
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 9128 Акторське мистецтво драматичного театру 
та кіно

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. 
Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на 
акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності 
ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

9128

Назва ОП Акторське мистецтво драматичного театру та кіно

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Кафедра театрознавства та акторської 
майстерності

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Факультет культури і мистецтв, факультет 
іноземних мов, історичний факультет, 
філософський факультет, кафедра безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

місто Львів, вул. Валова, 18, вул. Університетська, 
1, вул. Дорошенка, 41

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 144875
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ПІБ гаранта ОП Когут Галина Володимирівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

Halyna.Kohut@lnu.edu.ua

Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(068)-609-53-95

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Львівська українська акторська школа має майже столітні традиції. Її започаткував у 1922–1924 рр. М. 
Вороний у стінах Музичного інституту ім. М. Лисенка. Продовжили у 1942–1943 рр. Йосип Гірняк та 
Володимир Блавацький у Львівському оперному театрі. Від 1945 р. до 1986 р. при Львівському театрі 
ім. М. Заньковецької періодично працювала театральна студія, випускники якої сьогодні є провідними 
майстрами театрів України. Протягом 1990–1998 рр. у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка на 
вокальному факультеті діяло відділення підготовки драматичних акторів. Від 1999 р. традицію 
виховання молодих акторів продовжив Львівський національний університет імені Івана Франка (далі 
– ЛНУ ім. І. Франка). Це єдиний в Україні навчально-виробничий комплекс, який на основі співпраці 
ЛНУ ім. І. Франка з театрами Львова забезпечує навчальний-освітній процес за спеціальністю 
«Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)».
Кафедра театрознавства та акторської майстерності співпрацює з навчальними закладами 
відповідного профілю, налагоджує тісні зв’язки з мистецькими, науковими, творчими центрами та 
установами як в Україні, так і за її межами. Зокрема, укладено угоду про співпрацю з Київським 
національним університетом театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (далі – КНУ театру, 
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого), яка передбачає обмін студентами, викладачами, 
навчально-методичною і науковою літературою. Угода ЛНУ ім. І. Франка з Університетом у м. Вроцлаві 
дає змогу студентам щороку проходити щорічне стажування у Вроцлаві. Тісна співпраця 
налагоджена з Австрійським центром у Львові. Кафедра підтримувала та підтримує тісні зв’язки з 
митцями та театрознавцями діаспори.
Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є видавнича діяльність (автор концепції проф. Б. 
Козак).
Викладачі кафедри творчих професій – актори і режисери, співаки і музиканти, артисти танцю – 
беруть безпосередню участь у мистецькому житті міста і країни, а також долучаються до мистецьких 
проєктів ЛНУ ім. І. Франка.
Випускники ОП «Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)» (далі – ОП) 
отримують фах «Бакалавр сценічного мистецтва. Актор драматичного театру і кіно». ОП розроблена 
таким чином, щоб майбутні фахівців-актори готуються за принципом творчих майстерень, згідно з 
яким кожний акторський курс веде провідний майстер котрогось із львівських театрів. Між ЛНУ ім. І. 
Франка та театрами Львова: Національним академічним українським драматичним театром ім. Марії 
Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Першим українським театром 
для дітей та юнацтва, Львівським академічним обласним театром ляльок, Львівським академічним 
театром естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» утворено навчально-виробничі комплекси. На базі 
вищезгаданих театрів проводиться викладання основних фахових дисциплін, зокрема «Майстерність 
актора», відбувається навчальні та виробнича практики, готуються форми атестації із захистом ЕК: 
кваліфікаційна робота (вистава) та комплексний іспит (майстерність актора).
Чимало випускників акторського відділення кафедри є працевлаштовані у театрах України.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 18 18 0

2 курс 2018 - 2019 11 10 0

3 курс 2017 - 2018 11 11 0

4 курс 2016 - 2017 12 15 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
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Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

програми відсутні

перший 
(бакалаврський) 
рівень

9128 Акторське мистецтво драматичного театру та кіно
11913 Театрознавство

другий 
(магістерський) 
рівень

17729 Акторське мистецтво драматичного театру та 
кіно
17730 Театрознавство

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

162647 64243

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

698 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Акторське 
мистецтво 

драматичного театру 
і кіно.pdf

KbD+kjFP8PdoKwoJOlUY/uRDqCn4+IeXanATpjJ724E=

Навчальний план за 
ОП

Нвчальний план 
Акторське мистецтво 
драматичного театру 

і кіно.pdf

Dp8SHrHquqU+/pj3S8xmldkWVx5TbvKihQ6MTG9010U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензія +.pdf 3Eu6i8SrJpNhJK3K8+sx1WdnlptBh4ZTQ7n8Jnnbaes=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії Акторське 
мистецтво 

драматичного театру 
і кіно.pdf

hEBdHqOqa5yvX1bf/jOZxdbswWV9Xqs5TldBcQd3lD0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
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Цілі ОП полягають у здобутті поглиблених знань та фундаментальної і професійної підготовки у сфері 
сценічного мистецтва (акторське мистецтво драматичного театру і кіно), що відповідає Стратегії ЛНУ 
ім. І. Франка: (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf ).
Випускники ОП здобувають навички у сфері творчої та художньої роботи, застосовують знання в 
професійній діяльності акторів, що працюють у театрах різного типу (музично-драматичний, театр 
ляльок, театр юного глядача тощо); в роботі артиста розмовного жанру; в роботі кіноактора та на 
телебаченні; в роботі з дитячими творчими колективами. 
Цілі ОП – підготовка висококваліфікованих акторів, готових виконувати творчі завдання у сценічних 
колективах різного типу, мистецьких проєктах, кіновиробництві, медійній сфері, викладацькій сфері, 
котрі демонструють самостійність у виконанні завдань, передбачених вимогами до здобутої 
кваліфікації, володіють необхідним інструментарієм для вирішення проблем відповідного рівня.
ОП є єдиною в Україні бакалаврською програмою зі сценічного мистецтва, що реалізується у стінах 
академічного (немистецького) ЗВО, що дозволяє розширити спектр предметів міждисциплінарного 
характеру, виховувати майбутнього фахівця у наукоцентричному середовищі.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
Цілі ОП відповідають пункту 1.8. Статуту ЛНУ ім. І. Франка – меті, зокрема, у царині «...підготовки 
висококваліфікованих фахівців згідно з державними замовленнями й договірними зобов’язаннями для 
органів державної влади та місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та 
організацій України різних форм власності і проведення фундаментальних, прикладних наукових 
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок». ОП реалізує Концепцію освітньої 
діяльності ЛНУ ім. І. Франка, яка ґрунтується на особистісній орієнтації освіти, формуванні 
національних та загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті 
якісної освіти, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства. ОП орієнтована на 
формування сучасного світогляду студента як члена громадянського суспільства, на можливість 
вільного вибору ним дисциплін (у рамках навчального плану), на участь у міжнародній академічній 
мобільності, на системне опанування та поєднання теоретичних знань та практичних навиків 
(підрозділ 3.1 Статуту). Цілі ОП відповідають Стратегії 2020 ЛНУ ім. І. Франка як університету 
інноваційного, інтеграційного, відкритого, демократичного. Цілі ОП відповідають головним засадам 
«Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка від 21.06.2018 р.». 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
- здобувачі вищої освіти та випускники програми: отримують системну освіту у сфері сценічного 
мистецтва (актор драматичного театру і кіно), зокрема, у художньо-творчому напрямі діяльності, що 
робить їх як випускників конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; у кожному з цих 
напрямів студент набуває нових та вдосконалює набуті знання й уміння, отримуючи можливість 
поєднувати теоретичну інформацію з набуттям практичних навиків у сферах театрального та 
кіномистецтва, вокалу, танцю та мистецтвознавства; навчання орієнтоване на осмислення студентом 
як історичних, так і сучасних мистецьких процесів. Набуті компетентності випускники ОП можуть 
застосовувати у творчо-виробничій діяльності в державних, комунальних, приватних, громадських та 
інших театрально-мистецьких закладах, у ЗМІ, кіноіндустрії, адміністративній та інших роботах у 
сфері культури і мистецтва. Укладені угоди про співпрацю із працедавцями – професійними театрами 
Львова – сприяють забезпеченню працевлаштування випускників; студенти беруть участь у радах 
факультету і ЛНУ ім. І. Франка.
Форми залучення:
- на факультетському рівні: студенти через студентське самоврядування є членами вчених рад 
факультету і беруть участь в обговоренні та погодженні освітніх програм, навчальних планів та ін.;
- на університетському рівні: студенти через студентське самоврядування є членами Вчених рад ЛНУ 
ім. І. Франка і беруть участь в обговоренні та затвердженні освітніх програм, навчальних планів та ін.;

- роботодавці
- роботодавці: через систему укладених угод із театральними закладами м. Львова стейкхолдери 
безпосередньо залучені до формування ОП та є учасниками навчального процесу, що сприяє 
безпосереднім контактам двох сторін; завдяки цьому стейкхолдери мають можливість впливати на 
якість майбутніх фахівців відповідно до актуальних вимог та запитів ринку праці; випускники 
володіють компетенціями, необхідними для роботи у професійних театральних колективах, 
театральних студіях, мистецьких центрах, у проєктно-мистецькій сфері, мистецьких громадських 
організаціях, викладацькій діяльності; особливу увагу у процесі навчання також приділено 
формуванню навиків командної роботи та лідерських якостей випускників;

- академічна спільнота
- академічна спільнота: базові курси програми забезпечують можливість розвивати в подальшому 
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академічну траєкторію. Через них, а також через вужчі вибіркові дисципліни спеціалізації і через 
індивідуальні заняття скеровуємо студентів на реальні потрібні теми, залучаємо до мистецьких 
проєктів. Викладацький склад забезпечує пильний контроль за неухильним дотриманням принципів 
доброчесності творчої і науково-дослідницької роботи. На засіданнях кафедри регулярно 
обговорюють побажання зацікавлених осіб до вдосконалення програм курсів, ця інформація міститься 
і у індивідуальних планах викладачів у відповідних графах;

- інші стейкхолдери
- інші стейкхолдери: випускник ОП має широкий вибір можливого працевлаштування, оскільки 
одними з головних його умінь є здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої 
ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва, здатність до комплексного оперування специфічною 
системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, 
монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві 
сценічного твору забезпечує зацікавлення як провідних роботодавців з провідних державних та 
недержавних театрів, так і надає можливості до ініціювання інноваційних сценічних проєктів, 
фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування найкращих зразків національної та світової 
сценічної спадщини.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Тенденції сучасного розвитку спеціальності пов’язані з процесами динамізації вітчизняного 
театрального середовища, кіновиробництва, Інтернет та медійного середовища. У процесі навчання 
значну увагу приділено формуванню навиків розв’язання професійних проблем в галузі сценічної 
діяльності, публічних виступів – як у складі театрального колективу, так і самостійних. Студент 
набуває навичок професії, елементів внутрішньої та зовнішньої техніки актора драматичного театру і 
кіно. Зміст навчання зосереджений на виробленні навиків у здобувача відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу та створювати сценічний образ 
відповідно до задуму режисера. У ході окремих курсів студент опановує вокально-технічні навички 
різних манер співу, танцю, обирає та аналізує художній твір для показу (демонстрації), самостійно 
визначаючи спосіб, художні засоби його інтерпретації для подальшої діяльності, адже важливими 
змінами на ринку праці щодо якості працівника є вимога його самостійності, а також здатності 
безперервно навчатися, опановувати нові для себе навики й уміння. Працювати в команді – ОП також 
сфокусована й на розвитку цих умінь, пропонуючи студентові значну частину самостійного 
опрацювання матеріалу, а також створення групових робіт з партнерами та мініпроєктів. До вимог 
ринку праці є знання державної мови, володіння на достатньому рівні іноземною або іноземними 
мовами, комп’ютерна грамотність – вдосконалення та закріплення цих умінь відбувається упродовж 
всього періоду навчання здобувача.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Навчання за ОП побудоване таким чином, що здобувачі вищої освіти безпосередньо є учасниками 
мистецького життя Галичини, адже навчання проходить на базі театрів м. Львова. Окрім того, до 
програмних результатів навчання уведено фахові компетенції, пов’язані із виконанням вузько-
галузевих завдань, володіння широким контекстом актуального театрального життя в регіоні, Україні 
та за кордоном, знання історії театру й інших видів мистецтва, зокрема й у регіональному контексті. 
Кожна з позицій від 9-ї до 12-ї та 16-а і 23-а програмних результатів навчання пов’язана із галузевим 
та регіональним контекстом, оскільки передбачає вільне володіння випускником зазначеними в них 
компетентностями, які у процесі навчання найбільше формуються на основі спостереження, аналізу, 
безпосередньо участі в житті театрального середовища Львова й регіону. Випускник вільно 
орієнтується у специфіці театральних колективів міста й регіону та може бути учасником чинного 
репертуару театру відповідно до угоди про співпрацю.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
ОП розроблена співробітниками кафедри під керівництвом завідувача, народного артиста України, 
академіка НАМ України, професора Козака Б. М. Для розробки комплексу дисциплін професійної і 
практичної підготовки, спеціалізації та дисциплін вільного вибору студента було вивчено і 
проаналізовано навчально-освітній комплекс Краківської державної вищої театральної школи імені 
Людвіга Сольського та її філії у Вроцлаві, проведено консультації із науковцями КНУ театру, кіно і 
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та Харківського національного університету мистецтв ім. І. 
Котляревського (далі – ХНУМ ім. І. Котляревського), директорами та художніми керівниками 
львівських театрів, які є постійними партнерами в організації навчального процесу цієї спеціальності 
та потенційними роботодавцями. Відбулось узгодження професійно-орієнтованої складової 
програмних результатів, фахових компетенцій випускників. Було здійснено заходи із забезпечення 
національної академічної мобільності. ОП забезпечує студентам реалізацію міжнародної академічної 
мобільності за програмою Erasmus.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарт відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Програмні результати навчання відповідають вимогам сьомого (бакалаврського) рівня Національної 
рамки кваліфікацій у цілому та відповідно до присутніх у ній складових. ОП скерована до формування 
у студента здатності розв’язувати у процесі навчання та по його завершенні складних завдань і 
проблем у галузі сценічного мистецтва та кіномистецтва, здатність розробляти і реалізовувати 
мистецькі проєкти задля популяризації українського й світового сценічного мистецтва, у тому числі і 
з використанням можливостей ЗМІ та Інтернету, здатність до креативних мистецьких рішень, синтезу 
нових складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності, здатність до спілкування в 
діалоговому режимі з широкою професійною аудиторією та громадськістю в галузі сценічного 
мистецтва й кіно, до взаємодії із представниками інших творчих професій – також на міжнародному 
рівні, здатність співвідносити особисте розуміння втілення художньої ідеї із зовнішнім контекстом.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Фахово орієнтовані 
дисципліни «Майстерність актора» «Сценічна мова», «Танець», «Вокал», «Культура сценічного 
мовлення», «Теорія і практика хорового співу», «Грим», «Робота на радіо і телебаченні» забезпечують 
володіння виконавськими вміннями й навичками професії актора, елементами внутрішньої і 
зовнішньої техніки виконавця в межах обраного фаху; вміння самостійно відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до творчого сприйняття світу; оперування специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного 
твору; вміння обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 
визначаючи спосіб його інтерпретації та вміння обирати художні засоби, необхідні для відтворення 
креативного задуму при реалізації сценічного твору (проєкту).
Також фахово орієнтовані дисципліни, пов’язані безпосередньо з теоретичним змістом предметної 
області: «Історія зарубіжного театру», «Історія українського театру», «Історія кіномистецтва», «Теорія 
драми», «Дієвий аналіз п’єси та ролі», «Знак і символ в театрі», «Історія театрального костюма» 
забезпечують розкриття закономірностей формування та розвитку суспільних відтворювальних 
процесів у галузі культури і мистецтва; забезпечують системність комплексних знань з різних видів 
сценічного мистецтва, кіномистецтва; сприяють усвідомленню законів теорії та практики сценічного 
мистецтва, оволодінню комплексом знань для викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. 
Під час лекційних, практичних та індивідуальних занять здобувачі вищої освіти опановують методи, 
методики та технології акторської майстерності і здатність до їх аналізу і синтезу. 
Надзвичайно важливими у фаховому формуванні бакалавра посідають театрально-ознайомча 
(навчальна) практика, театрально-споглядальна (начальна) практика, практика «Робота над роллю» 
(навчальна) та практика «Підготовка вистави» (виробнича), що проходять як у стінах ЛНУ ім. І. 
Франка, так і відповідно до укладених угод – на базі театрів, різних установ культури м. Львова. 
У рамках предметів ОП, що формують широкий освітній та культурний світогляд слухачів («Історія 
української культури», «Історія образотворчого мистецтв та архітектури», «Філософія», «Філософія 
культури», «Історія української літератури», «Історія музики», «Сучасні візуальні мистецькі 
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практики»), також обов’язково акцентуються питання, пов’язані безпосередньо із фаховими 
проблемами, що дозволяє випускнику комплексно підходити до розуміння складних професійних 
питань та володіти різнобічними знаннями та підходами до їхнього розв’язання.
Також досягненню програмних результатів навчання, які корелюють із загальними компетентностями 
сприяє вивчення «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)».

