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А Ціль програми 

 Надати студентам обширні знання з галузі театрознавства з акцентом на критичному 

мисленні та практичних навиках cамостійної дослідницької діяльності, розвитком 

компетентностей у сфері мистецької та культурної аналітики, експертної роботи, 

усного та письмового рецензування, публічних виступів, менеджерської роботи, 

керівництва соціокультурними та театральними проектами.  

 

В Характеристика програми 

1 Предметна область, 

напрям 

 

 

 

Театрознавство. Акцент на дослідницькій роботі у 

сфері історії та теорії театру, водночас важливим 

залишається спектр знань та умінь, пов’язаних із 

моніторингом сучасного театрального процесу: 

театральна критика, театральне виробництво, 

театральна педагогіка, менеджемент, проектна та 

управлінська діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

формуваннопанування 

2 Фокус програми: загальна/ 

спеціальна 

Програма спеціальна. Акцент на  спеціальних 

дослідницьких методологіях, здатностях критично 

осмилювати та аналізувати особливості, закономірності, 

тенденції як минулого, так і сучасного національного та 

світового театрального процесу. 

3 Орієнтація програми Акцент на особистих та групових компетентностях 

дослідника, аналітика, експерта, керівника, особлива 

увага до письмових та інших форм комунікації рідною 

мовою, достатнє для  наукового фахового спілкування 

володіння іноземною мовою.  



4 Особливості програми Загалом є 4 лінії: 1 професійна, 1 викладацька, 2 

практичних. Програма розвиває теоретичне  та 

практичне українське театрознавство, забезпечує 

підготовку висококваліфікованих фахівців керівної та 

виконавської ланок, сучасних дослідників, педагогів, 

театральних журналістів. Програма виконується в 

активному дослідницькому середовищі. Скерована на 

інтеграцію українського театрознавства у світове, 

заохочуються стажування в іноземних вищих 

навчальних закладах, участь у міжнародних 

конференціях/фестивалях.  

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Робота у закладах мистецтва та культури 

державних та недержавних форм власності, 

управліннях культури різних рівнів, засобах 

масової інформації, музеях, архівах, проектних 

установах соціокультурного та видовищно-

театрального напрямку. Посади викладача у 

середніх та вищих навчальних закладах. 

2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмами третього 

циклу, проходити стажування та інші програми 

підвищення фахового рівня, навчання  у сфері 

пілядипломної освіти.  

   

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування 

проблем, виконання проектів, дослідницькі роботи, 

підготовка магістерської роботи. 

2 Система оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, презентації, виступи 

на конференціях, методичних семінарах, захист 

магістерської роботи. 

E Програмні компетентності 

1 Загальні Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мис- 

лення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати 

проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

відношення до усталених наукових концепцій. 

Популяризаційні навички. Здатність провести усну 

презентацію та написати доступну широкому загалові 

читачів статтю за результатами проведених 

досліджень, володіння жанрами та методами 

популяризації театрального мистецтва у ЗМІ. 

Етичні установки. Оперування засадничими 

етичними настановами у галузі сценічного мистецтва, 

усвідомлення їхніх особливостей та правил 

дотримання, здатність навчати цьому інших, 

виховувати почуття відповідальності митця за  себе та 

свою працю у суспільстві й колективі.   



2 Фахові • Глибокі знання та розуміння. Здатність використо- 

вувати набуті знання у сфері практичної професійної 

діяльності та дослідницькій діяльності. 

• Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналі- 

зувати та систематизувати розв’язання фахових 

проблем на практичному рівні. 

• Комп’ютерні навички. Здатність використовувати 

інформаційні технології у практичній діяльності. 

• Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з 

колегами з даної області як на загальному рівні, так і на 

рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові 

звіти, обговорювати дослідницькі та практичні теми 

українською та англійською мовами. 

• Дослідницькі навички. Здатність до корректного 

формулювання дослідницьких завдань, володіння 

алгоритмами  їх реалізації, уміння представити 

результати (презентації, звіти, статті, доповіді тощо). 

Вибір та оперування відповідним до поставлених 

завдань методологічним інструментарієм. 

