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1. Профіль освітньої програми 
1– Загальна інформація

Повна  назва  закладу
вищої освіти

Запорізький національний університет

Ступінь вищої освіти Бакалавр
Офіційна  назва
освітньої програми

«Театральне мистецтво»

Тип  диплому  та  обсяг
освітньої програми

Диплом  бакалавра,  одиничний,  240  кредитів  ЄКТС,  термін
навчання 3 роки, 10 місяців

Назва кваліфікації Кваліфікація в дипломі:
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво»
Освітня програма «Театральне мистецтво»
Освітня кваліфікація - бакалавр сценічного мистецтва

Наявність акредитації Сертифікат  про  акредитацію  спеціальності  026  Сценічне
мистецтво УД №08011228 від 17.07.2019

Цикл / рівень Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл,
 EQF-LLL – 6 рівень.

Передумови На  основі  повної  загальної  середньої  освіти  або  ступеня
«молодший  бакалавр»  (освітньо-кваліфікаційного  рівня
«молодший спеціаліст»).

Мова(и) викладання Українська
Термін дії програми до 01.07.2029
Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
освітньої програми

https://www.znu.edu.ua/opp2020/bak/spp/
op__teatr__mistetstvo__baklavr.pdf

2 – Мета освітньої програми

1)  Підготовка  фахівців,  здатних  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  у  сфері
сценічного мистецтва.
2)  Формування  професійних  компетентностей  у  майбутнього  актора,  набутих  у  процесі
опанування теоретичними знаннями та практичним оволодінням основними вміннями та
навичками, необхідними для здійснення творчої фахової діяльності у сфері сценічного та
кіномистецтва,  організації  та  проведенні   народних  свят  та  обрядів,  роботи  в  якості
ведучого творчих проєктів та артиста розмовного жанру в концертних організаціях, диктора
радіо та телебачення, ведучого телевізійних проєктів, керівника аматорського театрального
колективу. 

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
предметна 
спеціальність)

Об`єкти  вивчення  та  діяльності: сценічне  мистецтво  як
мистецький феномен, теорія та практика сценічного мистецтва
та освіти.
Теоретичний  зміст  предметної  області: ключові  поняття,
концепції,  засади сценічного мистецтва, сценічне мистецтво як
соціокультурний  та  мистецький  феномен,  теорія  та  практика
сценічного мистецтва. 
Методи, методики та технології:
- методи мистецтвознавства;
- методи створення, методики аналізу, технології  відтворення та
критичної рецепції сценічного тексту;
-  моделювання  багатовимірної  професійної  реальності;



технології підготовки, випуску, організаційного та педагогічного
супроводу,  просування,  репродукування,  презентації,
популяризації сценічного продукту;
- інформаційні та комунікативні технології.
Інструменти та обладнання: 
- комп’ютерне та програмне забезпечення; мультимедійні засоби
у сфері сценічного мистецтва;
- обладнання для створення, фіксації та дослідження продуктів
сценічного мистецтва.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського)  рівня
вищої  освіти  спеціальності  026  «Сценічне  мистецтво»  має
прикладну  орієнтацію  та  передбачає  підготовку  фахівця,
здатного  вирішувати  завдання,  відображені  у  переліку
компетентностей програми.

Основний фокус 
освітньої програми 

 Організація  освітнього  процесу,  спрямованого  на  здійснення
комплексної фахової підготовка (майстерність актора, сценічна
мова,  сценічний  рух,  вокал,  хореографія)  у  галузі  «Сценічне
мистецтво»   (театральне)  через  формування  вмінь  та  навичок
професійного  спілкування  актора  та  здобуття  фахових
компетентностей,  що  забезпечують  професійну  діяльність  у
театрах різного типу (музично-драматичний, театр ляльок, театр
юного глядача тощо) і базується на  творчому, дослідницькому,
практико  орієнтованому  та  компетентнісному  підходах  до
вирішення  творчих  та  освітніх  завдань,  завдяки  залученню
студентів  до  наукової  діяльності:  написання  курсових  робіт  з
навчальних дисциплін «Майстерність актора», «Історія та теорія
світового  та  українського  театру»,  «Психологія  мистецтва  та
історія образотворчого мистецтва»; участь студентів у науково-
практичних  конференціях  та  семінарах,,  участь  у професійних
творчих  конкурсах  регіонального,  всеукраїнського  та
міжнародного рівнів. 