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти забезпечується 
відповідно до чинного Закону України Про освіту та пунктів 9–11 статті 1, присутніх у цьому Законі. 
Для студента може бути реалізовано індивідуальний план навчання, базований на врахуванні його 
потреб та можливостей. Згідно з цим планом, студент отримає належні знання та набуде 
компетенцій згідно з програмними результатами навчання даної ОП у бажаний або доступний для 
нього спосіб. Для цього він повинен подати заяву та документи, які аргументують причини переходу 
на індивідуальний план навчання. Питання розглядається на Вченій раді факультету та 
затверджується її рішенням. Також складові індивідуальної т" 
раєкторії присутні у самому процесі навчання – зокрема, через варіативність тематики семінарських 
та бакалаврських робіт.
«Положення про організацію освітнього процесу»: (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ),
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у ЛНУ 
ім. І. Франка»:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf ,
«Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у ЛНУ ім. І. Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf 
«Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої ісвіти у ЛНУ 
ім. І. Франка»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У структурі навчального плану ОП присутній цикл вибіркових дисциплін загальною кількістю 60 
кредитів ЄКТС (25%), які студент обирає у шести навчальних семестрах. Його складають двадцять 
п’ять навчальних дисципліни, з яких студент може обрати десять: по одній дисципліні в третьому, 
четвертому, п’ятому і шостому семестрах з циклу загальної (гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки) (https://kultart.lnu.edu.ua/news/nahaduiemo-prezentatsiia-osobystoho-kabinetu-studenta-dlia-
vyboru-zahal-nouniversytets-kykh-dystsyplin), а також– в третьому, четвертому, п’ятому, шостому. 
сьомому та восьмому семестрах з циклу професійної і практичної підготовки. Перелік пропонованих 
вибіркових дисциплін передбачає широкий спектр зацікавлень студента: від предметів загальної 
підготовки або суміжних дисциплін – до вузькофахових. Таким чином, слухач може розширювати свої 
знання у двох сегментах навчальної програми. Право здобувача вищої освіти на вибір реалізується 
повною мірою. Слід зауважити, що кожна з цих дисциплін так чи інакше пов’язана із мистецьким 
процесом, теорією та практикою театру та кіно, тому сприяє не лише набуттю загальних знань, а й 
розширює професійну компетентність випускника. Професійно-орієнтовані дисципліни, що 
поглиблюють знання у сфері сценічного мистецтва: «Сучасний танець», «Дієвий аналіз п’єси та ролі», 
«Теорія драми», «Знак і символ в театрі», «Історія театрального костюма», «Робота на радіо і 
телебаченні», «Історія світового театру ХХ століття», «Іван Франко і театр», «Історія театру ляльок», 
«Грим», «Інтегральний театр: теорія та практика», «Фізичне виховання» (тренінг). Ці дисципліни 
забезпечують світоглядну та фахову підготовку студентів як у практичній, так і науково-
дослідницькій сферах діяльності.
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ;
Положення, яке регламентує порядок вибору дисциплін: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/2015-12-31-polozhennia.pdf 
Інформація про процес обання дисциплін: https://www.lnu.edu.ua/prezentatsiia-platformy-dlia-obrannia-
studentamy-vybirkovykh-dystsyplin/
https://kultart.lnu.edu.ua/news/nahaduiemo-prezentatsiia-osobystoho-kabinetu-studenta-dlia-vyboru-zahal-
nouniversytets-kykh-dystsyplin

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Головними періодами набуття практичних навиків студентів-акторів є іспити з «Майстерності 
актора», «Сценічної мови», «Вокалу», «Танцю», заліки з «Фізвиховання (тренінг)» та практики. 
Навчальні практики «Театрально-ознайомча», «Театрально-споглядальна», «Робота над роллю», а 
також виробнича практика «Підготовка вистави» безпосередньо пов’язані з курсом «Майстерність 
актора» та мають на меті розвиток навиків праці в складі театральних колективів, розвиток 
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виконавських вмінь й навичок професії, володіння елементами внутрішньої і зовнішньої техніки 
актора в межах обраного фаху. Театрально-ознайомча практика передбачає знайомство з 
театрально-виробничим процесом, роботою цехів, розпорядком щоденної праці театрів, репетиційним 
процесом, тоді як «Театрально-споглядальна практика» знайомить з процесом підготовки та випуску 
вистави і  покликана дати розуміння вистави як результату колективної творчості всіх підрозділів 
театру. Практика «Робота над роллю» також поглиблює фахову обізнаність студентів з театрально-
виробничим процесом, формуючи навички роботи над роллю у професійному колективі. Виробнича 
практика «Підготовка вистави» пов’язана з підготовкою бакалаврської вистави студентів, які, 
відповідно, безпосередньо задіяні у репетиційному процесі.
У процесі аудиторного навчання також передбачено розвиток та закріплення практичних навичок 
(творчої роботи, публічного виступу, аналізу, критичної, проєктної та інших діяльностей), які 
формуються під час практичних та індивідуальних занять, а також у час самостійної роботи студента.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та 
результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Під час навчання та проходження практик відповідно до результатів навчання ОП студент набуває 
важливих універсальних навичок у царині акторської майстерності на різних театральних 
майданчиках та за різних обставин, навики як командної, так самостійної роботи, оцінювання 
проблемних ситуацій та їхнього розв’язку, культури проявів емоційних станів, готовність викладати 
дисципліни, що пов’язані з майстерністю актора, у ЗВО, організаціях професійної освіти та ін. 
Особливо важливими є набуття в рамках дисциплін «Майстерність актора» та «Сценічна мова», які 
забезпечують володіння виконавськими вміннями й навичками професії. Орієнтацію в напрямках та 
концепціях розвитку сценічного мистецтва та художнього життя, осмислення тенденції сучасних 
культурно-мистецьких процесів здобувач вищої освіти набуває в рамках дисциплін «Сучасний 
танець», «Сучасні візуальні мистецькі практики», «Історія світового театру ХХ ст.». Важливою 
складовою у процесі підготовки працівника сфери сценічного мистецтва є категорія професійної 
етики, на яку звертається постійна увага. Робота над груповим бакалаврським проєктом чи не 
найкраще розвиває соціальні навики студентів-акторів: здатність брати на себе відповідальність, 
вміти в художніх сценічних образах відтворювати власну здатність до творчого сприйняття світу та 
створювати сценічний образ відповідно до задуму режисера, працювати в команді та самостійно, 
управляти своїм часом, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати конфлікти.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Стандарт відсутній
Для визначення компетентностей навчання, що визначають присвоювану після завершення навчання 
на ОП професійну кваліфікацію ЛНУ ім. І. Франка орієнтується на «Класифікатор професій ДК 
003:2010. Наказ Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327»: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою)?
Загальний обсяг фактичного навантаження студента становить 7200 год. Обсяг одного кредита ЄКТС 
становить 30 годин, що включають у себе як аудиторну, так і самостійну роботу.
Згідно з ОП аудиторне навантаження студентів складає 3340 год., на самостійну роботу студентів – 
3860. Загалом, навантаження по навчальних дисциплінах розподілене рівномірно. Навчальний план 
складається з нормативних та вибіркових навчальних дисциплін. Нормативні навчальні дисципліни 
розподілені на цикли: загальної (гуманітарної та соціально-економічної) підготовки – 30 кредитів, 
професійної і практичної підготовки – 150 кредитів, з них дисципліни по спеціалізації «Акторське 
мистецтво драматичного театру і кіно» – 114 кредитів. Вибіркові навчальні дисципліни складають 30 
кредитів з них: 12 кредитів на дисципліни вільного вибору студента з циклу загальної (гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки) та 48 кредитів на вибіркові дисципліни з циклу професійної і 
практичної підготовки.
Самостійна робота враховується при детальному висвітлені питань освітньої компоненти в процесі 
підготовки до практичних занять та при показі іспиту з «Майстерності актора».
Для регулювання обсягу окремих освітніх компонентів та фактичного навантаження здобувачів вищої 
освіти навчальний заклад проводить моніторинги, анкетування студентів. 
Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план 
зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка за дуальною формою освіти на ОП не здійснюється проте елементи дуальної освіти 
присутні  у навчальному процесі
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3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на 
навчання та вимоги до вступників ОП
Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять 
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛНУ ім. І. Франка.
Наявність на веб-порталі правил прийому: https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-
admission/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
Форма та зміст вступних випробовувань відповідають рівневі вхідних компетентностей, потрібних для 
того, аби розпочати навчання на ОП.
Форма та зміст вступних випробовувань відповідають рівневі вхідних компетентностей, потрібних для 
того, аби розпочати навчання на ОП. У контексті бакалаврської програми обов’язковими є 
сертифікати ЗНО з «Української мови та літератури», «Історії України» або «Іноземної мови»  Творчий 
конкурс передбачає виконання сценічної програми.
Програма творчого конкурсу для здобуття освітнього ступеня бакалавр: 
https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/cultart/
Коефіцієнт компоненту вступного іспиту з театрознавства становить 50%. Встановлений рівень 
слугує хорошою базою для успішного навчання та подальшого розвитку в обраній сфері.
Додаток 2 https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules_2020-add-02.pdf 
Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм): 
https://admission2016.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ ; https://admission.lnu.edu.ua/useful-
information/open-days/

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Документи, якими ЗВО регулює питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО:
Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. І.Франка
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf
положенням про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної 
мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf);
положенням про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про 
вищу освіту Львівським національним університетом імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf);
положенням про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших 
ЗВО у Львівський національний університет імені Івана Франка 
(https://admission2016.lnu.edu.ua/applicants/renewal-and-transfer-process/), 
(https://admission.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/renewal-and-transfer-process.pdf);
положення про академічну мобільність (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf );
положення про визнання іноземного диплому (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf );
положення про порядок поновлення на навчання (інформація в положенні про організацію освітнього 
процесу 1 абзац на 18 стор. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf  Усі документи розміщено на інтернет-сторінці університету

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
У 2017 році на другий курс (4 семестр) першого (бакалаврського) рівня ОП перевелась Пришляк В. з 
Харківської державної академії культури. Вона успішно пройшла порядок поновлення на навчання. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
У січні 2020 року Вченою радою університету затверджено «Порядок визнання у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf).
Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 
в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-mobility.pdf 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Документ затверджено у січні 2020 року. Він у вільному доступі для здобувачів.
Студенти мають можливість проходити навчання за програмами та стажуваннями у неформальній 
освіті. Студентів заохочують до волонтерської діяльності у рамках професійної сфери – актор 
драматичного театру і кіно (у вільний від аудиторних занять час), що істотно розширює їхні навики та 
уміння. 
Підсумки таких самостійних волонтерських практик впливають на рішення стипендіальних комісій 
при наданні державних стипендій студентам.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Форми та методи навчання на ОП відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу в 
ЛНУ ім. І. Франка» від 2 липня 2018 р. Навчання відбувається лише на очній формі навчання. Освітній 
процесі відбувається у формах: лекції, практичні, самостійна робота, індивідуальні заняття, 
контрольні заходи. Серед лекцій домінують діалогічні форми викладання, які, окрім отримання нових 
знань, сприяють розвитку критичного мислення студентів, їхніх комунікативних навиків, здатності 
виявляти, окреслювати проблеми та пропонувати шляхи розв’язань складних ситуацій. Ці уміння 
закріплюються під час практичних та індивідуальних занять, що поєднуються із лекційними курсами 
та дозволяють системно й різнобічно формувати загальні, фахові та професійні компетентності. 
Окреме місце посідають практичні та індивідуальні заняття, що передбачає посилене використання 
особливих механізмів (методи, методики, техніка та технології) створення (задуму), реалізації та 
демонстрації (показу, презентації) продукту (твору) сценічного мистецтва.
Окремою формою навчання є практики та кваліфікаційна робота, що дозволяє проявити студенту 
індивідуальний підхід, а також забезпечує виконання програмних результатів та подальшій 
професійній діяльності.
Важливе значення приділяється самостійній роботі, що дозволяє саморозвиватись та 
самовдосконалюватись здобувачам освіти.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід встановлений в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/). Він дозволяє на паритетних умовах включити 
студентське середовище в процес функціонування ЗВО. Не останню роль у цьому відіграють кількісні 
показники – а саме малочисельність груп, завдяки чому кожен зі студентів отримує належну увагу 
педагога та має змогу розвиватися індивідуально за підтримки та сприяння викладачів. Відбувається 
посилення ролі студента як учасника процесу навчання – від пасивного слухача, до активного, який 
може частково впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок. В основі 
студентоцентричного навчання на ОП лежить прагнення акцентувати увагу слухачів не лише на 
здобутті певного комплексу знань, а насамперед – на формуванні їхніх конкретних практичних умінь, 
навичок, компетентностей, здатності розв’язувати складні професійні задачі, часто нестандартні, 
пов’язані із самостійними експертними оцінками, критичними спостереженнями та висновками, 
науково-дослідницьким пошуком та ін. Також студенти мають можливість вибору індивідуальних 
траєкторій навчання, обирати дисципліни циклу вільного вибору. Окрему увагу приділяється 
формуванню у студентів надзвичайно актуальних сьогодні умінь: працювати в команді, вчитися 
упродовж життя, діяти у нетипових ситуаціях, бути стресостійким, відповідальним, готовим до змін 
тощо.
Відповідно до проведеного 25 лютого 2020 р. опитування студенти четвертого курсу даної ОП 
оцінили зміст та якість ОП. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
В основі методів навчання і викладання на ОП лежать принципи академічної свободи, а саме: 
кожному учаснику освітнього процесу забезпечено незалежність та свободу слова, творчості, 
педагогічної, наукової, науково-педагогічної діяльності. У процесі виховання майбутнього актора 
драматичного театру і кіно, театрального педагога надзвичайно важливим є створення середовища, 
орієнтованого на максимальний вияв самостійності та незалежності студента. Домінування 
діалогічних методів під час лекційних занять, орієнтування практичних занять і семінарів на розвиток 
самостійних умінь та навиків слухачів, зосередженість на формуванні у студентів досвіду незалежних 
експертних оцінювань тих чи інших явищ театрально-критичного процесу, здобуття студентами 
методологічного інструментарію низки сучасних суміжних гуманітарних дисциплін із посилено 
критичними та деконструюючими знаряддями (постколоніальні студії, імагологія, порівняльний 
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аналіз) дозволяють реалізовувати на практиці принципи академічної свободи.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надана доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, 
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих 
освітніх компонентів (у формі силабуса або в робочій програмі навчальної дисципліни), що дозволяє 
роз’яснювати взаємну відповідальність викладача і студента. У силабусі представляються процедури 
(серед них і стосовно deadlines та принципів оцінювання), політика (включно з політикою академічної 
доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання, озвучені вимірювані цілі, які викладач 
ставить перед своєю дисципліною.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в 
межах кожної дисципліни доводиться до відома слухачів на початку навчального процесу, а саме під 
час першого лекційного заняття. За це відповідальні викладачі дисциплін.
На сайті факультету культури і мистецтв висвітлюється інформація щодо навчання: графік організації 
освітнього процесу, розклади сесій, розклад навчання, робочі програми курсів, силабуси, інформація 
стосовно викладачів, електронна бібліотека, студентська діяльність та ін.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
ЛНУ ім. І. Франка забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми 
відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей ОП.
Дослідницьку складову містять лекційні курси: «Історія зарубіжного театру», «Історія українського 
театру», «Історія образотворчого мистецтва та архітектури», «Історія кіномистецтва», «Історія 
музики», «Сучасні візуальні мистецькі практики» та ін. У кожній з цих дисциплін викладач пропонує 
студентам дослідницькі теми. Певними етапами такої дослідницької роботи, яка розгортається 
упродовж навчального процесу, є створювані студентами есеї, наукові повідомлення, окремі статті, 
тексти доповідей на конференціях. Слухачі ОП є незмінними учасниками щорічної Міжнародної 
наукової студентської театрознавчої конференції, що відбувається на базі кафедри театрознавства та 
акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка.
У викладанні фахових та вибіркових дисциплін використовуються наукові здобутки працівників 
кафедри: статті та монографії (напр. Б. Козак «Театральні відлуння», М. Гарбузюк «Образ України у 
польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації»; С. Максименко: 
«Український театр міста Львова – Львівський оперний театр» та ін.); окремі розділи цих же авторок у 
колективній монографії «Нариси історії інонаціонального театру в Україні ХХ століття». Разом із 
керівниками курсу або самостійно студенти беруть участь у фестивалях, різноманітних конкурсах 
читців регіонального та всеукраїнського рівня, у святкових урочистих академіях, що проводить ЛНУ 
ім. І. Франка .

