
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

      Головним завданням циклової комісії є забезпечення професійної  та практичної 

підготовки фахівців зі спеціальності 026. «Сценічне  мистецтво»,  галузі знань 02. « 

Культура і мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст з 

сценічного мистецтва.  

Робота циклової комісії спрямована на: удосконалення науково-методичного рівня 

викладання фахових практичних і теоретичних дисциплін з сценічного  мистецтва; вивчення 

і поширення педагогічного театрального досвіду; запровадження інноваційних методів 

навчання; підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності викладачів;  

вивчення і наслідування передового досвіду навчально-виховної роботи;  здійснення 

виховних заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання.  

Головні напрямки навчальної та творчої діяльності викладачів: 

 реалізація методичних програм щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, 

розробка та запровадження новітніх методик й технологій в підготовці молодших 

спеціалістів – акторів, освіта яких відповідала б сучасним вимогам;   постійне 

вдосконалення власного професійного рівня, методики викладання дисциплін, керівництво 

практичними проектами на теле- і кінокомпаніях, у школах і театральних закладах; 

використання спеціальних тренінгів, актуальних прийомів розвитку акторської техніки і 

сценічної мови, мовних тренінгів та новітніх систем дихання для постанови голосу, 

застосування  інтерактивних форм, інноваційних технологій, театралізованих  етюдів, 

незвичайних вокальних форматів (наприклад, «Пісня, як міні-вистава»);  проведення лекцій 

та практичних занять з використанням нового досвіду вітчизняних і зарубіжних досліджень 

театрального мистецтва;  організація зустрічей  з майстрами мистецтв театральних і 

кінематографічних професій та популярними акторами й режисерами, з керівниками та 

спеціалістами кінокомпаній та акторських агенцій.  

Для забезпечення якості навчального процесу створені спеціалізовані аудиторії: 

 навчальний театр;
 хореографічний клас;
 спортивна  зала;
 вокальний клас;
 клас сценічної мови;
 кінозал для перегляду фільмів;
 аудіо- студія;
 кіностудія;
 гримерні;

 костюмерна;

 аудиторії для теоретичних занять.

Циклова комісія забезпечує викладання таких практичних  і  теоретичних фахових 

дисциплін, як:  майстерність актора,  сценічна мова,  музична грамота і сольфеджіо,  сольний 

спів,  сценічна пластика та фехтування,  танець,  грим,  вступ до спеціальності,  психологія 

творчості,  теорія драми,  історія українського та світового театру,  основи менеджменту та 



економіки театру,  основи режисури,  техніка сцени та оформлення,  звукорежисерське та 

музикальне оформлення,  методика роботи з театральним колективом,  сценарна майстерність,  

історія побуту та костюму,  історія образотворчого мистецтва,  культура мовлення,  сучасний 

театр.  

Навчання акторського мистецтва та сценічне виховання здійснюється за системою 

К.С. Станіславського, ґрунтуючись на принципах театральної етики й моралі.  

Головне завдання при підготовці спеціалістів – виховання у них високої відповідальності, 

організованості, креативності, відповідального ставлення до акторської праці. У навчально-

виховному процесі цикловою комісією передбачено проведення екскурсій до театрів міста, 

музеїв, відвідування художніх експозицій. Студенти залучаються до процесу розвитку 

внутрішніх традицій Коледжу та Університету: святкування Дня театру, Дня студента, 

Різдвяних свят, Дня Святого Валентина, дня народження Т.Г. Шевченка.  

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, метою якої є 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, їх професійної майстерності, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу. 

 