Особливості програми Формування  вмінь  та  навичок  вербального  та  невербального
професійного  спілкування  актора  як  визначальної
характеристики  творчої  діяльності  з  метою використання  їх  у
практичній  діяльності;   у   підготовці  кваліфікованих  і
конкурентоздатних  фахівців  у  галузі  сценічного  мистецтва
(театральне мистецтво) в умовах підвищення ролі інноваційного
складника  освітньої  діяльності  вишу  та  інтеграції  до
європейського  і  світового  освітнього  простору;  залучення
студентів до участі у творчих міжнародних проєктах.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальше навчання
Придатність до 
працевлаштування

ШИФР

3474 - Актор (заклади культури та мистецтва). 
3476 - Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії
та ін.) 
3476 - Організатор та ведучий театралізованих народних свят та
обрядів.
2455.2 - Актор кіно. 
2455.2  -  Артист  розмовного  жанру  у  закладах  культури  та
мистецтва,  ведучий концертних програм.
3472  -  Диктор  на  радіо  та  телебаченні,  ведучий  телевізійних
проєктів.     

Академічні права 
випускників

Випускники мають право  здобувати  вищу освіту  на   другому
(магістерському)  рівні,  набувати  додаткових  кваліфікацій  в
системі освіти дорослих.



5 – Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Методи,  методики  та  технології:  підготовка  фахівців
відбувається  з  використанням  комплексу  навчальних  форм  та
методів  (лекції,  міні-лекції,  практичні  заняття);  відпрацювання
творчих вмінь та навичок відбувається у формі індивідуальних
(майстерність актора, вокал, вокальний ансамбль  - дуети, тріо,
музична грамота та гра на музичному інструменті,  постановка
голосу,  сценічна  мова,  хореографія)  та  групових   занять
(практичні з основ сценічного руху та основ сценічного бою й
фехтування,  тренінги  зі  сценічної  мови,  майстерності  актора,
психології творчості, вступу до спеціальності). 
Для  забезпечення  ефективності  засвоєння  теоретичного
матеріалу  та  практичного  напрацювання  фахових  вмінь  та
навичок застосовуються дидактичні методи за джерелом знань
(словесні,  практичні,  наочні);  за  пізнавальною  діяльністю
(репродуктивні,  проблемні,  пошукові);   інтерактивні;  творчі
завдання.

Оцінювання Поточний  контроль  відбувається  завдяки  таким  формам:
публічний  показ   авторських  драматичних  етюдів;  уривків,
створених  на  літературній  основі;  вокальних  творів;
демонстрація  хореографічних  вмінь  та  навичок;  теоретичне
опитування;  тестовий  контроль;  письмові  роботи  та  усні
доповіді; презентації; звіти з практики; творчі проєкти на сцені
навчального  театру.  Підсумковий  контроль  навчальних
дисциплін – екзамени, заліки.

6 – Програмні компетентності
Вид

компетентності
шифр Визначення компетентності

Інтегральна
компетентність

ІК Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  у  сфері
сценічного  мистецтва  із  застосуванням  теорій  та  методів
мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології творчості,
культурології.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК01 Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена
суспільства,  усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного
демократичного)  суспільства  та  необхідність  його  сталого
розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і
громадянина в Україні.

ЗК02 Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, культурні,
наукові  цінності  і  досягнення суспільства  на основі  розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця
у  загальній  системі  знань  про  природу  і  суспільство  та  у
розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК03 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК04 Здатність  спілкуватися  державною  мовою  як  усно,  так  і
письмово.

ЗК05 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК06 Здатність  використовувати  інформаційні  і  комунікаційні

технології.
ЗК07 Здатність працювати в команді.
ЗК08 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК09 Здатність  до  професійного  самовдосконалення,  оволодіння

новими  знаннями  і  методами  творчої  діяльності  на  засадах
самоосвіти та застосування сучасних інформаційних технологій



у вирішенні фахових завдань.
ЗК10 Здатність  до  ефективної  самоорганізації  власної  професійної

діяльності.