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти на 
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. Викладачі оновлюють свої курси з 
точки зору методів викладання та матеріалів для підготовки.
Оновлення змісту освітніх компонентів викладачами відбувається відповідно до актуальних викликів 
сучасного театрального процесу й науки, що посідає важливе значення у формуванні навчального 
процесу. У вихованні майбутнього актора визначальною є його конкурентоздатність на ринку праці. 
Саме на це, зокрема, скеровані навчальні дисципліни «Майстерність актора», «Вокал», «Танець», 
«Сценічна мова», «Інтеграційний театр: теорія і практика», «Сучасні візуальні мистецькі практики», 
«Робота на радіо і телебаченні», «Сучасний танець» зміст та форми яких безпосередньо пов’язані із 
найсучаснішими досягненнями та явищами сценічного мистецтва.
Послуговуючись новітніми методологічними інструментами підчас опанування теоретичних дисциплін 
«Історія українського театру», «Історія образотворчого мистецтва та архітектури», «Історія 
зарубіжного театру», «Знак і символ в театрі» студенти набувають нових підходів в аналізі 
театральних явищ. Не менш важливою компонентом ОП є виховання світоглядної позиції, що 
скерована до формування у здобувача критичного мислення.
На кафедрі театрознавства та акторської майстерності систематично видаються нові книги з 
театрального фазу – переклади праць відомих дослідників та практиків театру, монографії 
викладачів. Ці видання входять на переліку навчальної літератури, збагачуючи його новими 
позиціями. Так, монографія С. Максименко про історію Львівського оперного театру 1941-1944 років 
увійшла до навчальної літератури з курсу «Історії українського театру», монографія М. Гарбузюк про 
імагологічні стратегії у репрезентації образу України на польській сцені ХІХ ст. – до курсу з історії 
зарубіжного театру. Важливими були видання перекладу книги Вольдемара Панси з методології 
акторської гри, що увійшов до навчального курсу з театрознавства та ін. 
Значну допомогу в оновленніає навчальної літератури надає театрознавчий журнал «Просценіум», 
який видає факультет культури і мистецтв, оскільки на його сторінках друкуються актуальні статті з 
проблем сучасного театрального життя України та за кордоном.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Студенти та викладачі кафедри щорічно мають змогу проходити стажування у Вроцлавському 
університеті, Яґеллонському університеті, Варшавському університеті. Водночас студенти та 
викладачі названих закордонних університетів, приїжджають за програмами обміну на кафедру.
Когут Г. В. – наукове стажування у Мetropolitan museum of art. Department of textile conservation (2017 
р.); CAA-Getty International program (2019 р.).
О. Кравчук разом із Л. Зборовською отримали диплом за музичне оформлення вистави «Еклезіаст» VI 
Міжнародного фестивалю українського театру у Кракові (7–15 квітня 2019).
Г. Риба – диплом «Найкращій акторці першого плану» серед професійних театрів VІ Міжнародного 
фестивалю українського театру «СХІД-ЗАХІД» за роль у виставі Вільного театру ОКО «Mon bebe або 
маленькі жіночі хитрощі», Краків (Польща) (7–15 квітня 2019)
У навчальному процесі максимально використовуються можливості міжнародної співпраці – зокрема, 
у другому семестрі 2019–2020 н. р. відбувається курс лекцій, присвячений новим підходам у 
театрознавстві Фулбрайтівської стипендіатки, викладачки Стентонського університету (Флорида, 
США), Мейгіл Фовлер. У квітні 2020 р. заплановано проведення лекцій польського театрознавця 
Пйотра Рудзького (Вроцлавський університет) з актуальних питань театрального процесу у Польщі.
Сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/reg_dep-intrels.pdf ;
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/internationa-cooperation/

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, 
дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для 
окремого освітнього компонента та ОП в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.
Упровадження кредитно-модульної системи навчання передбачає раціональний поділ навчального 
матеріалу дисципліни на модулі й перевірку якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу 
кожного модуля, використання ширшої шкали оцінювання знань, вирішальний вплив суми балів, 
одержаних упродовж семестру, на підсумкову оцінку.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання.
Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – складання комплексного атестаційного екзамену.
Ці форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення 
програмних результатів навчання, забезпечити навчально-виховний зв’язок між викладачами та 
студентами, управляти навчальною мотивацією студентів, забезпечити оцінку результатів навчання 
здобувачів вищої освіти на проміжних або заключному етапах їхнього навчання. Державна атестація 
здобувачів вищої освіти проводиться екзаменаційною комісією після виконання програми підготовки у 
межах навчальних дисциплін ОП. Основним завданням державної атестації є встановлення 
відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. Форма державної 
атестації (захист кваліфікаційної роботи) визначається навчальним планом згідно з вимогами ОП.
Для перевірки якості навчального процесу використовується віртуальне навчальне середовище 
Moodle.
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf
Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій): 
http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor; https://www.facebook.com/profile.php?id=100011384351668

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечується Положенням про організацію освітнього процесу, пункт 7 
«Організація, планування та проведення контрольних заходів», пунктом 8 «Повторне вивчення 
окремих дисциплін» та пунктом 9 «Атестація здобувачів вищої освіти». Відповідно до кредитно-
модульної системи, яка є невід’ємним атрибутом Болонської декларації, оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою.
Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі, та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 
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час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних із 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання й т. ін.
Прозорість і зрозумілість форм контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається через:
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  
Положення про організацію освітнього процесу: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  
Положення про опитування студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП подано у силабусах, робочих 
програмах навчальних дисциплін та завдань для контрольних заходів й доводяться до відома 
студентів на першому занятті.
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора. Розклад занять доводять до 
відома викладачів та студентів не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Інформація 
щодо розкладу атестаційних тижнів (сесій) та ЕК подається на сайті факультету культури і мистецтв, 
facebook сторінці факультету та дошці оголошень, що знаходиться в навчальному корпусі (вул. 
Валова, 18).
Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій): 
http://kultart.lnu.edu.ua/academics/bachelor; https://www.facebook.com/profile.php?id=100011384351668

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Стандарт відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів,  – що є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють 
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження 
результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, – яких послідовно дотримуються під 
час реалізації ОП.
Систему оцінювання рівня знань за видами робіт при поточному контролі визначає робоча програма 
навчальної дисципліни та силабус. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять 
визначає відповідна кафедра.
Також студент може отримати заохочувальні бали за призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних 
олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукові публікації, участь у наукових конференціях, роботі 
студентських наукових гуртків тощо – у порядку, визначеному рішенням Вченої ради ЛНУ ім. І. 
Франка. Такі бали додають до загальної оцінки за навчальну дисципліну. Одне і те ж досягнення не 
може бути підставою одержання заохочувального та додаткового бала, визначеного Додатком № 2 
Правил призначення академічних стипендій у ЛНУ ім. І. Франка.
Документи, що містить процедуру проведення контрольних заходів, порядок оскарження процедури 
проведення результатів контрольних заходів: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/
Положенням про екзаменаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-
comission.pdf )

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни 
(семестрового екзамену, захисту практики, курсової роботи), якщо він виконав усі види робіт, 
передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, набравши не менше балів, ніж визначена 
Вченою радою факультету межа незадовільного навчання.
Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і 
структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються 
рішенням відповідної кафедри і є обов’язковою складовою навчально-методичного комплексу 
дисципліни.
У випадку конфліктної ситуації, за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом факультету 
створюється комісія для проведення контрольного заходу, до якої входять: завідувач кафедри, 
викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілкового 
комітету студентів факультету.
Діє в ЛНУ ім. І. Франка комісія з питань етики та професійної діяльності: 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/ 
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На ОП таких процедур не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Терміни проведення екзаменаційної сесії визначають у наказі Ректора.
Студентам, які внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони 
здоров’я, не склали семестровий контроль у термін, визначений навчальним планом, наказом Ректора 
встановлюється термін ліквідації академічної заборгованості.
Студентам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох незадовільних оцінок, 
дозволяють ліквідувати академічну заборгованість. Термін ліквідації академічної заборгованості для 
таких осіб встановлюється не пізніше ніж початок наступного навчального семестру згідно з 
навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі, коли у визначений термін академічна 
заборгованість не ліквідована, студент підлягає відрахуванню, крім випадків, передбачених у розділі 
8 Положення.
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється через повторне складання екзаменів і заліків не 
більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яку створює декан 
факультету і до складу якої обов’язково входить лектор.
Студенти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали 
незадовільну оцінку.
Якщо студент за осінній семестр (І, III, V, VII, IX) не виконав навчальну програму в повному обсязі, то – 
за погодженням із кафедрою – він може пройти повторне вивчення окремих дисциплін.
Положення про порядок проходження повторного навчання (організацію освітнього процесу): 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на 
ОП
У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової 
атестації, він має право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися в 
деканат факультету з відповідною апеляційною заявою.
Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я декана факультету, який 
скликає апеляційну комісію.
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її 
подання. Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви.
Порядок планування, організації, проведення та контролю атестації, її форму та зміст визначає 
Положення про екзаменаційну комісію в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/about/university-
today-and-tomorrow/documents/comissions-documents/

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
В ЛНУ ім. І. Франка визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час 
реалізації ОП. ЛНУ ім. І. Франка популяризує академічну доброчесність (насамперед через 
імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні технологічні 
рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
Положення про забезпечення академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка є складовою частиною 
внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої, наукової, 
науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності. Це положення розроблене з метою 
підвищення рівня освіти, наукових досліджень, дотримання вимог наукової етики та запобігання 
академічного плагіату в ЛНУ ім. І. Франка.
Положення про організацію освітнього процесу в ЛНУ ім. І. Франка: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ;
Положення про забезпечення академічної доброчесності в ЛНУ ім. І. Франка: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Для технічного забезпечення діяльності платформи академічної доброчесності призначають 
відповідальну особу в ЛНУ ім. І. Франка, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем необхідних послуг, 
створює відповідні профілі для відповідальних осіб на факультетах, проводить консультації, навчання 
тощо. За поданнями деканів призначають відповідальних осіб на факультетах, які забезпечують 
технічну перевірку робіт на наявність плагіату у відповідних підрозділах. Забезпечення академічної 
доброчесності на ОП здійснює завідувач кафедри.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
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Забезпечення академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи забезпечення якості ЛНУ ім. 
І. Франка і передбачає, такі елементи як політику, стандарти та внутрішню нормативну базу з цього 
питання, чіткий розподіл відповідних функцій та повноважень між наявними структурними 
підрозділами та посадовими особами; відповідні інформаційно-технологічні засоби.
Для дотримання культури академічної доброчесності організації освітнього процесу, наукової 
діяльності, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти структурні підрозділи ЛНУ ім. І. Франка 
проводять комплекс профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання 
спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього 
процесу відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з 
визначенням вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові 
роботи, звіти з проходження практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють 
розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- щорічне проведення для аспірантів і докторантів заходів з питань наукової етики та недопущення 
академічного плагіату;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з цим Положенням.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності встановлюється в ЛНУ ім. І. 
Франка для здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. 
Академічна відповідальність не є різновидом юридичної відповідальності і не заважає притягненню 
осіб до юридичної (кримінальної, адміністративної, цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у 
випадках, передбачених чинним законодавством.
До основних видів академічної відповідальності наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників належать:
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
- відмова у присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної 
категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом 
посади;
- внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.
До основних видів академічної відповідальності здобувачів вищої освіти належать:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу вищої освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих ЗВО пільг з оплати за навчання.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
ЛНУ ім. І. Франка добирає викладачів, виходячи із визначених цілей ОП. Процедури конкурсного 
добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього 
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Під час проведення конкурсу на посади 
викладачів саме їхній професіоналізм та спроможність забезпечити викладання відповідно до цілей 
ОП є вирішальними для результатів конкурсного добору.
Відповідно до навчального плану всі лекції та частину практичних занять на ОП провадять: академік 
НАМ України, п’ятеро народних артистів України, чотири заслужених артисти України, троє 
заслужених діячів мистецтв України, професор (з атестатом), четверо професорів (без атестату),    
п’ятеро доцентів (з атестатом), восьмеро доцентів (без атестату), п’ятеро кандидатів 
мистецтвознавства та кандидат філологічних наук. Усі викладачі викладають дисципліни, що 
відповідають шифру їхньої спеціальності. Це стосується як дисциплін загальної підготовки, так і 
курсів професійно-практичного та вибіркового циклів.
Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує 
обрання викладачів:
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/personnel/

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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ЛНУ ім. І. Франка залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, для 
проведення теоретичних і практичних занять на ОП, організації навчально-репетиційного процесу та 
показу студентських вистав (курсових, дипломних робіт), організації стажувань і практики для 
студентів ЛНУ ім. І. Франка у театрах. Особливістю даної ОП є також залучення майбутніх 
роботодавців до спільного формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної 
діяльності студентів, зокрема і шляхом надання найкращим студентам ЛНУ ім. І. Франка іменних 
стипендій та грантів від Театру, спільне проведення конкурсів на їх здобуття.
Показовою є також спільна організація наукових і студентських конференцій, залучення студентів 
ЛНУ ім. І. Франка (зазвичай на волонтерських засадах) до театральних фестивалів, симпозіумів, 
семінарів та інших заходів, надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчання за 
участю спеціалістів сторін, взаємної участі у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних 
робіт, програм практик та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) 
ОП, співпраці в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних 
занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Оскільки навчання на ОП побудоване як навчально-виробничий комплекс, який на основі 
безпосередньої співпраці ЛНУ ім. І. Франка з театрами Львова забезпечує навчально-практичний 
процес, то роботодавець бере безпосередню участь в аудиторних заняттях на ОП, забезпечує 
виконання розкладу навчально-репетиційного процесу та показу студентських вистав (курсових, 
дипломних робіт) згідно з календарним планом і у терміни, передбачені навчальними планами з 
підготовки фахівців. Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та переддипломної 
практики і стажування для студентів ЛНУ ім. І. Франка. Керівництво практикантами та стажуваннями 
доручається досвідченим працівникам театральної сфери.
Роботодавці беруть активну участь у проведенні обговорення та узагальнення студентських вистав 
(курсових, дипломних робіт), результатів практики й стажування студентів ЛНУ ім. І. Франка та – за 
наявності вакантних місць і виходячи зі своїх потреб – забезпечують роботою випускників (відповідно 
до отриманої спеціальності) та вживають заходів для створення їм належних умов праці згідно з 
чинним законодавством України. Надають роботодавці й інформацію щодо якості освіти та 
практичних навичок у студентів (які проходили практику), а також беруть участь у формуванні та 
оновленні ОП шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Упродовж 2017–2019 рр. низка викладачів ОП пройшла стажування у ЗВО та науково-дослідних 
інститутах України та за кордоном: Когут Г. В. пройшла стажування у Мetropolitan museum of art. 
Department of textile conservation (2017 р.) та брала участь у CAA-Getty International program (2019 р.), 
Циганик М. І. у КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Максименко С. М. у Львівській 
національній академії мистецтв (2019 р.), Лаврентій Р.Я. в Інституті українознавства ім. І. 
Крип'якевича НАН України (2018 р.), Патрон І. В. в Інституті народознавства НАН України (2017 р.), 
Роса-Лаврентій С. в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (2017 р.). Система ЛНУ 
ім. І. Франка щодо професійного розвитку викладачів відповідає їхнім потребам та інтересам, а 
реальне зростання якості викладання свідчить про доречність і своєчасність пройденого стажування.
Інституті післядипломної та доуніверситетської освіти ЛНУ ім. І. Франка – забезпечується підготовка 
та перепідготовка фахівців з вищою освітою на сертифікованих курсах, курсах підвищення 
кваліфікації, стажуванні. Комп’ютерні курси (https://ipodp.lnu.edu.ua/kompyuterni-kursy ), що формують 
вміння роботи в системі LMS Moodle, Google Forms, Prezi https://ipodp.lnu.edu.ua/it-v-osviti.
Мовні курси з вивчення іноземних мов в Інституті створені на базі Центру неперервної освіти та 
Лабораторії інформаційних технологій https://ipodp.lnu.edu.ua/about/centres/tsentr-neperervnoji-
osvity/language-cources

