.6 +  +  +          

 



4.1. Матриця відповідності фахових програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ОК1.1  +  +     + + + +   + + +  
ОК1.2  +  +     +  +   +     
ОК2.1  + + +     +  +   +   +  
ОК2.2  +       +  + +  + +  + + 
ОК2.3  +       +  + +   + + +  
ОК 2.4  +       +  + +   + +  + 
ОК 2.5 +  +  +   +  +   +    +  
ОК 2.6 +  +  +   +  +   +    +  
ОК 2.7 +  +  +   +  +   +    +  
ВБ1.1 +    + +  +  +  +  + + +  + 
ВБ1.2 +   + + + + +   + +  +    + 
ВБ1.3  + + +    + +  + +    + + + 
ВБ.2. 1 + + +  + + + +     +    +  
ВБ.2.2 +    + + + +  +   +   +  + 
ВБ.2.3 +     + + +  +        + 
ВБ.2.4 +       +          + 
ВБ.2.5 + +    + + +       +   + 
ВБ.2.6 + +   + + + +        +  + 
ВБ.3.1 +     +  +  +   +     + 
ВБ.3.2  + + +    + +        +  
ВБ.3.3 +     + + +  +   +     + 
ВБ.3.4 + +  +    +  +    +   +  
ВБ.3.5     + + + +     +   +   
ВБ.3.6   + +     +     +   +  
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Відомості про робочу групу 

 
Прізви

ще,  

ім’я, по 

батькові  

 

Наймен

ування 

посади, 

місце 

роботи 

 

Найменуван

ня закладу, 

який 

закінчив 

викладач, 

рік 

закінчення, 

спеціальніст

ь, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменуван

ня 

наукової 

спеціальнос

ті, 

тема 

дисертації, 

вчене 

звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальніс

тю) 

присвоєне 

Стаж 

науко

во-

педаго

гічної 

та /або 

науко

вої 

робот

и 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі, 

участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами, 

керівництвом наук. роботою студентів) 

Відомості 

про підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

 

 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. 

Погреб

няк 

Галина 

Петрів

на 

Профес

ор 

Кафедр

и 

режису

ри та 

акторс

ької 

майсте

рності 

Київський 

державний 

інститут 

театральног

о мистецтва 

ім.. 

І.К.Карпенк

а-Карого, 

1990, 

Спеціальні

сть 

Кінознавст

во, 

Кваліфікац

ія 

Кінознавец

ь 

Диплом ТВ 

№844066   

Доктор 

мистецтвозн

авства за 

спеціальніст

ю 

17.00.04.Тео

рія та 

історія 

культури» 

Диплом ДД 

№ 011678 

від 29 

червня 2021 

р. 

Тема 

дисертації: 

«Авторськи

й 

кінематогра

27 

років  

п. 1. 

1. Pohrebnjak Halyna. Autorenkino als Faktor der geistigen 

Wiedergeburt // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen 

Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der 

Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht»,  Berlin: Verlag Otto 

Sagner, München, 2016  Р.530 ̶ 542. 

2. Погребняк Г.П. Авторство в кіно: проблема 

самореалізації  // Przeglad Wschodnioeuropejski. ̶  VI / 2.  ̶  

2016. ̶ C.259 ̶ 262. 

3. Погребняк Г.П. Авторське кіно як відображення 

духовного відродження нації // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені  І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових 

праць / Київський нац.ун-т театру,кіно і телебачення імені 

І.К.Карпенка-Карого; Редкол.:О.І.Безгін (голова) та ін. – К.  ̶

 Вип.19.– 2016.  ̶ С.106  ̶  113. 

3.Погребняк Г.П.  Моделі авторства в кіно: 

можливості взаємовпливу // Студії мистецтвознавчі: 

Театр. Музика.Кіно: [Голов.ред. Г.Скрипник ]. – К.: НАНУ, 

Підвищення 

кваліфікації 

Харківський 

національний 

академічний театр 

опери та балету імені 

М.В.Лисенка 

стажування , довідка 

від 28.02.19р. № 

01/209 наказ по 

установі від 19.02 

2019 №19-В (з 

27.02.2019-

02.03.2019) 

Захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня доктор 

мистецтвознавства 

25 березня 2021 року 

Заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

інституту 

сучасного 

мистецтва 

Участь у 

мистецько -

творчих 

заходах 

Національної 

спілки 

кінематографіс

тів України та 

Національної 

спілки 

театральних 

діячів України 



22 червня 

1990 

ф у 

художній 

культурі 

другої 

половини 

ХХ – 

початку ХХ 

століття» 

Доцент 

кафедри 

теорії, 

історії та 

практики 

культури 

 
 ДЦ № 

005631 

Рік 

присвоєння 

2002 

 

Вчене 

звання 

професор 

НАКККіМ 

кафедри 

режисури 

театралізова

них 

видовищ і 

свят 

Атестат 

ПР№7 

Рішення 

Вченої ради 

НАКККіМ 

від 30 

жовтня 

2012 р. 

 

ІМФЕ ім.М.Т.Рильського, 2016.  ̶  Чис. 3(55). ̶ С.51   ̶ 57. 

