
  



 

  



професійних завдань. Потрібно визнати, що виявлені суперечності 

мають місце їх усунення протягом виконання всього дисертаційного 

дослідження. 

Отже, на часі необхідність подолання суперечностей, створення 

ефективних і результативних умов, винайдення й впровадження 

інтерактивних психофізичних тренінгів, специфічно-синтезувальних форм, 

методів і прийомів театральної педагогіки, що забезпечують успішність 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. Дисертантка 

глибоко осмислює шляхи підготовки актора до високого рівня спілкування, у 

діяльності якого однаково важливими є як сценічні, так і комунікативні 

професійні вміння та навички. Н. В. Стадніченко, обґрунтовуючи 

актуальність обраної нею теми наукової розвідки, підкреслює, що театральне 

мистецтво має величезний потенціал, спрямований на розвиток духовних 

цінностей, збереження національних традицій, на виявлення естетичних, 

морально-етичних, психологічних проблем сучасного суспільства та 

спрямовує свій науковий пошук на визначення організаційно-педагогічних 

умов підготовки акторів до професійного спілкування.  

З огляду на вищесказане, дисертаційне дослідження Стадніченко Надії 

Василівни «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування» є доцільним, перспективним і 

актуальним як з теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Аналізуючи представлену роботу зазначаємо, що її науковий апарат 

сформульовано кваліфіковано та конструктивно завершено. Структура 

дисертації чітка, логіка розгортання дослідницького пошуку переконлива: від 

розгляду теоретичних засад дослідження, визначення сутності ключових 

понять до впровадження розробленої авторської моделі підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування (розділ 2.4) в межах 

освітнього процесу вишу. Доречно підкреслити, що запропонована модель 

(рис. 2.4). є педагогічною та вміщує в собі специфічні особливості, які 

полягають в одночасному оволодінні професійними навичками та 



формуванні професійно важливих особистісних психофізичних якостей, 

природних здібностей, загальної культури актора.  

Важливо підкреслити, що чітке визначення здобувачкою наукового 

апарату, структури дисертації та викладення її змісту дають підстави 

відзначити високий рівень логічності та критичності мислення авторки, 

творчий підхід до аналізу досліджуваного феномену. 

Слід звернути увагу на те, що дисертаційне дослідження ґрунтується на 

міцних психологічних, педагогічних та мистецтвознавчих засадах: загальних 

основах підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах 

(А. Алексюк, В. Андрущенко, О. Глузман, І. Зязюн, В. Кудіна, С. Сисоєва, 

В. Сластьонін, В. Ягупов та ін.);  підготовці майбутнього актора до 

професійної діяльності (Б. Брехт, П. Брук, Є. Вахтангов, Л. Волков, 

С. Гіппіус, Є. Гротовський, П. Єршов, Б. Захава, М. Кнебель, 

З. Корогодський, Г. Крісті, Л. Курбас, Д. Лівнєв, В. Мейєрхольд, 

В. Немирович-Данченко, К. Станіславський, Л. Цукасова, М. Чехов та ін.). 

Аналіз праць названих науковців дозволив дослідниці виявити специфіку 

педагогічного спрямування фахової підготовки майбутнього актора у вищих 

навчальних закладах, яка полягає у високих вимогах до професійних умінь та 

навичок студентів, усвідомлення ними професійного спілкування як 

провідної характеристики їхньої творчої діяльності. 

Цікавим, на нашу думку, у розділі 1, є семантичний аналіз ряду таких 

споріднених понять як: «спілкування», «професійне спілкування», 

«професійне спілкування актора», «готовність майбутнього актора до 

професійного спілкування», що відображають сутність і логіку наукової 

проблеми, яка досліджується та дозволяє вирішувати поставлені завдання, 

відповідно до мети дослідження. Вивчення театрознавчої, психологічної, 

педагогічної літератури та узагальнення власних результатів, спостережень 

за професійною діяльністю акторів дало можливість дисертантці 

обґрунтувати багатоаспектність цієї діяльності й визначити зміст та 

структуру понятійного конструкту «готовність майбутнього актора до 



професійного спілкування», як складного системного феномену, що інтегрує 

в собі мотиваційний, когнітивно-емоційний, творчо-емпатійний, 

комунікативно-діяльнісний складники, зумовлює його професійну 

ефективність, розвиток та, відповідно, є показником успішного фахового 

спілкування в його творчій діяльності. 

