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Методика підготовки масових свят – дисципліна, яка разом з іншими
дисциплінами відноситься до числа основних дисциплін; третій рівень,
ступінь вищої освіти «магістр», забезпечує підготовку фахівців для
культурно-мистецької сфери.
Компетенція курсу. Навчальний курс “Методика підготовки масових
свят” вивчається згідно з типовим навчальним планом підготовки магістрів :
режисерів та акторів-ведучих зі спеціальності “Театральне мистецтво”.
Мета курсу – практичне оволодіння студентами теоретичних знань з
методики проведення видовищ, театралізованих свят та вистав для
подальшого використання у своїй практичній діяльності.
Завдання курсу :
–
надання студентам теоретичних знань з історії проведення
театралізованих заходів та свят;
- оволодіння студентами методикою
організації підготовки та
проведення масових свят та театралізованих заходів;
- складання студентами особистої методики для проведення
театралізованих заходів та масових свят;
– ознайомлення студентів з основними прийомами та методами
активізації глядачів;
– ознайомлення студентів з особливостями проведення
масово-розважальних програм, концертів та свят;
– ознайомлення студентів із річним календарем державних,
народних, релігійних, професійних, спортивних та дитячих
свят як фундаментом організації та проведення масових
заходів;
– оволодіння студентами методики вивчення, аналізу та
підготовки масових театралізованих заходів;
– розгляд студентами організації масових свят та театралізованих
заходів як психолого-педагогічної та творчої діяльності;
– вивчення студентами процесу організації масових заходів
від початку і до завершення;
- ознайомлення студентів з основною документацією та системами
фінансування масових заходів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
предмет і завдання курсу, історичні засади виникнення предмету
«Методика підготовки масових свят»,
особливостями організації та
проведення масово-розважальних програм, концертів та свят; річний
календар державних, народних, релігійних, професійних, спортивних та
дитячих свят як фундамент організації та проведення масових заходів;
методику вивчення, аналізу та підготовки масових театралізованих заходів;
організацію масових свят та театралізованих заходів як психолого-

педагогічну та творчу діяльність; процес організації масових заходів від
початку і до завершення; усю базову документацію та системи фінансування
масових заходів.
вміти: підготувати власну методику організації та проведення
театралізованого заходу чи масового свята та захистити її на екзамені.

