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В першому розділі дисертанткою глибоко і всебічно аналізуються питання 

історичного і методичного аспектів становлення  театральних шкіл як 

культурологічного явища, питання  фахової підготовки майбутнього актора в 

системі  вищої освіти.  Дисертантка виявила здібність до теоретичних 

узагальнень, що свідчить про її високий професіоналізм і здатність до 

кваліфікованого аналізу наукових явищ. 

 Історія розвитку  театрального мистецтва завжди викликала живий інтерес 

як у професіоналів, так і в широких колах  шанувальників  театру. Зародження 

основ театральної освіти безперечно відбувалося з давніх часів. Історія  

театральної педагогіки – це історія видатних  акторів, режисерів, театральних 

педагогів, які створювали  театральні школи на основі свого особистісного 

досвіду, що ґрунтовно висвітлено в роботі дисертантки. Не викликає сумніву той 

факт, що інтерес до  театрального мистецтва та підготовки компетентних фахівців 

з цієї мистецької галузі все зростає. Серед багатьох видів мистецтва  театр має 

особливе значення, адже є синтетичним видом  мистецтва, який містить важливі 

засоби впливу на глядача – слово, рух, дія. Це ґрунтовно висвітлено в досліджені, 

а актор є інструментом  втілення авторського та режисерського задуму.  Можна 

сказати, що з усіх видів  мистецького виконавства   – це найбільш складна форма 

вищої нервової діяльності людини, де діяльністю голосового апарату, емоційним 

станом вктора керує мозок.  

 Всебічний аналіз науково-методичної літератури, фундаментальних праць 

з теорії професійної  та театральної педагогіки   дозволив дисертантці  прийти до 

висновків, що проблема підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування та  використання організаційно-педагогічних умов  в навчанні є  

провідною і повинна вирішуватися на основі накопиченого теоретичного і 

практичного досвіду.  Стадніченко Н. В. дійшла висновку, що професійне 

спілкування актора треба розгладити як складний, багатоплановий специфічний 

вид діяльності, який містить соціальну перцепцію суб’єктів комунікативної 

взаємодії, встановлення інтерактивного контакту та реалізується в процесі 

транслювання художньо-естетичної інформації твору театрального мистецтва. В 
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розділі авторкою розкрито сутність готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування, визначено компонентний склад (мотиваційний, 

когнітивно-емоційний, творчо-емпатійний, комунікативно-діяльнісний), матрикул 

та показники. 

В другому розділі, який присвячений науково-методичному забезпеченню  

підготовки майбутнього актора до професійного  у навчально-виховному процесі 

вищого навчального закладу, розглядаються питання системи принципів   

підготовки майбутнього актора: загальнодидактичні та специфічні (принципи 

театру та принципи системи професійної підготовки майбутнього актора за 

К. Станіславським, організаційно-педагогічні умови  та модель підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування, що підкреслює новизну 

дисертаційного дослідження.  Автор доводить, що ефективність підготовки до 

професійного спілкування  забезпечують такі організаційно-педагогічні умови:  

створення інформаційно-креативного освітнього простору; організація 

комунікативної взаємодії учасників навчального процесу через тріаду фахових 

дисциплін; упровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів у 

процес їх професійної підготовки. Визначені  умови продуктивності процесу  

підготовки акторів у системі фахової освіти сприяють розвитку творчої 

активності, реалізації творчого підходу до вирішення проблем  професійного 

спілкування, активізації потенціалу особистості студента та забезпечення позиції 

активних суб’єктів діяльності.  Заслуговує на увагу створена дисертанткою   

модель  підготовки майбутнього актора  до професійного спілкування, яка 

дозволяє відтворювати педагогічний процес, спрямований на фахову підготовку 

та формування творчої активної особистості студента Реалізація педагогічних 

умов протягом трьох етапів (періодів: I – адаптаційний (I курс), II – реалізаційний, 

(II–III курс), III – креативно-професійний (IV курс) – та відповідні модулі: оцінно-

аналітичний, теоретичний, практичний, підсумковий) надає можливість, як 

стверджує авторка, сформувати  готовність майбутнього актора до професійного 

спілкування як цілісну систему, компоненти якої взаємопов'язані та 

взаємодоповнюють один одного. 
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У третьому розділі дисертації „ Експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього актора до  

професійного спілкування ” представлено результати педагогічного 

експерименту, який проводився у чотири етапи: організаційно-підготовчий; 

пошуково-констатувальний; формувальний; контрольно-узагальнювальний. 