ЗК11 Здатність  дотримуватися  правил  техніки  безпеки  та
встановлених технічних нормативів на сценічному майданчику.

ЗК12 Здатність аналізувати суспільно-економічні, політичні, культурні
процеси історичного становлення українського народу,  визначні
події, факти.

ЗК13 Здатність  аналізувати  історію   розвитку  світового  театру,
особливості культурних епох, діяльність провідних діячів науки і
культури,  природу  походження  жанрів  і  видів  мистецтв,
розрізняти  світобачення  і  світорозуміння  кожної  культурно-
історичної епохи.

ЗК14  Здатність  використовувати  теоретичні  знання  та  практичні
навички застосування комунікативних технологій, ораторського
мистецтва  для  здійснення  ділових  комунікацій  у  професійній
сфері.

ЗК15 Здатність  складати  різного  типу  ділові  папери  та  документи
українською мовою, відповідно до правил оформлення.

ЗК16 Здатність  застосовувати  відповідні  фізичні  вправи  для
підтримки  свого  належного  психічного  та  фізичного  стану  в
залежності від психофізіологічних навантажень,  користуватися
прийомами саморегуляції та самоконтролю.

ЗК17 Здатність орієнтуватися в суспільно-громадських проблемах та
користуватися  нормативно-правовими  актами,  що  регулюють
творчу  діяльність  (свідомо  виконувати  положення  Законів
України “Про авторське право та суміжні права”).

ЗК18 Здатність  відтворювати  на  сцені  в  яскравій,  виразній  формі
вироблені  суспільством і  освячені  народною традицією норми
моралі, етики, добропорядних стосунків.

ЗК19 Затність  диференціювати  прекрасне  (потворне),    піднесене
(нице), у творах мистецтва і в навколишній  дійсності;

ЗК20 Здатність  бачити  навколишній  світ  очима  сценічного  героя
(автора),  поглиблювати  своє  особисте  сприйняття  дійсності,
співвідносити  його  із  сприйняттям  сценічного  героя  (автора),
пізнати  його  внутрішній,  суб’єктивний  світ,  використовувати
творчий підхід до професійної діяльності.

ЗК21 Здатність  застосовувати  засоби  та  методи  розвитку  творчого
мислення,  уяви,  фантазії,  інтуїції,  емоційної  пам’яті,  емпатії  у
професійній  діяльності;  аналізувати  результати  творчої
діяльності  з  позиції  психофізіологічних  особливостей
особистості.

ЗК22 Здатність  до  реалізації  суспільно-важливих  функцій
театрального мистецтва (комунікативної, виховної, пізнавальної,
емотивної та інших) у процесі професійного спілкування актора
театру та кіно.

ЗК23 Здатність  до  органічного  професійного  спілкування  на
сценічному  майданчику  у  всіх  його аспектах (суб’єкт-суб’єкт,
суб’єкт-об’єкт, суб’єкт-предмет)  з використанням вербальних та
невербальних засобів 



Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

СК01 Здатність  генерувати  задум  та  здійснювати  розробку  нової
художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.

СК02 Здатність  до творчого сприйняття  світу та його відтворення у
художніх сценічних образах.

СК03 Здатність  до  ефективної  діяльності  у  колективі  в  процесі
створення сценічного твору, керівництва роботою і /

СК03 Здатність  до  ефективної  діяльності  у  колективі  в  процесі
створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у
складі творчої групи в процесі його підготовки.

СК04 Здатність  до  професійного  опанування  змістових
(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору.

СК05 Здатність  до  публічної  презентації  результату  своєї  творчої
(інтелектуальної) діяльності.

СК06. Здатність  до  оперування специфічною  системою  виражальних
засобів при створенні та виробництві сценічного твору.

СК07 Здатність  до  розуміння  та  оцінювання  актуальних  культурно-
мистецьких процесів.

СК08 Здатність  оперувати  новітніми  інформаційними  й  цифровими
технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та
популяризації творчого продукту. 