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
ЛНУ ім. І. Франка забезпечує підвищення кваліфікації та стажування викладача не рідше як один раз 
на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати. Викладач має право самостійно обирати 
види, форми, терміни і місце підвищення кваліфікації чи стажування.
Перелік установ-партнерів кафедри, спільно з якими реалізується систему професійного розвитку 
викладача:
Яґеллонський університет;
Театральна академія ім. А. Зельверовича;
Вроцлавський університет
КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого;
ХНУМ ім. І. Котляревського;
Положення щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм 
стимулювання: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/ 
Положення про Відзнаку ЛНУ ім. І. Франка «Медаль Івана Франка»: https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf .
Відділ міжнародних зв’язків ЛНУ ім. І. Франка організовує для викладачів та адміністративних 
працівників ЛНУ ім. І. Франка навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою 
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«Еразмус +». Сьогодні діють угоди ЛНУ ім. І. Франка з університетами 59 країн 
https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
ЛНУ ім. І. Франка володіє відповідним аудиторним фондом загальною площею 60 595 м2. Для 
проведення занять для здобувачів вищої освіти на ОП використовуються аудиторії факультету 
культури і мистецтв та комп’ютерні класи, аудиторії, що перебувають у розпорядженні інших 
факультетів та кафедр, що забезпечують навчальний процес, спортивні зали, басейн, стадіони, 
спеціалізовані лабораторії загальноуніверситетського підпорядкування.
Основні лекційні та практичні заняття студентів проводяться в приміщенні факультету культури і 
мистецтв (вул. Валова, 18). Аудиторний фонд факультету включає 19 аудиторій та приміщень для 
проведення лекційних, семінарських, практичних занять загальною площею 1 857,80 м2. Більша 
частина площ, що використовується, є власністю ЛНУ ім. І. Франка або перебуває у довготривалій 
оренді згідно з договором №28/10 (про комунальне майно міської ради м. Львова).
Науково-педагогічний персонал та студенти ЛНУ ім. І. Франка мають у своєму розпорядженні Наукову 
бібліотеку, загальний фонд якої становить понад 3 млн. найменувань. На факультетах розташовані її 
філії – факультетські  бібліотеки відповідно до фахового спрямування (книгосховище, читальні зали 
та музичні кабінети). Наукова бібліотека забезпечує учасникам навчального процесу – у мережі 
Інтранет – доступ до понад 400 періодичних видань (https://libraria.ua/about/ ).
Наявне все необхідне навчально-методичне забезпечення.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля 
виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
В межах ОП 4 аудиторії факультету культури і мистецтв (вул. Валова, 18), де відбуваються лекційні і 
практичні заняття, забезпечені мультимедійним обладнанням, в корпусі є необмежений і 
безкоштовний доступ до мережі Інтернет як для викладачів, так і для здобувачів вищої освіти. 
Відповідно до специфіки потреб та інтересів здобувачів в межах ОП обладнані класи з музичними 
інструментами (піаніно) та методичний кабінет, де можна позичити музичні інструменти на заняття; 
камерні аудиторії – для індивідуальних занять; спеціально обладнаний хоровий клас, а також 
концертний зал, проведення акторських тренінгів та складання публічних іспитів-виступів, 
передбачених в ОП. Окрім аудиторного фонду факультету культури і мистецтв, здобувачі 
використовують аудиторії та кабінети інших корпусів ЛНУ ім. І. Франка: вул. Університетська, 1 – де є 
Актова зала, Студентський клуб, а також Навчальний телерадіоцентр).
Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів ОП вживаються такі заходи: шляхом 
проведення опитувань студентів щодо задоволеності якістю навчального процесу; завдяки 
регулярним та систематичним зустрічам студентів та адміністрації; шляхом безпосередньої участі 
представників студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, 
що передбачено у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості в ЛНУ ім. І. Франка».
Питанням надання стипендій та соціального забезпечення займається студентський відділ 
університету https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Освітнє середовище як таке стосується освітньої діяльності і поза освітньої діяльності. ЛНУ ім. І. 
Франка прагне задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти в межах освітнього 
середовища і тому при його організації потреби студентів є вирішальним чинником.
В ЛНУ ім. І. Франка діє:
Відділ охорони праці;
Служба пожежної безпеки;
Відділ з питань надзвичайних ситуацій;
Студентський відділ;
Сектор організації дозвілля та медобслуговування (Спортивний клуб, Спорттабір «Карпати», Центр 
культури і дозвілля, Медпункт (Університетська, 1, ауд. 067), Десята міська лікарня міста Львова (вул. 
Бой-Желенського, 14));
Психологічна служба ЛНУ ім. І. Франка (вул. Дорошенка, 41, 3 поверх, ауд. 103, тел.: 063 038 37 38) 
(https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/?hc_ref=ARQpb2Na2w0Rj-YB1-
WslNT20Fhng8AYlnNwYWAZ2JKHxdiCFoSUXe8BpVdFXC_oeIA&__tn__=kC-R;%20http://kultart.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/09/41484439n.png );
Навчально-спортивний комплекс;
Стаціонари (Шацький біолого-географічний стаціонар, Високогірний біостаціонар с. Кваси, 
Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар (Брюховичі), Чорногірський географічний стаціонар 
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(Ворохта), Лабораторія еколого-геологічних досліджень у смт. Верхнє Синьовидне, Дністровський 
географічний стаціонар у смт. Єзупіль).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
На факультеті діє чітка взаємодія деканату – кафедри – академічної групи в організації навчання і 
викладання. Окрім того, у зв’язку з невеликою кількістю студентів на ОП викладач-куратор вповні 
надає освітню підтримку кожному здобувачу вищої освіти та налагоджує індивідуальну комунікацію. 
На кафедрах встановлено графіки чергувань викладачів – виділено спеціальні години для 
індивідуальних консультацій з метою освітньої, організаційної, інформаційної та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти.
Для моніторингу потреб та інтересів здобувачів вищої освіти проводяться систематичні бесіди 
керівника курсу зі студентами на ОП, організовуються зустрічі із завідувачем кафедри 
театрознавства та акторської майстерності, проходять щомісячні зустрічі декана факультету і 
заступників декана з виховної та навчальної роботи. На факультеті сформовано студентський уряд і 
студентську профспілку, представник яких є делегатами студентства факультету культури і 
мистецтв та промоутерами їхніх потреб на Вченій раді факультету. За ініціативи студентського уряду 
факультету культури і мистецтв створено «Скриньку ідей», де кожен із здобувачів вищої освіти може 
залишити анонімно свої побажання, пропозиції, творчі ідеї тощо.
Щомісячно заступником декана з виховної роботи організовуються «Зустрічі на Валовій», де до 
здобувачів вищої освіти запрошуються на зустрічі-бесіди провідні спеціалісти медичних, теологічних, 
психологічних, мистецьких галузей.
Адміністративні питання студенти можуть вирішити в деканаті факультету культури і мистецтв (вул. 
Валова, 18, каб. 14, 16, 18).
Консультативна і соціальна підтримка надається Студентським відділом, Юридичним відділом, 
Відділом розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка, 
Військово-мобілізаційним відділом, Комісією з соціального страхування, Психологічною службою ЛНУ 
ім. І. Франка.
Велику підтримку ЗО надає Первинна профспілкова організація студентів http://ppos.lnu.edu.ua . 
Соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається також студентським відділом Університету, 
який координує процедури призначення та позбавлення академічних і соціальних стипендій. 
Проводить інформаційно-роз’яснювальну діяльність щодо стипендіального забезпечення студентів 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/) та здійснює інші повноваження передбачені положенням про 
студентський відділ Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf).
Здобувачі освіти можуть контактувати з потенційними роботодавцями. http://www.lnu.edu.ua/forum-
karjery/
Інформація для здобувачів вищої освіти на ОП доступна на сайті ЛНУ ім. І. Франка: 
https://www.lnu.edu.ua/ , факультету: https://kultart.lnu.edu.ua/ , кафедри: 
https://kultart.lnu.edu.ua/department/teatroznavstva-ta-aktorskoji-majsternosti , а також у соціальних 
мережах: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011384351668&epa=SEARCH_BOX , 
https://www.instagram.com/valova_18/?hl=uk

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення 
таких умов на ОП (якщо такі були)
ЛНУ ім. І. Франка відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту» 
створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. 
Низка корпусів ЛНУ ім. І. Франка обладнана спеціальними пандусами; у фондах Наукової бібліотеки 
ЛНУ ім. І. Франка доступна колекція навчальної та наукової літератури у зручних форматах для людей 
із вадами зору. Для доступу до аудиторного фонду в ЛНУ ім. І. Франка є мобільний сходовий 
підйомник PTR-130.
На ОП немає здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
В ЛНУ ім. І. Франка наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, 
які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час 
реалізації ОП.
Боротьба з корупцією: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-
corruption/
Центр забезпечення якості освіти (уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції) 
Іваночко І. Б., тел.: 239 42 61.
З метою запобігання корупції в ЛНУ ім. І. Франка працюють телефони довіри: (032) 239 41 00 та 
поштова скринька dovira_lnu@ukr.net
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З огляду на специфіку реалізації ОП (високий процент командної роботи в академічній групі, 
необхідність постійної комунікації між її членами; неформалізовані відносини між викладачем і 
здобувачем вищої освіти) на кафедрі театрознавства та акторської майстерності вироблена гнучка 
система врегулювання конфліктних ситуацій – по своїй суті глибоко студентоцентрична і 
людиноцентрична. Окрім юридично прописаних загальноуніверситетських процедур, практикується 
дещо архаїчна, але досі дієва практика дзвінків та написання листів батькам студента з метою 
інформування та залучення ще одного важеля впливу на конфліктуючі сторони. У тупиковій ситуації 
неодноразово використовувався метод переведення дискримінованої особи в іншу (паралельну) 
академгрупу, або ж навіть переміщення поза межі спеціалізації: з ОП «Акторське мистецтво 
драматичного театру і кіно» на ОП «Театрознавство». При конфлікті між викладачем та здобувачем 
вищої освіти застосовувано також право студента на зміну наукового керівника/порадника.
Куратори академгруп постійно проводять бесіди та виховні заходи, спрямовані на запобігання 
виникнення конфліктних ситуацій, налагодження сприятливої для міжособистісної комунікації 
атмосфери та успішної реалізації цілей та завдань ОП (цьому також сприяє часте спільне 
відвідування мистецьких галерей, музеїв, театрів, наукових та мистецьких центрів). Варто 
наголосити, що попри непоодинокі випадки буллінґу, дискримінації за мовними, релігійними, 
статевими ознаками чи психофізичними даними, суперечності у політичних поглядах, завжди 
вдається знайти можливість вирішити конфліктну ситуацію на рівні кафедри/факультету.
Особливою платформою для висловлення міркувань здобувачами вищої освіти ОП про явні чи 
приховані конфліктні ситуації є також традиційний на факультеті культури і мистецтв «капусник» під 
час «Міжнародного дня театру» (27 березня), де часто звучать досить різкі зауваження на адресу 
певних університетських приписів чи викладачів.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у 
відкритому доступі в мережі Інтернет
Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно з 
визначеною загальноінституційною політикою ЛНУ ім. І. Франка та процедурами внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. Документ – «Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості в ЛНУ ім. І. Франка» – розміщений у відкритому доступі в мережі Інтернет:
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП в обов’язковому порядку здійснюється з періодичністю у три роки. Однак у світлі 
динамічних змін у суспільстві та освітніх процесах останнім часом цю процедуру здійснювано частіше 
– згідно з прописаними в ЛНУ ім. І. Франка процедурами розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП. Про потребу внесення змін до ОП сигналізує система внутрішнього 
забезпечення якості освіти, що функціонує на факультетському та університетському рівнях, із 
залученням відповідальних за цей напрям роботи підрозділів. На загальноуніверситетському рівні до 
процесу залучені Ректор, проректори, Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка; до факультетського включені 
Вчена рада факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр. Зокрема, завідувач кафедри 
безпосередньо виконує функцію контролю за якістю розробки ОП, її актуальністю, дотриманням і 
виконанням викладачами усіх процесів, передбачених в ОП, рівнем їхньої науково-педагогічної 
кваліфікації.
За результатами останнього перегляду до ОП були внесені певні зміни, спрямовані на збільшення 
практичної складової навчального процесу – формування безпосередніх фахових компетентностей у 
здобувачів вищої освіти. Доречність таких змін диктують постійно змінні вимоги ринку праці, 
еволюція виробничих процесів у сфері сучасної культури.
Відповідаючи на виклики часу та намагаючись подолати труднощі на шляху послідовного 
впровадження інноваційних процедур, ЛНУ ім. І. Франка працює на випередження – завдяки 
регулярним моніторингам щодо якості освітнього процесу.
Перегляд ОП проводиться кафедрою театрознавства та акторської майстерності не частіше ніж один 
раз в рік, що розглядається на засіданні кафедри в присутності роботодавців. Рекомендації кафедри 
подаються на науково-методичні раду факультету для розгляду. У випадку позитивного рішення 
науково-методичної ради питання зміни ОП розглядається на Вченій раді факультету культури і 
мистецтв, а тоді на Вченій раді ЛНУ ім. І. Франка.
Наприклад, у 2017–2018 н. р. в ОП було внесено зміни до навчального плану – в 4 семестрі замінити 
форму звітності залік на диференційований залік з дисципліни «Вокал».
Постійно здійснюється моніторинг наповнення циклу «Вибіркових дисциплін». Наприклад, у 2018-
2019 н.р. з циклу дисциплін вільно вибору у 7 семестрі замінити дисципліну «Театральна культура 
Сходу» на «Сценічний бій» (4 – кредити,  32  – практичних, 88 – самостійна робота, форма звітності – 
залік).
У зв’язку з контактами у сфері інклюзивної освіти, актуальним для студентів став курс «Інтеграційний 
театр: теорія та практика», який обрали здобувачі у восьмому семестрі 2019-2020 навчального року.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені 
до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх 
позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Участь здобувачів вищої освіти у процесах періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості реалізується на кількох рівнях:
- шляхом проведення опитувань студентів щодо задоволеності/незадоволеності студента якістю 
навчального процесу (їхня позиція береться до уваги під час перегляду ОП);
- завдяки регулярним та систематичним зустрічам студентів та адміністрації;
- через укладення та публікацію процедури розгляду звернень;
- шляхом формування банку пропозицій студентів щодо перспектив розвитку ЛНУ ім. І. Франка, 
загалом, та щодо забезпечення якості ОП, зокрема;
- шляхом безпосередньої участі представників студентського самоврядування у процедурах 
внутрішнього забезпечення якості ОП, передбачених «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості в ЛНУ ім. І. Франка».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ЛНУ ім. І. Франка», 
Студентський відділ та Студентські представницькі органи (Студентський уряд, Студентський 
профком) беруть участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 
нормативно-правової бази, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідної роботи, призначення стипендій; участь у заходах (процесах) щодо забезпечення 
якості вищої освіти; делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; 
розробка пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; забезпечення підвищення рівня 
зацікавленості студентів в регламентації процедур та забезпечення якості освітнього процесу.
Обов’язки студентського самоврядування описані в п. 3 Положення про студентське самоврядування 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://students.lnu.edu.ua/self-
government/regulation/)