Заслуговує на увагу реалізація організаційно-педагогічних умов у професійній 

підготовці майбутнього актора через комплекс інтерактивних психофізичних 

тренінгів розроблених автором, які забезпечувалася застосуванням різноманітних 

форм  і методів (формувальний експеримент). Це  підкреслює практичну 

значущість дисертаційної  роботи та аналіз результатів експериментальної роботи 

(контрольний експеримент). Слід сказати, що дослідження на констатувальному 

етапі експерименту виявило середній рівень розвитку всіх компонентів  

готовності майбутніх акторів до професійного спілкування, але це дало змогу 

виявити недоліки в професійній підготовці майбутніх акторів  і в подальшій 

роботі визначити більш ефективні форми та методи вокальної підготовки 

студентів. 

Проведений на завершальному етапі експериментального дослідження 

порівняльний аналіз результатів констатувального і контрольного етапів 

експерименту свідчить, що в експериментальних групах відбулися суттєві 

позитивні зрушення в   формуванні готовності до професійного спілкування. 

Таким чином, на основі отриманих результатів доведена ефективність 

реалізації організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього актора  до. 

професійного спілкування Результати дослідження дають підстави стверджувати, 

що   завдання вирішено і досягнуто поставлену мету. Дисертація  Стадніченко 

Н.В. справляє безумовно позитивне враження. Вона виконана на достатньо 

високому історико-педагогічному, теоретичному і практичному рівнях, що 

свідчить про старанність дослідниці, її широку ерудицію, культуру і критичність 

мислення, здатність аргументовувати наукові факти, володіти науковими 

методами і використовувати їх у науковій діяльності, здатність проектувати 

моделі, образи інноваційного в професійній підготовці акторів. 
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Позитивно оцінюючи дослідження Стадніченко Н.В.   «Організаційно-

педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування» 

як оригінальне, самостійне, завершене, в той же час слід вказати і на деякі 

недоліки в роботі: 

1. Текст підрозділу 1.1 перевантажений посиланнями та цитатами, за якими іноді 

губиться особиста думка автора стосовно положення, що розглядається.  

2. У підрозділі 2.3. дисертанткою представлено  схему механізму реалізації 

психофізичного тренінгу (рис. 2.3), але не чітко обґрунтовано її у змісті 

дисертації.  Стадніченко Н.В більше зосередилася фактично на  практичній  

реалізації цього механізму. 

3. Зважаючи на те, що у ході дисертаційного дослідження отримані вагомі 

результати, які можуть стати основою для започаткування нових напрямів 

наукових досліджень з проблем професійної підготовки фахівців у галузі 

театрального мистецтва, автору дисертації варто було б краще продумати і 

визначити  у роботі перспективи подальших наукових пошуків. 

4.  На наш погляд, в роботі недостатньо висвітлено значення та форми 

самостійної   роботи  студента – майбутнього актора. Самостійна робота цінна 

тим, що те, що досягається своєю працею, не тільки краще запам’ятовується, 

але й служить основою для подальшого розвитку.  

        

        Разом з тим, висловлені зауваження суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку проведеного дослідження. На основі аналізу дисертації, 

автореферату й списку публікацій правомірно зробити висновок, що виконана 

робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке характеризується 

науковою новизною, має теоретичне й практичне значення, відповідає паспорту 

зазначеної спеціальності. 

Отже, дисертація  Стадніченко Надії Василівни «Організаційно-педагогічні 

умови підготовці майбутнього актора  до професійного спілкування» відповідає 

вимогам, що висуваються Державною атестаційною комісією міністерства освіти 

і науки України до  кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на  
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