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ПРОГРАМА 

обласного семінару з масових форм сценічного мистецтва  

для художніх керівників і керівників творчих колективів  

закладів культури клубного типу Харківської області 

 

«Авторська режисура»  

(з досвіду постановок масових свят і театралізованих видовищ  

викладачів кафедри режисури Харківської державної академії культури)  

 

11 березня 2020 р.                                                       м. Харків, Бурсацький узвіз, 4,  

                                                                         ХДАК, головний корпус, Мала зала 

 

08.30 Заїзд та реєстрація учасників 

09.15 Відкриття семінару  

Вітання: 

 Ректора ХДАК, заслуженого діяча мистецтв України, професора Шейко 

Василя Миколайовича; 

 Завідувача кафедри режисури ХДАК, заслуженого діяча мистецтв 

України, професора Гордєєва Сергія Івановича 

 

09.30 Тема: 

 «Драматургія масових театралізованих постановок, календарних свят (День 

міста, Міжнародний жіночий день, Свято Перемоги, Новий рік)» 

Доповідач: 

Мащенко Івана Олегівна, викладач, аспірант ХДАК 

 

10.15 Тема: 

 «Режисура календарних свят, тематичних вечорів, шоу програм, концертних 

програм і театралізованих вистав» 

Доповідачі: 

Набоков Роман Геннадійович, старший викладач кафедри режисури ХДАК, 

кандидат мистецтвознавства; 

Островська Марина Василівна, Лауреат Міжнародних конкурсів, старший 

викладач кафедри режисури ХДАК 

 

11.00 Тема:  

 «Режисура вуличних вистав і видовищ» 

Доповідачі: 

Лачко Ольга Юріївна, викладач кафедри режисури ХДАК, кандидат 

мистецтвознавства; 

Сікалов Ігор Андрійович, Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач кафедри 

режисури ХДАК 

 

12.00 – 12.20  Кава-брейк 

 



12.20 Тема: 

«Вимоги до вступу абітурієнтів та особливості підготовки режисерів у 

Харківську державну академію культури» (за спеціальністю «Сценічне 

мистецтва» 

Доповідач: 

Гордєєв Сергій Іванович, завідувач кафедри режисури, заслужений діяч 

мистецтв України, професор  

 

13.00 – 14.00  Тема: 

 «Театр мас у сучасну епоху; завтрашній день святкової індустрії» 

Доповідачі: 

Настаченко Олексій Олексійович, заслужений діяч мистецтв України, старший 

викладач кафедри режисури ХДАК, художній керівник Харківського 

молодіжного театру «Мадрігал»; 

Настаченко Христина Олексіївна, Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач 

кафедри режисури ХДАК. 

 

 

 
Модератор семінару – С. І. Гордєєв, заслужений діяч мистецтв України, кандидат 

мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри режисури ХДАК.  

 

Координатор з організаційних питань –  В. О. Бугайова, заслужений працівник культури 

України, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри режисури ХДАК. 

 

Інформаційна підтримка – О.С. Акименко, завідувач відділу з методичної роботи 

КЗ «ООМЦКМ» 
 

 

 З усіх питань звертатися за тeл.: +38 050 400 77 97,  +38 066 731 88 49, +38 063 414 85 05 

Участь у роботі семінару безоплатна! 

 