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
Завдяки системі укладених угод ЛНУ ім. І. Франка із театральними закладами Львова роботодавці 
безпосередньо залучені у навчальний процес, що сприяє живим контактам двох сторін, зокрема – й у 
процесі періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Зокрема, найтісніша 
співпраця відбувається з Національним академічним українським драматичним театром імені Марії 
Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Львівським академічним 
драматичним театром імені Лесі Українки, Першим академічним українським театром для дітей та 
юнацтва, Львівським академічним обласним театром ляльок, Львівським академічним театром 
естрадних мініатюр «І люди, і ляльки», а також із професійним об’єднанням – Спілкою театральних 
діячів України.
Таким чином роботодавці мають можливість впливати на якість майбутніх фахівців відповідно до 
найактуальніших вимог та запитів ринку праці. Інформація про запити роботодавців щодо 
компетенцій майбутніх театрознавців отримується через проведення відповідних моніторингів, а 
також – шляхом безпосередніх запитів на адресу інституцій, де вже працюють випускники кафедри 
(у наданих відгуках-характеристиках чітко відзначені затребувані риси і навики фахівців-
театрознавців). Така багаторічна практика засвідчує, що взаємодія із роботодавцями носить 
серйозний та постійних характери.
На факультеті культури і мистецтв за ОП проходять семінари, зустрічі зі стейхолдерами.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Аби розуміти кар’єрні шляхи випускників та використовувати їхній досвід під час перегляду ОП, ЛНУ 
ім. І. Франка вдається до таких заходів для збору інформації щодо працевлаштування своїх колишніх 
студентів:
- організація зустрічі студентів із випускниками – в рамках профорієнтаційної роботи;
- опитування випускників;
- співпраця із Асоціацією випускників ЛНУ ім. І. Франка;
- проведення відповідних моніторингів (на базі інформації у соціальних мережах);
- запити на адресу інституцій, де працюють випускники.
Зокрема, відповідальний за роботу з випускниками Відділ сприяння працевлаштуванню студентів та 
випускників, а також Асоціація випускників ЛНУ ім. І. Франка. Інформацію щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників ОП відслідковує Відділ сприяння працевлаштуванню 
випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://work.lnu.edu.ua/about/), долучається  також Асоціація Випускників  
(https://alumni.lnu.edu.ua/documents/).
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За результатами моніторингу працевлаштування випускників, який проводить Відділ сприяння 
працевлаштуванню випускників та студентів Львівського національного університету імені Івана 
Франка маємо такі результати:
89 % - працевлаштовані випускники, з них 51,1 % випускників працюють за спеціальністю, 15 % - 
приватні підприємці. 
72,5 % випускників зазначили, що мають перспективу кар’єрного зростання. 45% випускників почали 
працювати ще під час навчання, а 32 % випускників працевлаштувалися на роботу протягом трьох 
місяців після закінчення Університету.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Система забезпечення якості ЛНУ ім. І. Франка забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в 
освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
Щодо реалізації ОП, то під час звітних заходів було зауважено недостатню кількість навчально-
методичних посібників та наукової літератури, виданих працівниками кафедри для даної ОП. Над цим 
працюють викладачі ОП. Так само виникали питання з кадрового забезпечення, оскільки кафедра не 
має доктора наук на постійному місці праці, довгий час не відбувались захисти кандидатських та 
докторських дисертацій. Над цим також працює колектив кафедри, зокрема, заплановано низку 
захистів дисертаційних робіт на наступні три роки.
З боку ректорату ЛНУ ім. І. Франка звучали пропозиції щодо впровадження викладання окремих 
дисциплін іноземними мовами – відповідно доцент Г. Когут розробила та подала курс з історії 
мистецтва англійською мовою. Інші викладачі працюють над наступними пропозиціями.
Щодо покращення ОП й освітньої діяльності з реалізації ОП важливим є покращення ефективності 
діяльності науково-методичних рад на факультеті з розширення її повноважень та оперативності 
діяльності.
Значна роль у реагуванні на недоліки в освітніх бакалаврських програмах належить Вченій раді 
факультету та Вченій раді ЛНУ ім. І. Франка

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої 
програми.
Під час проходження першої акредитації кафедри у 2003 р. у Висновках експертної комісії про стан 
підготовки фахівців напряму 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 7.020201 «Театральне мистецтво» 
було висловлено побажання посилити увагу до наукової та педагогічної діяльності молодих фахівців, 
більш широкого впровадження активних форм і засобів навчання у нових економічних умовах.
У Експертних висновках за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності 
спеціальності 8.020201 «Театральне мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на 
факультеті культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка від 16 квітня 2009 р. були висловлені наступні 
зауваження:
- звернути увагу на необхідність збільшення видань навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України з дисциплін фундаментального циклу;
- розширити зв’язки ЛНУ ім. І. Франка з іншими вищими навчальними закладами з даного напрямку 
для подальшого розвитку нормативно-методичної бази підготовки фахівців;
- поповнити бібліотечні фонди ЛНУ ім. І. Франка новою навчально-методичною літературою зі 
спеціальності «Театральне мистецтво».
Під час освітнього процесу ці зауваження брались до уваги, як і при укладанні та вдосконаленні ОП.
Зокрема, було укладено угоди про співпрацю ХНУМ ім. І. Котляревського, продовжено та 
переукладено угоду про співпрацю з КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 
посилено співпрацю із польськими театральними ЗВО та кафедрами театрознавства класичних 
університетів.
До співпраці у рамках наукових конференцій та підготовки окремих видань залучено фахівців з 
Віденського університету, Празької академії мистецтв.
За цей час видано значну кількість навчальної фахової літератури, поповнено фонди Наукової 
бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка. Укладено електронну бібліотеку фахових видань, з якої користають 
студенти.
У бібліотечні фонди, зокрема, було передано колекцію книг професора О. Ю. Клековкіна, усі випуски 
театрознавчого журналу «Просценіум», праці, що видавала кафедра. До останніх, зокрема, належать: 
монографія М. Гарбузюк «Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії 
та форми репрезентації»; монографія С. Максименко «Український театр у Львові в період німецької 
окупації (1941–1944)»; «Українська сцена у полікультурному просторів Австро-Угорщини (друга пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.)» (Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецькомовної преси, упор. Р. 
Лаврентій) та ін.
До викладання семінарських дисциплін та практикумів запрошено аспірантку кафедри кінознавства 
КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого І. Патрон.
На 2020–2023 рр. заплановано захист однієї докторської та двох кандидатських дисертацій 

Сторінка 22



викладачів кафедри.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
В академічній спільноті ЛНУ ім. І. Франка віддавна культивується культура якості, що сприяє 
постійному розвиткові освітньої та науково-дослідної діяльності. Ключовим у цьому процесі є 
розуміння кожним учасником освітнього процесу своєї ролі та відповідальності як члена цієї 
академічної спільноти.
Відтак висока якість освіти як інституційна ціль потребує активної участі всіх членів академічної 
спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. Окрім загального виховання культури 
якості, це коригується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у ЛНУ ім. І. 
Франка», яке покликане підтримувати у викладачів та студентів цінність власної залученості до 
процесів забезпечення якості.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає факультетський (Вчена рада 
факультету, декан, його заступники та завідувачі кафедр) та університетський рівень (Ректор, 
проректори, Вчена рада ЛНУ ім. І. Франка). Забезпечення якості освіти на університетському рівні 
реалізується шляхом: здійснення ефективного управління освітнім процесом, інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення навчального процесу та ін.
Забезпечення якості на факультетському рівні реалізується шляхом: формування освітніх програм, 
структурно-логічних схем, навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями; контроль за 
успішністю студентів та наявністю необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та ін.
А також залучення відповідальних за цей напрям роботи підрозділів:
- Центр забезпечення якості освіти;
- Навчально-методичний відділ;
- Центр моніторингу;
- Відділ сприяння працевлаштуванню;
- Науково-дослідна частина;
- Приймальна комісія;
- Центр мережних технологій та ІТ підтримки;
- Лабораторія контролю якості організаційно-методичного центру електронного навчання;
- Відділ АСУ ВНЗ «Сигма»;
- Відділ міжнародних зв’язків;
- Наукова бібліотека;
- Відділ інформаційного забезпечення;
- Студентський відділ / Студентські представницькі органи (Студентський уряд, Студентський 
профком).
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються чіткими та зрозумілими правилами і 
процедурами, прописаними у таких внутрішніх нормативно-правових актах ЛНУ ім. І. Франка: Статут; 
Правила внутрішнього розпорядку; Документи про організацію та забезпечення якості навчального 
процесу (Положення про організацію освітнього процесу; Положення про порядок підготовки, 
формування та видання наказів у студентських справах; Положення про порядок переведення 
студентів на вакантні місця державного замовлення; Тимчасове положення про порядок організації 
академічної мобільності здобувачів вищої освіти; Положення про визнання та перезарахування 
результатів навчання учасників академічної мобільності; Положення про оцінювання роботи та 
визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників; Положення про 
організацію підготовки фахівців за спеціалізаціями; Проєкт-положення про забезпечення якості освіти 
у ЛНУ ім. І. Франка та ін.), а також – Контракт здобувача вищої освіти. Усі названі документи постійно 
доступні для усіх учасників освітнього процесу – розміщені на офіційному вебсайті ЛНУ ім. І. Франка.
Статут: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/institutive-documents/
Правила внутрішнього розпорядку: http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf
Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЛНУ ім. І. Франка: 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
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офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Адреса веб-сторінки: https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
026 «Сценічне мистецтво» («Акторське мистецтво драматичного театру і кіно») (перший рівень) 
https://kultart.lnu.edu.ua/academics/bakalavr

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильною стороною ОП насамперед є те, що вона реалізується у класичному академічному 
університетському середовищі і розроблена як навчально-виробничий комплекс. Це забезпечує як 
високі етичні, наукові, педагогічні, організаційні, технічні стандарти, так і дає можливість акторам-
студентам з перших днів навчання бути активним учасником театрального процесу. Дана ОП – єдина 
в Україні, що здійснюється саме в класичному університеті. ЛНУ ім. І. Франка забезпечує відповідний 
кадровий педагогічний склад ОП, сучасну світоглядно-виховну компоненту навчання, найширші 
можливості всеукраїнської та міжнародної науково-педагогічної, мистецької й студентської 
комунікації, оперування новітніми педагогічними та дослідницько-пошуковими методами, належну 
матеріальну базу для реалізації ОП. Театр, який є співучасником навчання, забезпечує сценічний 
простір та необхідні одиниці матеріально-технічної бази (костюми, реквізит, декорації тощо).
Також не менш важливою сильною стороною ОП є її максимальне наближення до актуального 
театрального процесу в Україні та за кордоном. Угоди про співпрацю поміж ЛНУ ім. І. Франка та 
державними театральними закладами міста й області забезпечують належну базу для проходження 
практик, адаптації студента у безпосередньому театрально-виробничому процесі. Викладачі фахових 
дисциплін ОП є народний артист України, заслужена артистка України, заслужений діяч мистецтв 
України також знані учені, дослідники в царині історії й теорії театру, і водночас – провідні експерти, 
театральні критики, що активно залучені у сьогоденні мистецькі процеси.
Студенти ОП є візитівкою ЛНУ ім. І. Франка, адже мають свій неповторний професійний стиль, 
оригінальний мистецький смак, націоцентричне світобачення і є постійними учасниками культурно-
мистецького життя України та відзначені численними нагородами і грамотами.
Студенти ОП під керівництвом викладача кафедри театрознавства та акторської майстерності 
Дибовської З. В. заснували автентичний і популярний проєкт «YAGODY» 
(https://www.facebook.com/YagOdy.etnogurt/ ).
Студенти ОП є активними учасниками різноманітних проектів та переможцями конкурсів, зокрема Ю. 
Оліяр лауреат ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу професійних читців імені Лесі Українки (м. Луцьк 
2019).
Сильною стороною ОП є постійна співпраця з роботодавцями щодо наповнення курсів спеціалізації.
Сильною стороною є відкритість можливостей для навчання на даній ОП здобувачів інших ЗВО за 
спеціальністю «Сценічне мистецтво».
До слабких сторін ОП відносимо потребу збільшення кількості навчально-методичних видань 
кафедри, орієнтованих саме на цю ОП, та йдучи на зустріч потребам студентів, що разом з тим, 
спонукає готувати нові курси, пропонувати нову літературу та писати нові посібники і підручники.
Попри співпрацю із професійними театрами Львова. Вочеивдь, для повноти й незалежності реалізації 
навчального процесу, було би вкрай важливим мати власну сценічну базу, на якій можна б було 
регулярно показувати курсові та дипломні роботи здобувачів ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективними планами розвитку ОП передбачено низку заходів задля посилення наукового 
потенціалу викладацького складу, оновлення змістового та методологічного наповнення курсів, 
вдосконалення навчально-методичного забезпечення, поглиблення та розширення компетенцій 
випускників, активізації співпраці з роботодавцями.
У планах на найближчі три роки, зокрема, передбачено захисти викладачами кафедри однієї 
докторської дисертації та двох – кандидатських. Намічено створення творчої аспірантури за даною 
спеціальністю, що зробить ОП ланкою у повному освітньому циклі ЛНУ ім. І. Франка.
Серед пріоритетів розвитку ОП – розширення та інтенсифікація міжнародної співпраці. 
Відбудуватимуться наукові стажування викладачів в університетах Вроцлава, Кракова, Варшави, 
Відня, Праги. Будуть скореговані існуючі договори про співпрацю та укладено нові партнерські 
стосунки із аналогічними ОП у Німеччині, Румунії, Словаччині, для можливості виїзду зі студентськими 
виставами на міжнародні фестивалі.
Заплановано розробку та впровадження у навчальну програму кількох нових практичних дисциплін: 
«Інструмент», «Малярство».
Заплановано збільшити кількість наукових та науково-методичних видань, серед яких, зокрема, 
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переклади закордонних театрознавчих праць, роботу над якими вже розпочато.
Розвиток ОП запланований у тісному зв’язку із роботодавцями та відповідно до динаміки їхніх вимог 
та потреб. Планується підписання низки угод про співпрацю з більшою кількістю закладів культури і 
мистецтва державних та недержавних форм власності.
До керівництва ЛНУ ім. І. Франка буде звернено кілька пропозицій щодо покращення матеріально-
технічної бази ОП, зокрема, у сегменті мультимедійних та інтернет-технологій.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мельник Володимир Петрович
Дата: 13.03.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 
матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Теорія і практика 
хорового співу

навчальна 
дисципліна

теорія і практика хор. 
співу.pdf

+OTLM7AAsmdRuBO9P3wG93r0BMgUEPl16pb4GOaNyfM= Аудиторія, інструмент 
(фортепіано)

Навчальна практика 
(театрально-
ознайомча)

практика практика 1 курс.pdf aO5QrwS9PSrU7aAZQy12EG0gGnP7jLGC0QvEbxwtknI= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
доступ до інтернету

Навчальна практика 
(театрально- 
споглядальна)

практика практика 2 курс.docx.pdf qvWeOVWE/F6fEP69MhcHR0LF7koscOAvRH/OgYgXB3Y= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Навчальна практика 
(Робота над роллю)

практика практика 3 курс.pdf J69E7WjSHFqtWqbO4wCbchtm1u63Gx0ShZDjSqsjYZk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Виробнича практика 
(Підготовка вистави)

практика практика 4 курс.pdf FnAeTmxoWheSNkgGvLEfNXDoDv4c9mpqLLquv55oCHo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія світового 
театру ХХ ст.