Оригінальним та ґрунтовно виваженим, на нашу думку, є узагальнене 

бачення професійного спілкування актора в контексті реалізації принципу 

колективності театру. Це бачення демонструє взаємозв’язки всіх учасників 

репетиційного процесу та періоду експлуатації вистави, що представлено у схемі 

(рис. 1.2) дисертації, як механізм формування готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування на основі логіки визначення структури: матрикул – 

показники – компоненти готовності (підрозділ 1.3).  

Автором досить коректно розглянуто причинно-наслідкові зв’язки 

принципів театру, а спілкування актора розкрито через реалізацію принципів 

системи К. Станіславського, які стали базовими для реалізації навчальної 

програми фахової підготовки акторських кадрів у театральних вишах нашої 

країни та за її межами. Реалізацію цих принципів у освітньому процесі 

схематизовано дослідницею через метод дієвого аналізу (рис.1.1). 

Не викликають заперечення обґрунтовані та детально розглянуті в 

підрозділах дослідження 2.1, 2.2 і 2.3. організаційно-педагогічні умови, 

завдяки яким вирішувалися завдання освітньо-професійної програми та 

підготовка майбутнього актора до спілкування. 

Наукову новизну результатів дисертаційного дослідження  

Н. В. Стадніченко вбачаємо у тому, що нею теоретично обґрунтовано й 

досліджено підготовку майбутніх акторів до професійного спілкування як 

специфічну педагогічну проблему; визначено й експериментально перевірено 

оптимальні організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутнього фахівця до професійного спілкування, а саме: створення 

інформаційно-креативного освітнього простору; організація комунікативної 

взаємодії учасників навчального процесу через тріаду фахових дисциплін; 



упровадження в освітній процес комплексу інтерактивних психофізичних 

тренінгів, спрямованих на формування професійного спілкування; комплекс 

методів її діагностики; теоретично визначено, сформовано й обґрунтовано 

компоненти, критерії, показники та рівні готовності майбутнього актора до 

високого рівня спілкування; розроблено й апробовано модель підготовки 

актора до професійного спілкування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

автором науково-методичного забезпечення освітнього процесу з підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування: науково-методичних 

комплексів тріади дисциплін «Майстерність актора», «Основи сценічного 

руху», «Сценічна мова» (навчальні програми, робочі програми, тексти 

лекцій, тестові завдання, питання для модульного контролю, тематика 

практичних та індивідуальних занять, завдання для самостійної роботи 

тощо); методичних рекомендацій з дисципліни «Майстерність актора»; 

науково-методичного видання «Діагностика сформованості професійного 

спілкування майбутнього актора»; комплексу психофізичних інтерактивних 

тренінгів для опанування вмінь та навичок вербального й невербального 

спілкування; інформаційних кейсів з підготовки актора до професійного 

спілкування та відповідних методичних рекомендацій для викладачів і 

студентів; комплексу методів діагностики сформованості готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування.  

До найбільш суттєвого практичного результату виконаного 

дослідження можна віднести, розроблений дисертанткою комплекс 

інтерактивних психофізичних тренінгів, що складається з п’яти блоків: 

«Тренінг формування діафрагмального дихання»; «Тренінг розвитку 

сценічної уваги»; «Тренінг розвитку уяви і фантазії»; «Тренінг формування і 

розвитку почуття сценічної свободи»; «Комплексний етюдний тренінг», а 

також кейси вправ, спрямовані на опанування навичок професійного 

спілкування й публічних виступів, установки на самовдосконалення, 

розвиток фантазії, набуття свободи емоційного самовираження, що, в цілому, 



сприяє формуванню мотиваційного, когнітивно-емоційного, творчо-

емпатійного та комунікативно-діяльнісного компонентів готовності до 

професійного спілкування. 

Підтвердженням практичного значення наукових розробок 

Н. В. Стадніченко є довідки про впровадження цього методичного 

забезпечення в освітній процес вищих навчальних закладів (м. Запоріжжя, 

м. Тернопіль, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Київ). Результати проведеної 

експериментальної роботи, представлені в підрозділі 3.2, підтвердили 

ефективність реалізації організаційно-педагогічних умов, про що свідчить 

позитивна динаміка розвитку рівнів сформованості готовності майбутніх 

акторів до професійного спілкування. 