4.Погребняк Г.П. Авторське кіно як відображення 

духовного відродження нації // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені  І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових 

праць / Київський нац.ун-т театру,кіно і телебачення імені 

І.К.Карпенка-Карого; Редкол.:О.І.Безгін (голова) та ін. – К.  ̶

 Вип.19.– 2016.  ̶ С.106  ̶  113. 

5.Погребняк  Г.П. Авторська режисура в екранному та 

сценічному мистецтві // Науковий вісник Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський 

нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- 

Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін.  – К., 2017 р. – 

Вип. 20. – С.115 – 122. 

6. Погребняк Г.П. / Моделі авторства в кіно:можливості 

взаємовпливу // Студії мистецтвознавчі: Театр. 

Музика.Кіно: [Голов.ред. Г.Скрипник ]. – К.: НАНУ, ІМФЕ 

ім.М.Т.Рильського, 2016.  ̶  Чис. 3(55). ̶ С.51  ̶  57. 

7. Погребняк Г. П Авторська режисура в екранному та 

сценічному мистецтві // Науковий вісник Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. Вип. 20. Київ, 2017. 

С. 115–122. 

8. Погребняк Г. П. Образ автора в кіномистецтві як 

відображення картини світу. Ч. 1: Літературний і кіноавтор: 

перехресний взаємовплив // Вісник НАКККіМ. 2019. № 4. 

С. 165–170. 

8. Погребняк Г. П. Образ автора в кіномистецтві як 

відображення картини світу. Ч. 2: Автор і герой: 

кінематографічний вимір //  

п.3 

1. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф крізь 

призму мистецької особистості: монографія. Київ: 

НАКККіМ, 2012. 128 с. 

2. Погребняк Г. П. Кіно, телебачення і радіо в 

сценічному мистецтві: підручник. Київ: НАКККіМ, 2017. 

392 с. 

3. Погребняк Г.П. Проблеми режисерської освіти в 

Україні // Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних 

 Нагороджена 

дипломом та 

медаллю 

«Народна шана 

українським 

науковцям 

1918-2018» 

першого 

ступеня 

міжнародної 

академії 

МАРТІС 

«Золота 

фортуна»  

 

Голова 

первинного 

осередку 

НСТД України 

в НАКККіМ. 

  



 

 

 

мистецтв : колективна монографія [наук. ред. : О. В. 

Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2021. Т. 9.С. 146– 

186. 

п4. 

Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві: 

методичні рекомендації до семінарських занять та 

самостійної роботи студентів освітнього рівня «Бакалавр» 

спеціальності «Сценічне мистецтво». К.:НАКККіМ, 

2018,40с. 

п.5 

Захист дисертації 25 березня 2021 на здобуття наукового 

ступеня доктор мистецтвознавства, диплом  Диплом ДД 

№ 011678 від 29 червня 2021 р. 

Тема дисертації: «Авторський кінематограф у художній 

культурі другої половини ХХ – початку ХХ століття» 

 п. 7. 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 

1. Росляк Р. В. «Становлення кіноосвіти в Україні», 

2004 р.; 

2. Безручко О. В. «О. П. Довженко — педагог. Творчий 

пошук і метод», 2007 р.;  

3. Вовкун В. В. «Український авангард в контексті 

західноєвропейських культуротворчих процесів» 2010 р.;  

4. Мусієнко О. А. «Кінопродюсер як творча 

особистість в контексті аудіовізуальної культури» 2011 р.;  

5. Миславський В. Н. "Становлення кіновиробництва 

та кінопрокату в Україні (1896–1917 рр.): історико-

кінознавчий аспект) 2012р, 

6. Зайцева А. В. «Дитяче телебачення України: 

еволюція жанрів, форм і змісту» 2013. 

7. Кравченко Т.О. «Телебачення як фактор формування 

громадської думки», 2015р. 

8. Журавльова Т.В. «Мелодраматизм в українській 

екранній культурі»,2016 р. 

9. Цімох Н.І. «Трансформація жанрів телебачення 

України»,2019. 

10. Степаненко К.С. «Фольклорні традиції в 

українському кінематографі 1960–2010 років», 2021р. 

11. Чорна К.В. Інфотейнмент у телемистецтві України 

початку ХХІ століття,2021. 



п. 8. 

Член редколегії фахового наукового журналу НАКККіМ 

«Мистецтвознавчі записки». 

П.9 

Робота  у складі  Акредитаційних комісій:  

за спеціальністю «Театральне мистецтво», «Сценічне 

мистецтво», «аудіовізуальне мистецтво і виробництво» 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2016р.; 

Київський національний університет культури і мистецтв, 

2017р. 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 

університет культури», 2018 р. 

П.12 

1.Погребняк Г. П. Авторська режисура Анджея 

Вайди // Матеріали міжн. викладацько-аспірантської конф., 

присвяч. 120-річчю українського кіно. Київ: КНУТКіТ, 

2017. С. 39–42. 

2. Погребняк Г. П. Авторська режисура Інгмара 

Бергмана // Культурно-мистецьке середовище: творчість та 
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