навчальна 
дисципліна

історія світового театру ХХ 
ст.pdf

1dWFbhxZNaYako6hihAcppZNXw5V32Wp8EMB6tpGChM= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Культура сценічного 
мовлення

навчальна 
дисципліна

Культура сценічного 
мовлення.pdf

crFiOZC76MtxbbPo8aeo11pdK2SXmm/Jsfi4zqWF7qc= Аудиторія, ноутбук

Теорія драми навчальна 
дисципліна

теорія драми.pdf QX0c5r1VZNajnV/iAtP395FWvVesjx7kQ5nJcRoWrrg= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія театрального 
костюма

навчальна 
дисципліна

історія театрального 
костюма.pdf

N8yWeigPwQf9aIfM2cgKYafqNxrESWPllBoBT7LhsdQ= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Робота на радіо і 
телебаченні

навчальна 
дисципліна

робота на радіо та 
телебаченні.pdf

t82EWPkGSTFSrnfk/LsAcBhboREmfHnX4mPoyJYNzD8= Аудиторія (студія), камера, 
ноутбук

Інтеграційний театр: 
теорія і практика

навчальна 
дисципліна

інтеграційний театр.pdf NQ+O3gBr3wjv7pjM5yLdvUCT1scYmfc4t/KJpWcPGhk= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Сучасні візуальні 
мистецькі практики

навчальна 
дисципліна

сучасні візуальні мистецькі 
практики.pdf

61MSfFzwix20Zpox7XgfeR+WCIOszZH6vEjIvUTS3N8= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія музики навчальна 
дисципліна

Історія музики.pdf xyEZW/CGaqk7UESUOEA3I2rvCfGEqzhvviDDGTBaWok= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Сучасний танець навчальна 
дисципліна

Сучасний танець.pdf wN46Jo4e2mHX91dxyQatAzhkzn7NODrQWNvde3oKDmI= Аудиторія (танцювальна зала), 
ноутбук, колонки

Грим навчальна 
дисципліна

грим.pdf 20pwsiAsZ45KZntxnGktgU3TGv33M+tf878bXbz0Nfw= Аудиторія (дзеркало)

Вокал навчальна 
дисципліна

вокал 2-4 курс.pdf Iw3XUh/VL/F3sSOd7rkx7sYeLybV1Hhi2ayyxAMu+mE= Аудиторія, інструмент 
(фортепіано)

Танець навчальна 
дисципліна

танець 1-3 курс.pdf 6BSpcTXkoD6cxoeBKixvUXi50qg4dkR846/Go8qwPaE= Аудиторія (танцювальна зала)

Сценічна мова навчальна 
дисципліна

сцен мова І-4.pdf y9TpoZPlrWlbHVW8EBDCl/MmpV3YNeSuDUVcvdANqD0= Аудиторія (зал)

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

укр.мова.pdf mNM5/qcRNkaslr+SsMXvDbUclVu2DDrsubHrtQoECUU= Аудиторія

Історія України навчальна 
дисципліна

історія України.pdf QvVvC/Ci9foqQhBx2ni5houynxn+P3Cep1LMJB5OHQo= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран

Історія української 
культури

навчальна 
дисципліна

історія укр.культури.pdf m8p7ZvTiz8ZcIHeeqo9DbDbUnZ+Ra80g59OE0l69EUA= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран

Філософія навчальна 
дисципліна

філософія.pdf lYV/IsuRMaxtxGCWLn7238LdaxMKqnZLC24sIlqIOK4= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран

Політологія навчальна 
дисципліна

політологія.pdf KAXX+4ZikbmBqPjA+xtj8arY5F2n1Je7gXwTMxq7RQE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран

Іноземна мова 
(англійська)

навчальна 
дисципліна

іноземна-англійська.pdf MnSDoSMKOD8BgbT+yBXPf4puLHgIwv3O9DGqsQOTXHg= Аудиторія, ноутбук

Іноземна мова 
(французька)

навчальна 
дисципліна

іноземна_французька.pdf 7Ulo2Por1K3YMGNze+wAdeXnYmwfJRw2hJH2h1Qcgxk= Аудиторія, ноутбук

Фізичне виховання 
(тренінг)

навчальна 
дисципліна

фіз.виховання_тренінг.pdf M2UxtXfUkYgGc9lbLgICorK6f/sDwPDZaqv9fKiHHs0= Аудиторія (зал)

Історія зарубіжного 
театру

навчальна 
дисципліна

історія зарубіжного 
театру.pdf

C6G2IkOg6eX+ePFuTCnQOH5KgsPVZl+N+qxfiih7oGY= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія українського 
театру

навчальна 
дисципліна

іст.укр.театру.pdf rCxU8zXSbJIDhCLGc7qRIh/hRvkMRUNRSX9/LGfu6Ow= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія 
образотворчого 
мистецтва та 
архітектури

навчальна 
дисципліна

іст. образотв. мист.pdf JxhuGzuGQMjgfbyX9X/MdFUI64A96B5Uja9tVHwd5Xw= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Історія кіномистецтва навчальна 
дисципліна

іст. кіномистецтва.pdf R1HhXsW4xUuSughTbbNd6iAAkHxIQjHvJ80ffi0MtrE= Аудиторія, проектор, ноутбук, 
екран, доступ до інтернету

Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист та 
сестринська справа)

навчальна 
дисципліна

бжд.pdf VRrYGG7ouEvx94eoeQlzEnltH/4dFR5XAvnH3652a78= Аудиторія

Охорона праці 
(основи охорони праці 
та охорона праці в 
галузі)

навчальна 
дисципліна

охорона праці.pdf s7FuZTcJuWc08o7ZvXJ+ohVOjrnb3lkg3cNehcjH/8U= Аудиторія

Майстерність актора навчальна Майстерність актора. 1-4 kcxd8DE9sCbJOLLX9exbsKgECCTe2MBepYn1T+f8+PI= Аудиторія (зал)



дисципліна к..pdf

Кваліфікаційна 
робота (вистава)

підсумкова 
атестація

Силабус-Кваліфікаційна-
робот-вистава.pdf

jFiIBWpaV5kEMGpMgY5yOXwa6eK0UkdeQ5Q/8kyMAiI= Аудиторія (зал), проектор, 
ноутбук, колонки

Комплексний іспит 
(майстерність актора)

підсумкова 
атестація

Силабус-Комплексний-
іспит-майстерність-

актора.pdf

ZPyLeVu7/OCDHo/IsH9dPHgrPpUrBRzMj53sR/dsKiM= Аудиторія

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та 
версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

340200 Магденко 
Катерина 
Євгенівна

асистент 0 Грим Посада:  Асистен кафедри театрознавства та акторської 
майстерності. 
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2018 р., спеціальність «Сценічне мистецтво», кваліфікація – 
актор драматичного театру і кіно

206784 Холов Тарас 
Іванович

Асистент 0 Сучасний танець Посада: асистент кафедри хореографії та режисури, 
заслужений діяч естрадного мистецтва України;
Освіта: Львівське державне училище культури і мистецтв, 
2009, спец. – хореографія, квал. – художній керівник ансамблю 
сучасного танцю, танцюрист  ансамблю сучасного танцю, 
викладач хореографії.
Публікації: 1. Холов Т.  Становлення Львівського театру опери і 
балету у повоєнні роки першої половини ХХст. / Т. Холов // 
Всеукр. наук.-прак. конф. «Мистецька освіта в класичному 
Університеті: традиції, сучасність та перспективи». – Львів. 
2014.

93611 Коломиєць 
Ольга Ігорівна

Доцент 0 Історія музики Доцент  кафедри музичного мистецтва та хорового співу, 
кандидат мистецтвознавства
Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка, 
спеціальність – «Етномузикознавство»;
Стаж 16 р.
Публікації: 
Kolomyyets Olha. Report of a Liaison Officer (Ukraine) // Bulletin of 
the International Council for Traditional Music. – No. 132. – 
October, 2016. – ISSN (Online): 2304-4039. – 
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/132-
ICTM-Bulletin-Oct-2016-better.pdf
Kolomyyets Olha. Olena Murzyna Obituary // Bulletin of the 
International Council for Traditional Music. – No. 133. – January, 
2017. – ISSN (Online): 2304-4039. – 
http://www.ictmusic.org/sites/default/files/documents/bulletins/133-
ICTM-Bulletin-Jan-2017-better.pdf
Коломиєць О. Основне коло методологічних питань 
етномузичних студій у дискурсах американських 
етномузикологів сучасності (за результатами дослідження  
2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової 
програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників 
народної музики червоно руських (галицько-володимирських) 
та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та 
матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80. 
http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/03/cimp-
10_maket_a5.pdf
Olha Kolomyyets. Ukrainian-Indian Ethnomusicologial Dialog: 
Beginnings (The Author’s Experience in Kirana Gharana) // Вісник 
Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Серія Мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2017. – С. 199-209.
Коломиєць О. Звукова колористика у стилістиці музичної мови 
професійних співців школи (ґхарани) Кірана у Північній Індії: 
Раґа Яман – спроба аналізу (до питання про музичну семіотику) 
// Етномузика. – Львів, 2017. – Наукові збірки Львівської 
національної музичної академії ім. М.Лисенка. -Вип. 13, С. 9-30.

135356 Чабан Юрій 
Васильович

Асистент 0 Робота на радіо і 
телебаченні

Посада: Асистент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності 
Основне місце - ЛНУ ім. І.Франка, завідувач НТРЦ.
Освіта: Львівський держ. політехнічний ін-т, 1988 р., інженер-
радіотехнік

128534 Бень Галина 
Любомирівна

Асистент 0 Вокал Посада: старший викладач кафедри музичного мистецтва, 
заступник декана факультету культури і мистецтв з наукової і 
навчально-виховної роботи;
Освіта: Львівська державна консерваторія ім. М.  Лисенка, 
1990 р., спеціальність – сольний спів, кваліфікація  -камерно-
концертна співачка, викладач вокалу. 
Публікації:
Бень Г. Етапи створення  вокально-сценічного образу у процесі 
навчання зі студентом-актором. Etapy budowania wokalno-
scenicznej postaci w procesie pracy ze studentem-aktorem / 
Галина Бень // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. 2013. – 1-й 
номер.– С. 206–212. – (Lwowsko-Rzeszowski zeszyty naukowe. – 
2013. – Numer 1. – S. 206–212).
Бень Г. Деякі аспекти роботи педагога над усуненням 
вокальних недоліків у студентів-акторів / Галина Бень // Вісник 
Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 278–286. – (Серія 
мистецтвознавство, Вип. 16. – Ч. 1.)
Ben H. Richard Berkeley’s-Master-class, Or the Recihes of singing 
science from the British Professor
Друкується за: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www. Vocalisten nl/2015/12/14/richard-berkeleys-master-
class-artikel/(Гаазька Академія Вокалу і Танцю)
Бень Г. Особливості роботи над вокальним номером у 
драматичній виставі та вокальною партією у музичній виставі 
зі студентом –актором/ Галина Бень // Вісник Львівського 
університету. – Львів, 2018. – С.3-11 – (Серія 
мистецтвознавство, Вип. 18)
Науково-методичний збірник
Бень Г. Методика вокального виховання майбутнього актора 
драматичного театру/ Галина Бень // Науково – методичний 
збірник. – Львів : Видавничий центр Львівського національного 
університету Імені Івана Франка, 2016. -200с.

166041 Чмир 
Володимир 
Ярославович

Доцент 0 Танець Посада: Доцент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності, Заслужений діяч мистецтв України;
Основне місце праці: директор громадської організації 
Львівський мистецький центр «Зразковий вокально-



хореографічний ансамбль Веселі черевички».
Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет,
2005 р., спеціальність: хореографія, кваліфікація:
балетмейстер народної хореографії, викладач, артист
Стаж: 6 років

205112 Збєря Нінель 
Анатоліївна

Асистент 0 Фізичне 
виховання 
(тренінг)

Посада: Асистент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності.  Основне місце - Перший український 
академічний театр для дітей та юнацтва, балетмейстер-
постановник. 
Освіта: Київський державний інститут культури, 1997, 
спеціальність – народна художня творчість, кваліфікація – 
режисер театралізований вистав та масових свят, викладач 
фахових дисциплін
Стаж: 6 р.

141007 Вигнанська 
Ірина 
Михайлівна

Доцент 0 Іноземна мова 
(французька)

Посада: Доцент кафедри французької філології
Освіта: Львівський державний університет  імені Івана Франка, 
у 1999 р., спеціальність – французька мова та література
Публікації: 
Вигнанська І.М. Фразеологічна синонімія – джерело 
зображувальних можливостей біблійної лексики. / І.М. 
Вигнанська // Міжвузівська науково-практична конференція 
[“Євронаука-2011: Актуальні проблеми розвитку сучасної 
науки”], (Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.) / Криворізька філія 
ПВНЗ “Європейський університет”, Криворізький державний 
педагогічний університет. – Кривий Ріг, 2011.
Вигнанська І. М. Les noms propres de la Bible et leur 
interprétation en langue française. / І. М. Вигнанська // Актуальні 
проблеми перекладознавства та міжкультурної комунікації // 
Зб. наук. видань. Нова філологія. №50. – Запоріжжя, 2012. – С. 
109–112.

Вигнанська І. М. Узуальна та оказіональна варіантність 
фразеологічних біблійних одиниць французької мови. / І. М. 
Вигнанська // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 
Філол. Науки. – Волинськ, 2012. – Вип. 6 (231). – С. 19–23.

Вигнанська І. М. Recherches publicités aveс références bibliques. / 
І. М. Вигнанська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 
Острог : Вид-во Національного університету «Острозька 
академія», 2012. – С. 30–33.

194510 Андрущак 
Оксана 
Всеволодівна

Асистент 0 Іноземна мова 
(англійська)

Посада: Асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних 
факультетів
Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 
2000
Публікації: 1. Andruschak O., Fitio T., Kaluzhna H., Devlysh I. 
Writing Groups for Junior Scholars and University Teachers: 
Ukrainian Experience/ [Kaluzhna H., Fitio T., Andruschak O., 
Devlysh I.]: European Writing Centers association Conference 
[“Crossing National Boundaries and Linguistic Borders: 
(Re)Thinking and (Re)Situating the Writing Center and WAC 
Connection in Europe and Beyond”], (Paris, The American 
University of Paris, May 24-28), p.51-52
2. Andruschak O., Fitio T., Kaluzhna H., Devlysh I. Ukrainian 
students as writers: a solitary endeavour or collaboration?/ T. Fitio, 
H. Kaluzhna, O. Andruschak, I. Devlysh // EATAW Conference-2011 
[“The Role of the Student Experience in Shaping Academic Writing 
Development in Higher Education”], (University of Limerick, 
Ireland, June, 29 – July, 1 2011): P. 112.

474 Откович 
Катерина 
Вікторівна

Асистент 0 Філософія Кандидат філософських наук, асистент кафедри філософії
Публікації: Откович К. Формування гендерного дискурсу у 
світовому та українському культурному просторі. // Вісник 
Львівського університету. Серія: філософські науки, 2016. – 
Вип. 118. – С. 110 – 117.
Откович К. Особливості гендерного дискурсу в творчості 
Ольги Кобилянської / Откович Катерина // Вісник ЛНУ. Серія 
філософські науки. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 
С. 117-124.
Монографія:
Откович К. Ілюзія свободи: образ жінки від традиціоналізму до 
модернізму : монографія / КатеринаОткович// – К. : КАРБОН, 
2010. – 209 с. : іл.Монографія “Ілюзія свободи : образ жінки від 
традиціоналізму до модернізму”

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Охорона праці 
(основи охорони 
праці та охорона 
праці в галузі)

Посада: Професор кафедри безпеки життєдіяльності
Освіта: Львівський державний університет  імені Івана Франка, 
у 1971 р., спеціальність «Основні процеси хімічного 
виробництва і хімічна кібернетика»
Стаж: 41 р.
Публікації: 
Determination of the degree of ions hydration by the electrical 
conductivity of their aqueous solutions (Voprosy khimii i 
khimicheskoi teknologii. – 2018. – Iss. 3. – P. 58-63, with co-auth.)
Вплив бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості 
діоксиду титану у водних суспензіях (Хімія, фізика та 
технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 301-312, із співавт.)
Hydration and local viscosity of water around singly charged ions in 
aqueous solutions (Journal of applied chemical science 
international. – 2016. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 19-24, with co-auth.)
Дослідження ступеня агрегування частинок діоксиду титану в 
його водних суспензіях (Вісник Львівського університету. Серія 
хімічна. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 541-547, із співавт.)
Про механізм росту наноструктур на поверхні CdJ2 
(Український фізичний журнал. – 2015 – Т. 60, № 11. – С. 1144-
1150, із співавт.)
Формування просторової структури осадів суспензій діоксиду 
титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та 
поверхнево-активних речовин (Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 
2014. – Вип. 56, Ч. 2. – С. 486 – 493, із співавт.)
Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності 
людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 2. Повний текст
Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою 
техногенного середовища (Управління розвитком складних 
систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 177-182, із співавт.)