СК09 Здатність  співвідносити  особисте  розуміння  художньої  ідеї  та
твору із зовнішнім контекстом.

СК10 Здатність  до  критичного  аналізу,  оцінки  та  синтезу  нових
складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності.

СК11 Здатність до спілкування з широкою професійною та науковою
спільнотою та громадськістю з питань сценічного мистецтва та
виробництва,  до  взаємодії  із  представниками  інших  творчих
професій.

СК12 Здатність  передавати  знання  про  сценічне  мистецтво  та
практичний досвід фахівцям і нефахівцям.

СК13 Здатність  розробляти  і  реалізовувати  просвітницькі  проєкти  з
метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах
суспільства,  в  тому  числі  і  з  використанням  можливостей
театральної преси, телебачення, Інтернету.

СК14 Здатність  аналізувати  твори  літератури  і  мистецтва  на  основі
критичного  осмислення  теорій,  принципів,  методів  і  понять
сценічного мистецтва.

СК15 Здатність  вільно  орієнтуватися  у  напрямах,  стилях,  жанрах  та
видах  сценічного  мистецтва,  творчій  спадщині  видатних
майстрів.

СК16 Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності.

СК17 Здатність  враховувати  економічні,  організаційні  та  правові
аспекти професійної діяльності.

СК18 Здатність  транслювати  художньо-естетичну  інформацію  твору
театрального мистецтва (вистави) глядачам.

СК19 Здатність  до  здійснення  аналізу п’єси:  визначення
запропонованих обставини,  ідейного  і  тематичного  змісту,
перспективи ролі,  надзавдання,  наскрізної дії,  сутності
сценічного конфлікту, жанру, особливостей авторського стилю.

СК20 Здатність до втілення сценічного характеру, визначення системи
взаємовідносин персонажа, його місця в системі образів п’єси,
побудови логіки його поведінки.  



СК21 Здатність  до:  емоційного,  художньо-виразного  відтворення
сценічного  образу  засобами  хореографії,  демонстрації  манер,
згідно  з  історичною  епохою,  заявленою  автором  п’єси,
використання  відповідних  аксесуарів,  деталей  сценічного
костюму  (головний  убір,  плащ,  шлейф  тощо)  упродовж
театральної  вистави  та  під  час  виконання  хореографічних
номерів. 

СК22 Здатність  до  органічної,  цілеспрямованої  психофізичної  дії  в
умовах творчого вимислу.

СК23 Здатність  до  творчої  інтерпретації  та  практичної  реалізації
режисерських завдань.

СК24 Здатність до володіння вокально-технічними навичками різних
манер  співу:  академічного,  народного,  естрадного,  виконання
вокальних творів,  вокальних партій  в 3-2 голосному ансамблі,
соло, володіння  вокальним  диханням,  різними  видами
вокалізації -  legato, non legato, staccato;  володіння кантиленним
звучанням  голосу,  володіння  сталою  інтонацією,  розкриття
емоційно-художнього  образу  музичного  твору,  володіння
вокальною  артикуляцією  та  чіткою  дикцією,  навичками
єдинорегістрового способу  звукоутворення. 

СК25 Здатність до методично правильного виконання елементів основ
класичного, бального, народного й сучасного танців

СК26  Здатність  використовувати  навички гри  на  фортепіано  або
іншому  музичному  інструменті для  створення  художнього
образу.

СК27 Здатність використовувати набуті знання про музичну культуру,
теорію музики у професійній діяльності.

СК28 Здатність самостійно працювати над сценічним втіленням різних
за жанрами літературних творів засобами сценічного мовлення,
відчувати  стиль  автора  та  передавати його  під  час  публічного
виступу.

СК29 Здатність  використовувати  засоби  сценічного  мовлення  для
створення художнього образу.

СК30 Здатність демонструвати  характер  сценічного  персонажа
засобами  зовнішньої  виразності:  чіткою  пластикою  малюнка
ролі і жестикуляційною  точністю. 

