
026 Сценічне мистецтво 

Стандарт фахової передвищої освіти
Освітньо-професійний ступінь

«Фаховий молодший бакалавр»



Команда розробників:

 ПЕРИСТА Мирослава Борисівна – голова підкомісії спеціаліст вищої 
категорії, заступник декана факультету сценічного мистецтва Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв;

 МИЦИК Сергій Васильович – заступник голови підкомісії, кандидат 
культурології, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, директор 
Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської 
обласної ради;

 АЗАРЕНКО Оксана Віталіївна - секретар підкомісії, викладач-методист, 
спеціаліст вищої категорії, член Національної Спілки театральних діячів 
України, методист Комунального закладу «Одеський театрально-художній 
фаховий коледж»;

 КРИПЧУК Микола Володимирович – кандидат мистецтвознавства, 
доцент, доцент кафедри режисури естради та масових свят Київського 
національного університету культури і мистецтв;

 ТИЩУК Євген Віталійович - спеціаліст вищої категорії, викладач 
Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 
мистецтв» Закарпатської обласної ради, головний режисер Мукачівського
драматичного театру.



Фахова експертиза:
 ДОБРУНОВА Анжеліка Арганівна, режисер-постановник

Донецького академічного обласного драматичного театру (м.
Маріуполь), викладач циклової комісії «Сценічне мистецтво»
Комунального закладу «Маріупольський фаховий коледж культури
і мистецтв»;

 ДУМИНСЬКА Світлана Віталіївна, регіональний представник
Українського центру культурних досліджень (Миколаївська,
Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області), заслужений
діяч мистецтв України;

 КНИШ Павло Петрович, генеральний директор, художній
керівник Державного підприємства «Дирекція пересувних
циркових колективів України», заслужений артист УРСР;

 ШЕВЧЕНКО Ганна Олександрівна, викладач фахових дисциплін
Комунального закладу «Чернівецький обласний фаховий коледж
мистецтв ім. С. Воробкевича», спеціаліст вищої категорії, художній
керівник Театру-студії «Дев’ятий замок» КБУ «Будинок естетики та
дозвілля м. Чернівців».



Проблеми 

 Відсутність стандарту бакалаврського/магістерського 
рівня;

 Врахувати особливості спеціальності при
формулюванні таких компетентностей та результатів
навчання, які можливо було б використати в розробці
освітньо-професійних програм із найбільш широкого
кола спеціалізацій.



Опис предметної діяльності 

 Об’єкт вивчення та діяльності: процеси та явища в сценічному мистецтві; 
теорія та практика сценічного мистецтва.

 Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові
спеціалізовані та практичні завдання зі створенням та/або відтворенням
номерів сценічного мистецтва, знаходженням творчих рішень або відповідей
на практичні проблеми в галузі сценічно-видовищного мистецтва,
здійсненням виховної діяльності в умовах дозвіллєвого часу.

 Теоретичний зміст предметної області: історія, теорія, принципи, школи, 
системи, методики сценічного мистецтва; вивчення виконавських традицій 
європейської, світової та національних культур; пізнання та розуміння 
української культурної спадщини; виконавська практика у сфері сценічного 
мистецтва; педагогічна діяльність у закладах початкової мистецької освіти; 
виховна робота в аматорському художньому колективі.



Сфера застосування спеціальності 
«Сценічне мистецтво»

Театр КІНО Цирк

Видовищно-
театралізовані 

заходи

Аматорське 
мистецтво

Мистецька 
освіта



Спеціальні компетенції 

Творчі
- СК-1
- СК-2
- СК-3
- СК-4
- СК-5
- СК-6
- СК-7
- СК-9
- СК-10

Організаторські
- СК-2
- СК-3
- СК-4
- СК-6
- СК-7
- СК-8
- СК-10
- СК-11
- СК-12

Педагогічні
(виховні)

- СК-3
- СК-6
- СК-11
- СК-12



Результати навчання 

Творчі
- РН-1
- РН-2
- РН-3
- РН-4
- РН-6
- РН-7
- РН-8
- РН-9
- РН-13
- РН-16

Організаторські
- РН-1
- РН-2
- РН-3
- РН-4
- РН-5
- РН-6
- РН-7
- РН-9
- РН-10
- РН-11
- РН-12
- РН-13
- РН-14
- РН-16

Педагогічні
(виховні)
- Рн-1
- РН-2
- РН-3
- РН-4
- РН-5
- РН-6
- РН-9
- РН-11
- РН-12
- РН-13
- РН-14
- РН-15
- РН-16