99117 Яремко Зіновій 
Михайлович

Завідувач 
кафедри

0 Безпека 
життєдіяльності 
(безпека 
життєдіяльності, 
цивільний 
захист та 
сестринська 
справа)

Посада: Професор кафедри безпеки життєдіяльності
Освіта: Львівський державний університет  імені Івана Франка, 
у 1971 р., спеціальність «Основні процеси хімічного 
виробництва і хімічна кібернетика»
Стаж: 41 р.
Публікації: 
Determination of the degree of ions hydration by the electrical 
conductivity of their aqueous solutions (Voprosy khimii i 
khimicheskoi teknologii. – 2018. – Iss. 3. – P. 58-63, with co-auth.)
Вплив бензетоній хлориду на електроповерхневі властивості 
діоксиду титану у водних суспензіях (Хімія, фізика та 
технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 301-312, із співавт.)
Hydration and local viscosity of water around singly charged ions in 



aqueous solutions (Journal of applied chemical science 
international. – 2016. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 19-24, with co-auth.)
Дослідження ступеня агрегування частинок діоксиду титану в 
його водних суспензіях (Вісник Львівського університету. Серія 
хімічна. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 541-547, із співавт.)
Про механізм росту наноструктур на поверхні CdJ2 
(Український фізичний журнал. – 2015 – Т. 60, № 11. – С. 1144-
1150, із співавт.)
Формування просторової структури осадів суспензій діоксиду 
титану в бінарних розчинах поліметакрилової кислоти та 
поверхнево-активних речовин (Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 
2014. – Вип. 56, Ч. 2. – С. 486 – 493, із співавт.)
Яремко З.М. Концептуальні засади безпечної життєдіяльності 
людини / З.М. Яремко, В.В. Ващук, Я.В. Галаджун // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 2. Повний текст
Ризик-орієнтований підхід до управління безпекою 
техногенного середовища (Управління розвитком складних 
систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 177-182, із співавт.)

141753 Данилиха 
Наталія 
Романівна

Доцент 0 Історія 
української 
культури

Посада: Доцент кафедри філософії мистецтв
Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка, 
1996, спеціальність – історія України., викладач, кваліфікація – 
історик, викладач
Стаж: 9 р.
Публікації: 
Данилиха Н. Спогади про дидаскала. // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2015. – Випуск 51: памяті професора Степана Макарчука. – С. 
48-52.
 Данилиха Н, Гриньох Н. Політичні аспекти та соціально-
побутові і демографічні наслідки переселення українців із 
Польщі в Україну. // Депортації, примусові переселення в житті 
народів, у долі людей людей: матеріали Міжнародного 
круглого столу. – Київ: б/в, 2016. – С. 45-50.
Данилиха Н. Музейні комунікації: історичні моделі. // 
Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної 
діяльності: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів 
міжвузівської науково–практичної конференції. –Київ: Вид-во 
КУКіМ, 2017. – С. 59-68.
Данилиха Н., Пуківський Ю. Традиційна весняна календарна 
обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді / 
Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна 
монографія. – Львів: Сполом, 2018. – С.25-34.
Данилиха Н. Спогади про дидаскала.. // Вісник Львівського 
університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – Випуск 51: пам’яті Степана Макарчука. – С. 48-52.

324744 Іленьків 
Галина 
Василівна

Асистент 
кафедри 
теорії та 
історії 
політичної 
науки

0 Політологія Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки, 
кандидат політичних наук
Освіта: Львівський національний університет  імені Івана 
Франка, у 2015 р., спеціальність – політологія
Публікації: 
Іленьків Г. До питання методології дослідження утопії в 
політичній науці // Тези звітної наукової конференції 
філософського факультету. Львів, 2016. С.  185–188.
Іленьків Г. Принцип утопізму в концепції «ідеальної держави» 
Арістотеля // Вісник Львівського університету. Серія 
філософсько-політологічні студії: матеріали круглого столу з 
нагоди 2400-ліття Арістотеля (м. Львів, 25 листоп. 2016 р.) 
Львів, 2017. Вип. 9. С. 149–151.
Іленьків Г. Раціоналістично-ірраціоналістичні основи політики в 
утопії та антиутопії // Тези звітної наукової конференції 
філософського факультету. Львів, 2017. С. 178–180.
Іленьків Г. Антиутопія як специфічний політичний дискурс 
сучасності // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в 
Україні та світі: тези міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21–
22 лип. 2017 р.) Одеса: ГО «Причорноморський центр 
досліджень проблем суспільства», 2017. С. 83–87.
Іленьків Г. Принцип корисності як основа раціональної 
організації політичної системи утопії та антиутопії // Вісник 
Львівського університету. Серія філософсько-політологічні 
студії: Політологія як наука про принципи, форми та способи 
здійснення людської свободи: матеріали четвертих міжвуз. 
методолог. читань (м. Ворохта, жовт. 2017 р.). Львів, 2017. 
Вип. 14. С. 224–226.

130675 Мельничук 
Оксана 
Йосифівна

Старший 
викладач

0 Теорія і 
практика 
хорового співу

Посада: Старший викладач кафедри музичного мистецтва та 
хорового співу
Освіта: Львівська державна консерваторія ім. М. Лисенка, 
спеціальність – «Диригування»
Стаж: 13 р.
Публікації: 
 “Вклад композиторів “Перемиської школи” в становлення і 
розвиток музичної освіти Галичини” – Матеріали другої 
міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п 
ятиліттю створення кафедри музичного мистецтва. Музична 
освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації. Львів, 
“Сполом”, 2011
 Музична інтерпретація поезій Тараса Шевченка у творчості 
композиторів ХІХ-початку ХХ століття. /Оксана.Мельничук / – 
Вісник ЛНУ ім.І.Франка. Серія: Мистецтвознавтво.2014. Випуск 
15 .С.81-88

144875 Когут Галина 
Володимирівна

Доцент 0 Історія 
театрального 
костюма

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 
(2005), Кандидат мистецтвознавства, 17.00.06 «Декоративне і 
прикладне мистецтво». Тема дисертації: «Українські «панські» 
килими 17--18 ст. (історія та стилістика)»; 
Кваліфікація: Львівська академія мистецтв, 1999 р., 
спеціальність – художнє моделювання, кваліфікація – 
художник-технолог; Стаж: 16 р. ; 
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 25.04.14-25.05.14, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка № 
952 від 14.04.2014, тема: «Ознайомлення і наукове 
опрацювання фондів музею етнографії та художнього 
промислу». Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк, США , 
01.01.2017-31.05.2017р.
Публікації: Когут Г. Килими на портретах митрополита 
Дмитрія Туптала (1651-1709): рекнструкція та атрибуція 
орнаментів // Вісник Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство.– 2015. – Випуск 16.  – С. 227–233.
Когут Г. Іван Франко критикує Алоїза Рігля? Килимарство, 
постколоніальна теорія та національний дискурс / Галина 
Когут // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. 
– Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 64-70.
Когут Г. Полтавський килим XVIII ст. (НМТ-965) зі збірки 
Національного музею у Львові ім. А.Шептицького та його 
аналоги в музеях Кракова, Львова та Полтави // Збереження і 
дослідження сторико-культурної спадщини в музейних 
зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти 
діяльності. Міжнародна наукова конференція. – Львів, 2013. – 



С. 269-272.
Когут Г. Полтавські  «арабескові» килими другої половини XVIII 
– початку XIX ст. / Г.Когут // Вісник Львівського університету. 
Серія: Мистецтвознавство.– 2013. – Випуск 12. – С.375-392.
Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного 
декоративного мистецтва у Києві // Вісник Львівського 
університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.8. — Львів, 
2008. – C. 113-126.

200308 Роса-Лаврентій 
Софія Ігорівна

Асистент 0 Історія 
зарубіжного 
театру

Посада: Асистент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2006 р., спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація – 
театрознавець. Викладач української мови і літератури
Стажування: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича 
НАНУ, 9.11-9.12.17, дов. 141/85 від 11.12.17.
Публікації: 
Роса-Лаврентій С. І. Драма “Слово о полку Ігоревім” Григора 
Лужницького — її літературні та сценічна якості // С. Роса-
Лаврентій // Збірник статтей Міжнародної наукової 
конференції „Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту 
Ярославу Осмомислу)” . – Галич, 2012 – С. 53-61.
Роса-Лаврентій С. “Слово о полку Ігоря” Григора Лужницького: 
структура, поетика, аспекти сценічности драми / Софія Роса-
Лаврентій // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2014. 
– № 1-3 (38-40). – С. 169-176.
Роса-Лаврентій С. Що ховає „Зерносховище” : [рецензія на 
виставу „Зерносховище” Першого українського драматичного 
театру для дітей та юнацтва, реж. А. Приходько] / Софія Роса-
Лаврентій // День. – Київ, 2015. – № 95. – 4 червня. – С. 10.
Роса-Лаврентій С. І. Концепції модерного українського театру у 
візіях Григора Лужницького // Sacrum et profanum w kulturze / 
red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrowny. – Lwów: Rastr-7, 2017. –  
S. 152-163. 

200308 Роса-Лаврентій 
Софія Ігорівна

Асистент 0 Історія світового 
театру ХХ ст.

Посада: Асистент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2006 р., спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація – 
театрознавець. Викладач української мови і літератури
Стажування: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича 
НАНУ, 9.11-9.12.17, дов. 141/85 від 11.12.17.
Роса-Лаврентій С. І. Драма “Слово о полку Ігоревім” Григора 
Лужницького — її літературні та сценічна якості // С. Роса-
Лаврентій // Збірник статтей Міжнародної наукової 
конференції „Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту 
Ярославу Осмомислу)” . – Галич, 2012 – С. 53-61.
Роса-Лаврентій С. “Слово о полку Ігоря” Григора Лужницького: 
структура, поетика, аспекти сценічности драми / Софія Роса-
Лаврентій // Просценіум : театрознавчий журнал. – Львів, 2014. 
– № 1-3 (38-40). – С. 169-176.
Роса-Лаврентій С. Що ховає „Зерносховище” : [рецензія на 
виставу „Зерносховище” Першого українського драматичного 
театру для дітей та юнацтва, реж. А. Приходько] / Софія Роса-
Лаврентій // День. – Київ, 2015. – № 95. – 4 червня. – С. 10.
Роса-Лаврентій С. І. Концепції модерного українського театру у 
візіях Григора Лужницького // Sacrum et profanum w kulturze / 
red. Grzegorz Grzybek, Taras Dubrowny. – Lwów: Rastr-7, 2017. –  
S. 152-163. 

67744 Циганик 
Мирослава 
Іванівна

Доцент 0 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Посада: Доцент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності; Освіта: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2009 р., спеціальність – фольклористика. 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач української мови і 
літератури та фольклору; Кандидат філологічних наук, 
10.01.07, «фольклористика»
Тема дисертації: «Фольклористична діяльність Якова 
Головацького»;
Стаж: 7 р.
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 20.10.14-20.11.14, наказ ректора ЛНУ імені І. Франка 
№3674 від 14.10.2014, тема: «Формування історії української 
театральної критики, дослідження впливу народних джерел 
на самобутність українського театру»
Київський  національний університет театру, кіно і 
телебачення ім.І.Карпенка- Карого, з 12.02.18р.- 12.03.18 р., 
наказ ректора ЛНУ №583 від 19.02.2018р.
Публікації: 
Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у 
збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси» / Мирослава Циганик // Народознавчі зошити. – 
2013 – № 1. – С. 12–22.
Циганик М. Збірка Якова Головацького «Народные песни 
Галицкой и Угорской Руси»: історія укладання / Мирослава 
Циганик // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – С. 44–48.
Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності 
Якова Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 
2014. – С. 48–55.
Циганик М. І. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях 
Івана Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.– Львів, 2015. – 
С. 229–236.
Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / 
Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. 
Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167- 
175.

67744 Циганик 
Мирослава 
Іванівна

Доцент 0 Культура 
сценічного 
мовлення

Посада: Доцент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності; Освіта: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2009 р., спеціальність – фольклористика. 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач української мови і 
літератури та фольклору; Кандидат філологічних наук, 
10.01.07, «фольклористика»
Тема дисертації: «Фольклористична діяльність Якова 
Головацького»;
Стаж: 7 р.
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 20.10.14-20.11.14, наказ ректора ЛНУ імені І. Франка 
№3674 від 14.10.2014, тема: «Формування історії української 
театральної критики, дослідження впливу народних джерел 
на самобутність українського театру»
Київський  національний університет театру, кіно і 
телебачення ім.І.Карпенка- Карого, з 12.02.18р.- 12.03.18 р., 
наказ ректора ЛНУ №583 від 19.02.2018р.
Публікації: 
Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у 
збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси» / Мирослава Циганик // Народознавчі зошити. – 
2013 – № 1. – С. 12–22.
Циганик М. Збірка Якова Головацького «Народные песни 



Галицкой и Угорской Руси»: історія укладання / Мирослава 
Циганик // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – С. 44–48.
Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності 
Якова Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 
2014. – С. 48–55.
Циганик М. І. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях 
Івана Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.– Львів, 2015. – 
С. 229–236.
Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / 
Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. 
Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167- 
175.

217027 Якимович 
Богдан 
Зіновійович

Професор 0 Історія України Посада: Професор кафедри  бібліотекознавства та бібліографії, 
доктор історичних наук
Освіта: Львівський політехнічний інститут,1974,  спеціальність 
– промислове та цивільне будівництво
Стаж: 21 р.
Публікації: “Книга. Просвіта. Нація. Видавнича діяльність Івана 
Франка у 70–80 роках ХІХ ст. (Львів, 1996)”;
“Збройні сили України: Нарис історії (Львів, 1996)”;
“Іван Франко – видавець: Книгознавчі та джерелознавчі 
аспекти (Львів, 2006)”.

144875 Когут Галина 
Володимирівна

Доцент 0 Сучасні візуальні 
мистецькі 
практики

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 
(2005), Кандидат мистецтвознавства, 17.00.06 «Декоративне і 
прикладне мистецтво». Тема дисертації: «Українські «панські» 
килими 17--18 ст. (історія та стилістика)»; 
Кваліфікація: Львівська академія мистецтв, 1999 р., 
спеціальність – художнє моделювання, кваліфікація – 
художник-технолог; Стаж: 16 р. ; 
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 25.04.14-25.05.14, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка № 
952 від 14.04.2014, тема: «Ознайомлення і наукове 
опрацювання фондів музею етнографії та художнього 
промислу». Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк, США , 
01.01.2017-31.05.2017р.
Публікації: Когут Г. Килими на портретах митрополита 
Дмитрія Туптала (1651-1709): рекнструкція та атрибуція 
орнаментів // Вісник Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство.– 2015. – Випуск 16.  – С. 227–233.
Когут Г. Іван Франко критикує Алоїза Рігля? Килимарство, 
постколоніальна теорія та національний дискурс / Галина 
Когут // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. 
– Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 64-70.
Когут Г. Полтавський килим XVIII ст. (НМТ-965) зі збірки 
Національного музею у Львові ім. А.Шептицького та його 
аналоги в музеях Кракова, Львова та Полтави // Збереження і 
дослідження сторико-культурної спадщини в музейних 
зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти 
діяльності. Міжнародна наукова конференція. – Львів, 2013. – 
С. 269-272.
Когут Г. Полтавські  «арабескові» килими другої половини XVIII 
– початку XIX ст. / Г.Когут // Вісник Львівського університету. 
Серія: Мистецтвознавство.– 2013. – Випуск 12. – С.375-392.
Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного 
декоративного мистецтва у Києві // Вісник Львівського 
університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.8. — Львів, 
2008. – C. 113-126.

