
Міністерство культури та інформаційної політики України 

        К З «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» 

Харківська державна академія культури 

Кафедра режисури 
 

                                                     

 
ПРОГРАМА 

Другого обласного семінару 

з масових форм сценічного мистецтва 
 

для художніх керівників і керівників творчих колективів 

закладів культури клубного типу Харківської області 
 

«А В Т О Р С Ь К А   Р Е Ж И С У Р А» 
  

з дискусійною панеллю: 

«Режисура шоу та арт-проєктів» 
 

24.03.2021 
Місце проведення:  
КЗК «Харківський муніципальний культурний центр»  

вул. Плеханівська, 77 
 

09.30 – реєстрація учасників семінару.  

10.00 – відкриття семінару.  
 

Модератор семінару – лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, викладач кафедри режисури 

ХДАК – Ігор Сікалов. 
 

10.00  
Вітальне слово заслуженого діяча мистецтв України, лауреата міжнародних театральних фестивалів і 

творчих премій, члена правління Харківського міжобласного відділення Національної спілки 

театральних діячів України, завідувача кафедри режисури ХДАК, кандидата мистецтвознавства, 

професора Сергія Гордєєва.   

Вітальне слово директора К З «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтв», 

кандидата архітектури Віри Лагутіної. 
 

10.15    

Презентація на тему: «Введення першої в Україні освітньо-професійної програми «Режисура шоу 

та арт-проєктів» як інноваційної стратегії підготовки фахівців галузі сценічного мистецтва, 

започаткованої кафедрою режисури ХДАК» 

Ігор Сікалов, 

лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, викладач кафедри режисури ХДАК. 
 

10.40     

Тема: «TRADE EVENTS (презентації, виставки, дегустації): технологія, драматургія, режисура»  
Роман Набоков, 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри режисури ХДАК. 



11.00  

Тема: «Креативне мислення в режисерській арт-практиці». 

Вікторія Бугайова, 

заслужений працівник культури України, 

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри режисури ХДАК. 
 

11.30 

Тема: «Режисура онлайн-фестивалю: сучасні технології втілення» 

Ольга Лачко,  

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри режисури ХДАК; 

Ігор Сікалов, 

лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, викладач кафедри режисури ХДАК.  

 

12.30  

Тема:  

«Особливості режисури протокольних заходів (церемоній)» 

Вікторія Іванова, 

засновниця та керівник Концертної міжнародної агенції «Концерт Студіo 54»  

та Івент-Агенції «Event Studio 54І», директор та засновник шоу-конкурсу «Королева Харкова», 

організатор ювілейного вечора Монсеррат Кабалье, випускниця кафедри режисури ХДАК. 
 

13.00    

Тема: «Церемонія та ритуал у театралізованому видовищі: різновиди, структура побудови, методика 

проведення» 

Сергій Гордєєв, 

заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри режисури ХДАК, кандидат мистецтвознавства, 

професор; 

Марина Островська,  

лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, старший викладач кафедри режисури ХДАК. 
 

14.00  

Тема: «Відеомаппінг та 3D відеолізація» 

Олексій Настаченко,  

заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Харківського молодіжного театру 

«Мадрігал», старший викладач кафедри режисури ХДАК; 

Кристина Настаченко, 

лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, викладач кафедри режисури ХДАК. 

 
 

Участь у роботі семінару безоплатна!  
 

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

    Координатор з організаційних питань – Вікторія Бугайова, кандидат мистецтвознавства, старший викладач 

кафедри режисури ХДАК, заслужений працівник культури України. 

   Інформаційна підтримка – Олена Акименко, завідувач відділу з методичної роботи КЗ «ООМЦКМ». 

 

 

                                          