СК31 Здатність використовувати різні техніки сценічного бою: техніку
взаємодії  руху  і  слова;   техніку  виконання  сценічних  трюків;
техніку  володіння  сценічною  зброєю;  техніку  сценічного  бою
без  зброї  та  зі  зброєю;  відтворювати  манери,  характер
зовнішньої поведінки персонажа відповідно до історичної епохи,
зображеної  в  літературному  творі;  вміння  носити  сценічний
костюм,  (плащ,  капелюх,  шлейф  тощо),  користуватися
аксесуарами, кланятися.
7 – Програмні результати навчання

ШИФР Опис програмного результату навчання
ПР1 Знати  основи  фундаментальних  наук,  в  обсязі,  необхідному  для  освоєння

дисциплін циклу професійної підготовки.
ПР2 Знати нормативно-правову базу та стандарти професійної діяльності.
ПР3 Знати іноземної мови професійного спрямування.
ПР4 Знати основи психолого-педагогічних дисциплін.



ПР5 Знати особливості розвитку світового театру в різні історичні епохи.
ПР6 Знати теоретичні основи акторської майстерності.
ПР7 Знати теоретичні основи сценічного мовлення.
ПР8 Знати основні закони сценічного руху.
ПР9 Знати зміст, принципи та методи роботи різних театральних шкіл  
ПР10 Знати  основи  вокального  мистецтва  (змісту  вокальної  термінології,  будови  і

принципів роботи голосового апарату, жанрів вокальної музики).
ПР11 Знати види, жанри, стилістичні особливості хореографічного мистецтва, лексичну

мову класичних та бальних танців.
ПР12 Знати теоретичні основи сценічного мовлення; вміти самостійно працювати над

втіленням  різних  за  жанрами  літературних  творів  засобами  мовлення:  вміти
використовувати засоби сценічного мовлення для створення художнього образу;
володіти  технікою  віршоскладання;  вміти  визначати  і  тримати  логічні  та
психологічні паузи, визначати стиль автора літературного твору та транслювати
його слухачам під час публічного виконання літературного твору.

ПР13 Знати  та  використовувати  у  професійній  діяльності  види,  жанри,  стилістичні
особливості хореографічного мистецтва, лексику класичного та бального танцю.
Вміти  методично  вірно  виконувати  елементи  з  основ  класичного,  бального  й
народного  танців  та  емоційно,  художньо-виразного  відтворювати  танцювальні
образи  (визначення  виразних  форм  танцювальних  образів,  уміння  виконувати
танці  та  відтворювати  манери  згідно  відповідної  епохи,  носити  костюм,
користуватися аксесуарами, робити уклони, реверанси різних епох).

ПР14 Вміти  створювати  сценічний  характер;  бути  здатним  до  органічної,
цілеспрямованої психофізичної дії в умовах творчого вимислу; бути здатним до
органічного професійного спілкування у всіх його аспектах; професійно володіти
своїм тілом,  жестикуляцією,  бути пластично виразним у процесі  професійного
спілкування;  бути  здатним  до  творчої  інтерпретації  та  практичної  реалізації
режисерських завдань під час реалізації творчого проєкту.

ПР15 Вміти,  згідно  із  засвоєними  теоретичними  знаннями,   застосовувати  технічні
засоби  та  технічні  прийоми  гримування  для  розкриття  характеру  сценічного
героя; створювати ескіз гриму сценічного героя.  

ПР16 Вміти  застосовувати  засоби  та  методи  розвитку  творчого  мислення,  уяви,
фантазії,  інтуїції,  емоційної  пам’яті,  емпатії  у   професійній  діяльності;
аналізувати  результати  творчої  діяльності  з  позиції  психофізіологічних
особливостей особистості. 

ПР17 Вміти  використовувати  різні  техніки  сценічного  бою:  техніку  взаємодії  руху і
слова;   техніку  виконання  сценічних  трюків;  техніку  володіння  сценічною
зброєю;  техніку  сценічного  бою без  зброї  та  зі  зброєю;  відтворювати  манери,
характер  зовнішньої  поведінки  персонажа  відповідно  до  історичної  епохи,
зображеної  в  літературному  творі;  вміння  носити  сценічний  костюм,
користуватися аксесуарами, робити поклони. 