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Інтеграційний 
театр: теорія і 
практика

Посада: Старший викладач кафедри театрознавства та 
акторської майстерності
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2005 р., спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація – 
театрознавець. Викладач української мови і літератури
Стаж: 10 р.
Стажування: Львівська національна академія мистецтв, 
21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 
від 10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в 
театральній освіті».
Публікації: 
Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 
2017.– № 1-3. – С.157–158.
Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів, 
2017.– № 1-3. – С.178–179.
Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана Франка на 
сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – 
Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 226–238.
Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені 
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з 
п’єси Педро Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // 
Pomiędzy. Між. Между. Between. Zwischen. Entre. Polonistyczno-
Ukrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. – № 1. – C. 
123–136. Режим доступу: 
http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?page=biezacy-numer.
Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    
http://www.grotowski.net/performer/performer-13/swiat-miejscem-
prawdy

8392 Рой Уляна 
Володимирівна

Старший 
викладач

0 Теорія драми Посада: Старший викладач кафедри театрознавства та 
акторської майстерності
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2005 р., спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація – 
театрознавець. Викладач української мови і літератури
Стаж: 10 р.
Стажування: Львівська національна академія мистецтв, 
21.11.2016 -21.12.2016, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка №4228 
від 10.11.2016, тема: «Культурний менеджмент та його місце в 
театральній освіті».
Публікації: 
Рой У. «На початку згадати забутих» // Просценіум.– Львів, 
2017.– № 1-3. – С.157–158.
Рой У. «Нагорода вітками – українцю!» // Просценіум.– Львів, 
2017.– № 1-3. – С.178–179.
Рой У. «Першопрочитання комедії „Учитель” Івана Франка на 
сцені народного театру Товариства „Руська Бесіда” (1894-1895 
років)»./ Уляна Рой // Вісник Львів. ун-ту. Серія мистецтвозн. – 
Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 226–238.
Рой У. «До історії постановки «Війт заламейський» на сцені 
театру товариства «Руська Бесіда» (переробка Івана Франка з 
п’єси Педро Кальдерона «Саламейський алькальд»)» // 
Pomiędzy. Між. Между. Between. Zwischen. Entre. Polonistyczno-
Ukrainoznawcze Studia Naukowe:  – Wrocław, 2015. – № 1. – C. 
123–136. Режим доступу: 
http://www.between.uni.wroc.pl/index.php?page=biezacy-numer.
Uljana Roy. Świat miejscem prawdy // „Performer”, №13    
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67744 Циганик 
Мирослава 
Іванівна

Доцент 0 Історія 
українського 
театру

Посада: Доцент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності; Освіта: Львівський національний університет 
імені Івана Франка, 2009 р., спеціальність – фольклористика. 
Кваліфікація – магістр філології. Викладач української мови і 
літератури та фольклору; Кандидат філологічних наук, 
10.01.07, «фольклористика»
Тема дисертації: «Фольклористична діяльність Якова 
Головацького»;
Стаж: 7 р.
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 20.10.14-20.11.14, наказ ректора ЛНУ імені І. Франка 
№3674 від 14.10.2014, тема: «Формування історії української 
театральної критики, дослідження впливу народних джерел 
на самобутність українського театру»
Київський  національний університет театру, кіно і 
телебачення ім.І.Карпенка- Карого, з 12.02.18р.- 12.03.18 р., 
наказ ректора ЛНУ №583 від 19.02.2018р.
Публікації: 
Циганик М. Фольклорні записи корифеїв «Руської трійці» у 
збірнику Якова Головацького «Народные песни Галицкой и 
Угорской Руси» / Мирослава Циганик // Народознавчі зошити. – 
2013 – № 1. – С. 12–22.
Циганик М. Збірка Якова Головацького «Народные песни 
Галицкой и Угорской Руси»: історія укладання / Мирослава 
Циганик // Мандрівець. – 2013. – № 1 (103). – С. 44–48.
Циганик М. І. Творчість Тараса Шевченка в науковій діяльності 
Якова Головацького. / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія мистецтвознавство. – Випуск 15. – Львів, 
2014. – С. 48–55.
Циганик М. І. Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях 
Івана Франка / Мирослава Циганик // Вісник Львівського 
університету. – Серія філологічна. – Випуск 62.– Львів, 2015. – 
С. 229–236.
Циганик М. Яків Головацький в оцінці Івана Франка / 
Мирослава Циганик // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. 
Збірник статей. – Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 167- 
175.

144875 Когут Галина 
Володимирівна

Доцент 0 Історія 
образотворчого 
мистецтва та 
архітектури

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 
(2005), Кандидат мистецтвознавства, 17.00.06 «Декоративне і 
прикладне мистецтво». Тема дисертації: «Українські «панські» 
килими 17--18 ст. (історія та стилістика)»; 
Кваліфікація: Львівська академія мистецтв, 1999 р., 
спеціальність – художнє моделювання, кваліфікація – 
художник-технолог; Стаж: 16 р. ; 
Підвищення кваліфікації: Інститут народознавства НАНУ 
(Львів), 25.04.14-25.05.14, наказ ректора ЛНУ ім. І. Франка № 
952 від 14.04.2014, тема: «Ознайомлення і наукове 
опрацювання фондів музею етнографії та художнього 
промислу». Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк, США , 
01.01.2017-31.05.2017р.
Публікації: Когут Г. Килими на портретах митрополита 
Дмитрія Туптала (1651-1709): рекнструкція та атрибуція 
орнаментів // Вісник Львівського університету. Серія: 
Мистецтвознавство.– 2015. – Випуск 16.  – С. 227–233.
Когут Г. Іван Франко критикує Алоїза Рігля? Килимарство, 
постколоніальна теорія та національний дискурс / Галина 
Когут // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції. Збірник статей. 
– Львів, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка – 2016. – С. 64-70.
Когут Г. Полтавський килим XVIII ст. (НМТ-965) зі збірки 
Національного музею у Львові ім. А.Шептицького та його 
аналоги в музеях Кракова, Львова та Полтави // Збереження і 
дослідження сторико-культурної спадщини в музейних 
зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти 
діяльності. Міжнародна наукова конференція. – Львів, 2013. – 
С. 269-272.
Когут Г. Полтавські  «арабескові» килими другої половини XVIII 
– початку XIX ст. / Г.Когут // Вісник Львівського університету. 
Серія: Мистецтвознавство.– 2013. – Випуск 12. – С.375-392.
Когут Г. Килим 1782 р. зі збірки Музею українського народного 
декоративного мистецтва у Києві // Вісник Львівського 
університету. Серія мистецтвознавство. — Вип.8. — Львів, 
2008. – C. 113-126.

66175 Баша Олена 
Петрівна

Доцент 0 Сценічна мова Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
Основне місце праці Перший український академічний театр 
для дітей та юнацтва, актриса 
Освіта: Київський державний інститут театрального 
мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, 1980 р., спеціальність – 
актриса драматичного театру і кіно, кваліфікація – актриса 
драматичного театру і кіно
Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності 
(2015 р.), Заслужена артистка України , посв. №2156 вид. 
Указом Президента України від 30.05.2002 р.
Стаж 12 р.
Нагороди: Диплом  НСТДУ «Тріумф. Театр. Львів». «Найкраща 
жіноча роль 2 плану» за роль Єви  Любовскі у виставі 
«Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи», режисерка Роза 
Саркісян.  (2019)
Диплом Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва 
«СвітОгляд» у Сєвєродонецьку за перемогу у номінації 
«Найкраща акторська робота» (за роль Єви  Любовскі у виставі 
«Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи», режисерка Роза 
Саркісян) (2019).
Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, 
журналістики та архітектури у номінації «Драматургія, 
театральне мистецтво» – імені Бориса Романицького (за роль 
Єви  Любовскі у виставі «Прекрасні, прекрасні, прекрасні 
часи», режисерка Роза Саркісян) (2019).
Подяка губернатора Львівської обласної адміністрації М. 
Мальського за високий професіоналізм, багаторічну творчу і 
викладацьку діяльність та вагомий внесок у розвиток 
національного театрального мистецтва (2019). 
Публікації: 
Баша О.П. Практика – педагогічний експеримент / О. П. Баша // 
Просценіум. – Львів, 2012. – №1–3 (32–34). – С.122–127.
Баша О.П. Постава п’єси «Тарас Шевченко» Юрія Костюка у 
режисурі Володимира Скляренка на сцені Львівського театру 
юного глядача ім. М.Горького 1945р. / О. П. Баша // Науковий 
вісник Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І.К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць 
[Текст]. – Київ, 2014. –Вип.15. –  С. 44–48.
Баша О.П. Мирон Лукавецький (1938-2012): Сторінки біографії / 
О. П. Баша // Актуальні проблеми мистецької практики і 
мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії 2014: зб. наук. праць 
[Текст] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. – Київ. : 
Фенікс, 2014. – Вип. 6 (17). – С.65–74.
Баша О.П. Образ Тараса Шевченка на сцені Першого 
академічного українського театру для дітей та юнацтва(1945-



2014рр.) / О. П. Баша // Вісник Львівського університету. Серія 
мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип.15 – С.117–131.
Баша О.П. До історії постави комедії Івана Франка «Учитель» на 
сцені Першого академічного українського театру для дітей та 
юнацтва (1956 рік) / Олена Баша // Вісник Львівського 
університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2017.– Вип. 
18. – С. 160–173.

132929 Патрон Ірина 
Василівна

Асистент 0 Історія 
кіномистецтва

Посада: Асистент кафедри театрознавства та акторської 
майстерності
Аспірантка Київського національного університету тевтру, кіно 
і телебачення ім. І.Карпенка-Карого (кафедра кінознавства)
Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка, 
2009 р., спеціальність «Культурологія», кваліфікація – магістр 
культурології
Стаж: 10 р.
Стажування: Інститут народознавства НАНУ (Львів), 15.03.2017 
-15.04.2017, наказ ректора ЛНУ ім. І.Франка №844 від 
14.03.2017, тема: «Ознайомлення і наукове опрацювання 
бібліотечних фондів Інституту народознавства НАНУ для 
майбутніх досліджень мистецтвознавчої кінокритики»
Публікації: 
Патрон І. В. Рецензія на книгу Анджели Нанетті «Мій дідусь 
був черешнею» / І. В. Патрон // Світ дитини. – Львів, 2016. – 
число 6 (244). – С.14–15.
Патрон І. В. Діяльність Юліана Дороша в контексті розвитку 
фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 
роках ХХ століття / І. В. Патрон // Вісник Львівського 
університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2017. – Вип. 
18. – С.316–330.
Патрон І. В. Кіноспадщина Юліана Дороша в контексті 
розвитку фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських 
землях у 20–30 роках ХХ століття / І. В. Патрон // Науковий 
вісник Київського національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2018. – Вип. 23. 
– С.92–100.
Патрон І., Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ ст. // 
Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / І. Патрон, М. Циганик. – 
Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С.21-28
Patron Irina. Polski Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich 
publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego / Irina 
Patron // Studia Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda / pod redakcja S. 
Bobowskiego. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wroclawskiego, 2018. – S.199–211.

108562 Воловецька 
Галина 
Степанівна

Доцент 0 Майстерність 
актора

Доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
Основне місце праці - Львівський національний академічний 
театр опери та балету ім. С. Крушельницької, головний 
режисер
Освіта: 
Вищий державний інститут ім. М.Лисенка, 1994 р., 
спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація – викладач 
скрипки, артист камерного ансамблю.
Київський державний 
ін-т театр. мистецтва ім. І. Карпенка- Карого, 2002 р., 
спеціальність «Театральне мистецтво», кваліфікація – режисер 
драматичного театру
Заслужений діяч мистецтв України, посв. №1427 від 27.10. 
2009 р.
Стаж 13 р.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Теорія і практика хорового співу

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



комплексом отриманих знань консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Навчальна практика (театрально-ознайомча)

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти професійною етикою Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Навчальна практика (театрально- споглядальна)

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти професійною етикою Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Навчальна практика (Робота над роллю)

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти професійною етикою Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Оперувати специфічною системою Бесіди, пояснення, консультації, Усне опитування, письмове опитування 



виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Виробнича практика (Підготовка вистави)

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти професійною етикою Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 



Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, пояснення, консультації, 
самостійна робота з навчально-
методичною лутературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування 
перевірка самостійої роботи, залік, 
програмовий контроль 

Історія світового театру ХХ ст.

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Культура сценічного мовлення

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, Бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії.

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Теорія драми

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія театрального костюма

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Робота на радіо і телебаченні

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота



Інтеграційний театр: теорія і практика

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Сучасні візуальні мистецькі практики

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія музики

Володіти професійною етикою Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботиЛекції, 
бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна роботаУсне опитування, 
письмове опитування, переврка 
самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Сучасний танець

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік



навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Володіти професійною етикою Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, практичні роботи, 
демонстрування, ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

. Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Грим

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Володіти професійною етикою Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вокал

Володіти професійною етикою Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен



практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Танець

Володіти професійною етикою Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен



результату практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Практичні заняття, бесіди, розповідь, 
пояснення, консультації, ігровий етод, 
дискусія, самостійна робота з 
навчально-методичною літературою, 
практичні роботи, демонстрування, 
ілюстрування

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, екзамен

Сценічна мова

Володіти професійною етикою Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 



роботи, демонстрування, ілюстрування контрольна робота
Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія України

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія української культури

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Філософія

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Політологія



Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (англійська)

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботиЛекції, 
бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вести на іноземних мовах бесіду-
діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Іноземна мова (французька)

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вести на іноземних мовах бесіду- Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, Усне опитування, письмове опитування, 



діалог за фахом; перекладати фахові 
тексти зі словником

консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Фізичне виховання (тренінг)

Володіти професійною етикою Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Практичні заняття, контроль виконаних 
завдань, перевірка самостійної роботи, 
контроль виконання практичних 
занять, публічний показ

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, залік

Історія зарубіжного театру

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 



діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи.

робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія українського театру

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія образотворчого мистецтва та архітектури

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота



Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Історія кіномистецтва

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

1. Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 



синтезу в професійній діяльності. робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Безпека життєдіяльності 
(безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа)

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне).

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання.

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі)

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Лекції, бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, дискусія, самостійна 
робота з навчально-методичною 
літературою, демонстрування, 
ілюстрування, дослідні роботи

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
залік, тестування, модульна 
контрольна робота

Майстерність актора

Вміти здійснювати спілкування в 
діалоговому режимі з широкою 
професійною та науковою спільнотою 
та громадськістю щодо питань 
сценічного мистецтва

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною етикою Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти професійною лексикою, 
грамотно використовувати її у 
подальшій професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти методикою аналізу 
драматичного твору та ролі

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 



реалізації сценічного твору (проекту) самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, аналізувати проблемні 
ситуацій й приймати обґрунтовані 
рішення для їх розв’язання

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти здійснювати пошук інформації в 
мережі Інтернет, вільно застосовувати 
можливості інформаційних технологій у 
професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

Бесіди, розповідь, пояснення, 
консультації, ігровий етод, дискусія, 
самостійна робота з навчально-
методичною літературою, практичні 
роботи, демонстрування, ілюстрування

Усне опитування, письмове опитування, 
перевірка самостійної роботи, контроль 
виконання індивідуальних завдань, 
екзамен, тестування, модульна 
контрольна робота

Кваліфікаційна робота (вистава)

Застосовувати розуміння природи 
художнього синтезу в ефективній 
діяльності зі створення сценічного 
твору у складі творчої групи

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти професійною етикою публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Обирати художні засоби, необхідні для 
відтворення креативного задуму при 
реалізації сценічного твору (проекту)

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Оперувати специфічною системою 
виражальних засобів (пластично-
зображальними, звуковими, акторсько-
виконавськими, монтажно-
композиційними, сценарно-
драматургічними) при створенні та 
виробництві сценічного твору

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 



Вміти відтворювати в художніх 
сценічних образах власну здатність до 
творчого сприйняття світу

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти виконавськими вміннями й 
навичками професії, елементами 
внутрішньої і зовнішньої техніки 
виконавця в межах обраного фаху

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти застосовувати й удосконалювати 
навички міжособистісної взаємодії

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти адекватно оцінювати нову 
ситуацію та здійснювати пошук 
можливостей до адаптації та дії в її 
умовах

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти адекватно сприймати критику і 
знаходити відповідні шляхи реагування 
на неї, критично оцінювати власну 
діяльність та її результати

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Комплексний іспит (майстерність актора)

Вміти використовувати можливості 
новітніх інформаційних і цифрових 
технологій в процесі реалізації 
художньої ідеї та осмислення творчого 
результату

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Знати основні етапи (епохи, стилі, 
напрямки) у розвитку музики, 
літератури, образотворчого мистецтва, 
кіно; історичні та сучасні факти про 
життя і творчість видатних 
особистостей у сфері мистецтва

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Знати історію відповідної галузі 
світового й українського сценічного 
мистецтва, особливості розвитку 
акторського мистецтва у межах різних 
історичних (культурних) епох

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти знаходити адекватні засоби 
презентації результату своєї творчої 
(інтелектуальної) діяльності

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти державною мовою України, 
культурою висловлювання, вмінням 
логічно будувати власне мовлення 
(письмове та усне)

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Вміти вільно оперувати всім 
комплексом отриманих знань

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

Володіти культурою мислення, 
здатністю до узагальнення, аналізу і 
синтезу в професійній діяльності

публічний показ, атестаційна 
кваліфікаційна робота

Контроль виконання індивідуальних 
завдань, перевірка самостійної роботи 

 