• Уміння вчитися. Здатність сприймати новоздобуті 

знання в галузі сценічного мистецтва та інтегрувати їх 

із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні 

спеціаліста в певній вузькій в галузі сценічного 

мистецтва, яка лежить поза межами вибраної 

спеціалізації. 

 



   

• Застосування спеціальних знань. Здатність ефектив- 

но використовувати на практиці знання з історії. Теорії 

та практики театру. 

• Розвинуті комунікаційні навички. Здатність 

розуміти шляхи практичного використання 

комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції. 

• Навички самокритики. Розуміння факторів, які ма- 

ють позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та 

здатність визначити та врахувати ці фактори в 

конкретних комунікаційних ситуаціях. 

Додатково для викладацької лінії 

• Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефек- 

тивно використовувати на практиці різні теорії в області 

навчання. 

• Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, 

якими викладацькі навички використовуються на 

практиці, ефективно застосовувати  основні педагогічні 

концепції. 

• Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути 

наставником молодших колег у вдосконаленні викла- 

дацької майстерності.  

Додатково для менеджерської лінії  

• Навички аналізу. Здатність аналізувати та 

формулювати висновки для різних типів складних 

управлінських задач у різноманітних установах 

культруи та мистецтва. 

• Застосування спеціалізованих знань. Здатність ефек- 

тивно використовувати на практиці різні теорії в управ- 

лінні культурою та мистецтвом, в області ділового 

адміністрування. 

• Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати 

бібліографічний пошук джерел, які мають відношення 

до цих теорій, здатність їх критично оцінювати, базую- 

чись на фахових у цих областях статтях. 

F Програмні результати навчання 

  Випускники будуть здатні викладати сценічно-теоретичні дисципліни у середніх 

та вищих навчальних закладах 

 проводити дослідження щодо різноманітних жанрів та стилів сценічної 

культури, соціо-культурної діяльності, аналізувати отримані результати в 

контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки. 

 Випускники здобудуть адекватні знання та розуміння у галузі історії, теорії та 

практики сценічного мистецтва. Масштаб цих знань буде достатнім, щоб успішно 

стажуватися в інших освітніх та науково-дослідних установах та брати участь у 

різноманітних міжнародних театральних акціях.  

 Випускники будуть здатні аналізувати наукові праці (монографії, статі тощо). 

Крім того, вони будуть здатними відслідковувати найновіші досягнення в галузі 

сценічного мистецтва, взаємокорисно спілкуючись із колегами. 

 



 

 Випускники  будуть володіти знаннями в галузі інтерелектуальної власності та 

мати навики використання їх на практиці.  

 Випускники орієнтуватимуться у сучасних тенденціях образотворчого 

мистецтва та музики, зможуть фахово консультувати та допомагати театральним 

практикам у вирішенні творчих та виробничих завдань.  

 Випускники будуть володіти достатніми знаннями різних теорій в області 

комунікацій, що надасть можливість їм критично аналізувати наукові праці в цій 

області. 

 Випускники будуть володіти навичками в області театральної журналістики й 

технічної комунікації та знаннями щодо найновіших досягнень у цих областях.  

 Випускники будуть мати достатні знання різних педагогічних теорій, що надасть 

можливість їм критично аналізувати літературу в області викладання. 

 Випускники здобудуть глибоке уявлення про те, як нові педагогічні методики 

та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм 

та поза їх межами. 

 Випускники здобудуть загальне уявлення та розуміння різних теорій в області 

соціокультурного та театрального менеджменту, ділового адміністрування на 

рівні, який дозволить їм критично реагувати на поради в літературних джерелах 

цієї області. 

 Випускники здобудуть розуміння різних інструментів та стратегій, що мають 

відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських 

проблем на рівні, що надасть можливість їх працевлаштування в управліннях 

культури, установах культури та мистецтва, здатність ефективно використовувати 

на практиці теоретичні концепції культурного  менеджменту та ділового 

адміністрування. 

 Випускники будуть здатні використовувати на практиці ці інструменти та стратегії, 

а також робити звіти,/доповіді про них усно та письмово. 

 