ПР18 Вміти  передбачати  вірогідні  результати  власної  професійної  діяльності  у
майбутньому, прогнозувати їх позитивний та негативний вплив на життя різних
соціальних  груп;  усвідомлювати  суспільні  та  політичні  наслідки  реалізації
творчих проектів.

ПР19 Володіти  вокально-технічними  навичками  різних  манер  співу:  академічного,
народного,  естрадного;  знати  основи  вокального  мистецтва  (зміст  вокальної
термінології,  будову  і  принципи  роботи  голосового  апарату,  жанри  вокальної
музики);  володіти  навичками  гри  на  фортепіано  або  іншому  музичному
інструменті;   використовувати  набуті  знання  про  музичну  культуру,  теорію
музики у професійній діяльності.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми



Кадрове 
забезпечення

Освітня  програма  реалізується  на  кафедрі  акторської  майстерності;
кадровий склад відповідає умовам чинного законодавства та ліцензійним
вимогам;   навчальний  процес  із  підготовки  здобувачів  вищої  освіти
забезпечують  висококваліфіковані  фахівці  кафедри  акторської
майстерності та дизайну: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук - 4
кандидати  пед.  наук,  2  кандидата  мистецтвознавства,  5  доцентів,  1
народний артист України, 5 заслужених артистів України, 1 заслужений
діяч мистецтв України;  підвищення кваліфікації педагогічних, наукових
і науково-педагогічних працівників відбувається не рідше, ніж 1 раз на 5
років.  

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Освітній процес організований у навчальному корпусі № 8 за адресою:
м. Запоріжжя,  вул.  Гоголя,  118;  у  навчальних  корпусах  №  2
(м. Запоріжжя,  вул.  Жуковського,  66 а)  та  №  6  (м. Запоріжжя,  вул.
Жуковського, 55 а).  У корпусі  № 8 у розпорядження кафедри надано:
велику  залу  зі  сценічним  майданчиком,  освітленням  та  місцями  для
глядачів,  де  відбуваються  репетиції  та  покази  кваліфікаційних  вистав;
балетні класи для проведення занять зі сценічного руху та хореографії
(гуртожиток  № 3,  корпус  №8);   приміщення  малої  сцени (ауд. №207,
корп.  №8),  аудиторії  для  занять  з  вокалу  (корп.  №8)  забезпечені,
інструментами (фортепіано);  для репетицій на сцені  надається сучасна
звукова  апаратура;  у  комп’ютерних  класах  проводяться   лекційні
заняття, презентації.     

Інформаційне та
навчально-
методичне 
забезпечення

Офіційний  веб-сайт  http://www.znu.edu.ua містить  інформацію  про
освітні  програми,  навчальну,  наукову і  виховну діяльність,  структурні
підрозділи, правила прийому, контакти. З метою навчально-методичного
забезпечення  у  ЗНУ  працює  система  електронного  забезпечення
навчання,  яка  дає  можливість  здійснювати  дистанційний  та
інтерактивний доступ до методичних та поточних матеріалів курсів, що
викладаються. 
Силабуси  навчальних  дисциплін  розміщенні  на  сайті:
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp/syllabus  
Програми  практик:
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp/1300  
Інформаційне забезпечення: http://library.znu.edu.ua/ 

9 – Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність 

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  у  сфері  вищої
освіти

Міжнародна кредитна 
мобільність

Відповідно до вимог чинного законодавства у сфері вищої 
освіти

Навчання  іноземних 
здобувачів вищої освіти

Можливе навчання іноземних громадян. 
Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах
або за індивідуальним графіком

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1.Перелік компонент освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів

«Театральне мистецтво»
                                                            

Код 
навч.
дисц.