Привертають увагу і заслуговують схвальної оцінки об’ємні додатки, 

розміщені на 123 сторінках, які є різноманітними, багатоскладовими за 

змістом. Вони переконливо свідчать про результати експериментальної 

роботи, ілюструють її в таблицях і рисунках (8 таблиць і 16 рисунків) та 

одночасно поглиблюють наші уявлення про цілісність наукового 

дослідження Н. В. Стадніченко. 

Список використаних джерел із 379 найменувань вказує на велике коло 

опрацьованих наукових досліджень (докторських, кандидатських дисертацій 

та авторефератів, монографій вітчизняних і зарубіжних).  

Зміст дисертаційної роботи віднайшов своє змістовне і структурне 

відображення в авторефераті. Результати дослідження достатньо апробовані, 

висвітлені в матеріалах науково-практичних конференцій (20 виступів). 

Основні положення дослідження опубліковано у 20 наукових публікаціях 

(зокрема 1 стаття – у науковому фаховому виданні України, внесеному до 

міжнародних наукометричних баз; 1 – у зарубіжному виданні), 5 – матеріали 

конференцій, 2 – навчально-методичні видання. 

Така кількість публікацій говорить про велику працездатність та 

наукову наполегливість автора у роботі над дисертацією.  



Робота написана нормативною національною науковою мовою. Все це 

дає підстави стверджувати про наукову зрілість дисертантки, вміння 

досліджувати складні питання мистецької педагогіки і накреслювати 

перспективи подальших пошуків у галузі професійної освіти.  

Проте, незважаючи на загальну позитивну оцінку виконаного 

дослідження, вважаємо за необхідне висловити окремі зауваження та 

побажання, які носять переважно рекомендаційний характер:  

1. Вважаємо, що робота могла б набути більш ґрунтовного 

теоретичного аспекту, якщо б на базі аналізу, автор висловлював і критичне 

ставлення до певних положень дослідників, коректно вів компетентну 

полеміку з науковцями і водночас, переконливо доводив свою думку, власне 

розуміння проблеми або окремого питання. 

2. У роботі представлено цілісний операційний (тренінговий) 

комплекс формування готовності майбутніх акторів до професійного 

спілкування, але не вистачає авторського алгоритму комунікативної 

взаємодії в системах «суб’єкт-суб’єктної», «суб’єкт-об’єктної» та «суб’єкт-

предметної» взаємодії, також механізму режисури взаємозв’язків між 

суб’єктами педагогічного професійного спілкування. 

3. Варто було б проілюструвати приклади творчих рішень 

студентами фахових завдань із позиції професійного спілкування актора. 

4. На нашу думку, було б цікаво побачити результати порівняльного 

аналізу сформованості компонентів готовності до професійного спілкування 

у майбутніх акторів різних вищих навчальних закладів. 

5. Певним недоліком змісту автореферату слід уважати недостатнє 

його ілюстрування влучними схемами, рисунками, які відбивають підготовку 

майбутніх акторів до професійного спілкування, хоча у тексті дисертації їх 

достатньо.  

6. Бажано було б представити можливості використання сучасних 

комп’ютерних технологій як важливого компоненту професійної підготовки 

майбутніх акторів. 



Однак, висловлені зауваження і побажання не знижують цінності 

дослідження та принципово не впливають на загальну високу оцінку 

науково-педагогічної праці Н.В. Стадніченко. Робота є самостійним, 

структурно завершеним, цілісним фундаментальним дослідженням, яке за 

рівнями наукової новизни, теоретичного і практичного значення, 

обґрунтованості отриманих результатів відповідає вимогам, які ставляться до 

кандидатських дисертацій. 

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату та опублікованих наукових 

праць з проблематики дослідження дає підставу зробити такий висновок: 

дисертація «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування» за актуальністю та змістом, обсягом і 

якістю оформлення, повнотою викладу її основних результатів у публікаціях 

повністю відповідає вимогам пунктів 9, 11, 13 і 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», а її автор Надія Василівна Стадніченко заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
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