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (робота), види

практики, кваліфікаційна робота тощо)

Кількість
кредитів

Форма
підсумково

го
контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти освітньої програми

http://library.znu.edu.ua/
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp/1300
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/spp/syllabus
http://www.znu.edu.ua/


Цикл загальної підготовки
ЗП 1 Історія України 3 екзамен
ЗП 2 Українська мова за професійним спрямуванням 6 екзамен
ЗП 3 Фізичне виховання 3 залік
ЗП 4 Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості 3 екзамен
ЗП 5 Права і свободи людини та громадянина в Україні 3 залік
ЗП 6 Історія та теорія світового та українського театру 8 екзамен
ЗП 7 Курсова робота з історії та теорії світового та українського

театру
1

ЗП 8 Історія костюму та побуту 3 залік
Цикл професійної підготовки спеціальності

ППС 1 Основи сценічного руху, бою та фехтування 6 екзамен
ППС 2 Вокал 14 екзамен
ППС 3 Майстерність актора 40 екзамен
ППС 4 Сценічна мова 16 екзамен
ППС 5 Хореографія 10 екзамен
ППС 6 Виробнича практика 6 залік
ППС 7 Навчальна практика 6 залік
ППС 8 Атестаційний екзамен 2

Цикл професійної підготовки освітньої програми
ППОП 1 Майстерність актора 9 екзамен
ППОП 2 Основи педагогіки та психології 6 екзамен
ППОП 3 Історія музики та музлітература 5 екзамен
ППОП 4 Музична грамота та гра на музичному інструменті 8 екзамен
ППОП 5 Вступ до спеціальності 8 залік
ППОП 6 Основи сценічного руху, бою та фехтування 6 екзамен
ППОП 7 Психологія мистецтва 8 залік

            Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 180
Вибіркові компоненти освітньої програми

Дисципліни вільного вибору студента в межах Університету
ВСУ 1 Вибіркова № 1 3 залік
ВСУ 2 Вибіркова № 2 3 залік
ВСУ3 Вибіркова № 3 3 залік
ВСУ 4 Вибіркова № 4 3 залік
ВСУ 5 Вибіркова № 5 3 залік
ВСУ 6 Вибіркова дисципліна,  що забезпечує рухову активність,

фізичну підготовку. 
3 залік

ВСУ 7 Вибіркова  дисципліна,  що  забезпечує  формування
компетентності з української та зарубіжної культури

3 залік

ВСУ 8 Вибіркова  дисципліна,  що  забезпечує  формування
компетентності  з  медичної  допомоги,  охорони  праці,
безпеки життєдіяльності, цивільного захисту

3 залік

ВСУ 9 Вибіркова  дисципліна,  що  забезпечує  формування
компетентності з філософії, соціально-політичних наук

3 залік

ВСУ 10 Вибіркова  дисципліна,  що  забезпечує  формування
інформаційно-комунікаційної  компетентності

3 залік

Дисципліни вільного вибору студента в межах спеціальності
ВСС 1 Вибіркова № 1 6 Залік
ВСС 2 Вибіркова № 2 4 екзамен
ВСС 3 Вибіркова № 3 10 Екзамен
ВСС 4 Вибіркова № 4 10 залік

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 60



Загальний обсяг освітньої програми 240



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів  «Театральне мистецтво»

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ППС 3 ППС 3 ППС 3 ППС 3 ППС 3 ППС 3 ППОП 1 ППОП 1

ППС 4 ППС 4 ППС 4 ППС 4 ППС 4 ППС 4 ППС 4 ППС 4

ППС 2 ППС 2 ППС 2 ППС 2 ППС 2 ППС 2 ППС 2 ППС 2

ППС 5 ППС 5 ППС 5 ППС 5 ППС 5 ППС 5 ППС 5 ППС 5

ППОП 5 ППС 1 ППОП 6 ППОП 6 ППОП 2 ЗП 8 ППОП 3 ППОП 7

ППС 1 ЗП 5 ППОП 4 ППС 7 ЗП 6 ППС 6

ЗП 2 ЗП 4 ЗП 7 ППС 8

ЗП 4

ЗП 3

ЗП 1

ВСУ 6 ВСУ 7 ВСУ 1 ВСУ 2

ВСУ 8

ВСС 1

ВСУ 9

ВСУ 3

ВСУ 10

ВСУ 4

ВСС 2

ВСС 3

ВСУ 5

ВСС 4



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Згідно  з  освітньо-професійною  програмою  «Театральне  мистецтво»  спеціальності
«Сценічне  мистецтво»  атестаційний  екзамен  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  бакалавр  у
Запорізькому національному університеті проводиться у формі комплексу кваліфікаційних
вистав.

Завданням атестаційного  екзамену  є  встановлення  відповідності  між  змістовим  та
якісним  рівнем  виконання  ролей  у  кваліфікаційних  виставах   та  нормативними
професійними  й  соціально-професійними  завданнями  напрямів  майбутньої  фахової
діяльності:   актор  драматичного  театру;  актор  кіно;  диктор  радіо  та  телебачення;  артист
розмовного жанру.

Під  час  кваліфікаційних  вистав  здобувач  вищої  освіти  ступеня  «бакалавр»  має
продемонструвати високий рівень оволодіння засобами акторської майстерності та наявність
таких професійних умінь та навичок у своєму виконавському арсеналі: 

- уміння застосовувати  вербальні та невербальні засоби професійного спілкування у
різних системах сценічної взаємодії;

- уміння сприймати та розуміти авторський і режисерський задум і транслювати його
глядачам упродовж демонстрації твору театрального мистецтва - вистави;

- уміння  створювати  сценічний  образ:  чітко  визначати  місце  персонажа  в  системі
образів п’єси; визначати логіку сценічної поведінки персонажа; визначати перспективу ролі;
визначити надзавдання ролі  та наскрізну дію; визначати запропоновані  обставини п’єси і
ролі; органічно існувати в запропонованих обставинах п’єси і ролі;

- уміння органічно спілкуватися  з партнером; 
- уміння  використовувати  засоби  сценічного  мовлення  для  створення  художнього

образу;
- уміння  виконувати  вокальні  партії   у  2-3-х  голосому  ансамблі  та  соло, володіти

вокальним диханням,  володіти кантиленним звучанням голосу,  вміння розкрити  характер
персонажа  засобами  вокалу;  володіння  виразною  вокальною  артикуляцією  та  чіткою
дикцією;

- уміння розкрити сценічний характер засобами хореографії.  
      Екзаменаційна оцінка здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» виводиться як середнє
арифметичне балів, отриманих за участь у чотирьох кваліфікаційних виставах.  



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів
«Театральне мистецтво»
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ЗК 01 +
ЗК 02 + + +
ЗК 03 + + + + + +
ЗК 04 +
ЗК 05 + +
ЗК 06 + + + + +
ЗК 07 + + + + +
ЗК 08 + + +
ЗК 09 + + +
ЗК 10 + + + +
ЗК 11 + + + + +
ЗК 12 +
ЗК 13     +
ЗК 14 +
ЗК 15 + + +
ЗК 16
ЗК 17 +
ЗК 18 +
ЗК 19 +
ЗК 20 +
ЗК 21 +
ЗК 22 + + +
ЗК 23 + + +
СК 01 + + + + +
СК 02 + + +
СК 03 + + +
СК 04 + + + + + + + +
СК 05 + + + + + +
СК 06 + + + + + +
СК 07 + + +
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СК 08 + + + +
СК0 9 + + + + +
СК 10 + + + + + + +
СК 11 + + + + + +
СК 12 + + + + +
СК 13 + + +
СК 14 + + + +
СК 15 + + +
СК 16 + + +
СК 17 + + + +
СК 18 + + +
СК 19 + +
СК 20 + + +
СК 21 + +
СК 22 + + +
СК 23  + + +
СК 24 +
СК 25 +
СК 26 +
СК 27 +
СК 28 +
СК 29 + +
СК 30     + + +
СК 31 + + +

5.  Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)



відповідним компонентам освітньо-професійної  програми підготовки бакалаврів  «Театральне мистецтво»
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ПР-1 + + +
ПР-2 +
ПР-3 +
ПР-4 + + +
ПР-5 + + +
ПР-6 + + + + +
ПР-7 + + +
ПР-8 + + + +
ПР-9 + + + + +
ПР-10 + + +
ПР-11 +
ПР-12 +
ПР-13 + + + + + +
ПР-14 + +
ПР-15 + + +
ПР-16 + +
ПР-17 + + + + + +
ПР-18 + + + + +
ПР-19 + + +
ПР-20 + + +


