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Постановка проблеми. Розвиток сучасного урбанізованого та глобалізованого суспільства вбачається неможливим без врахування особисті-сного та ціннісного аспекту життя соціуму. Аген-тами, які впливають на формування «нових цін-ностей» та «світобачень» завжди виступало мис-тецтво у різних його проявах. Одну із найвпливо-віших ніш у цьому аспекті займає театральне мис-тецтво, а відтак вагомого потенціалу набуває про-фесійна підготовка фахівців означеної галузі з огляду на те, що саме майбутні фахівці одні із най-перших мають можливість донести загальнолюд-ські цінності до свідомості кожного члена суспіль-ства. У контексті зазначеного професійна підго-товка фахівців театрального мистецтва має базу-ватися на найвищих морально-етичних ціннос-тей, а від майбутнього театрала на сучасному ета-пі вимагається не лише акторська майстерність, але й, насамперед, професійна компетентність, що забезпечує цілісність особистості майбутнього фахівця у галузі мистецтва. 

Аналіз попередніх досліджень та публіка-
цій. У вітчизняній науковій теорії проблемі про-фесійної підготовки майбутніх фахівців театраль-ного мистецтва у зарубіжних країнах надається значна увага. Однак, як засвідчив проведений ана-ліз, інтерес учених переважно зосереджується на дослідженні окремих аспектів підготовки: Т. Коваль досліджувала особливості студентсько-го літературного театру в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду [8]; предметом досліджен-ня М. Дергач є зміст і напрями формування особи-стості засобами театрального мистецтва через призму історії педагогічної думки та школи Украї-ни в ХХ ст. [3]. Проблему використання засобів театрального мистецтва і театральної педагогіки у професійній підготовці педагогів в аспекті фор-мування професійної майстерності досліджували В. Абрамян [1], І. Зайцева [4], І. Зязюн [6], В. Ковальов [7], Л. Лимаренко [11], та інші.Менш дослідженими виявилися проблеми професійної підготовки у галузі театру і кіно в США, де не 

Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження 
DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-117-123 
УДК 378.792.8.793.3/796-045 

Сергій  НАБАТОВ  ORCID0000-0001-6844-0473 
аспірант Київського міжнародного університету, 

провідний співробітник Бруклінського інституту Нью-Йоркского університету, США e-mail: phd1501@gmail.com  альтернативний e-mail для листування в Україні loroknataliia@gmail.com  
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ  

«ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА»  

У КОТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У статті проаналізовано сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців театраль-

ного мистецтва», його складники та характеристики. Автором здійснено аналітичний огляд наукових 
праць вітчизняних дослідників проблеми професійної підготовки фахівців в цілому та професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва зокрема. Автором визначено, що професійна освіта 
фахівців театрального мистецтва як і загальна професійна освіта передбачає етапи допрофесійної під-
готовки (здобуття первинних професійних вмінь), первинної професійної підготовки (здобуття профос-
віти), перепідготовки (професійне навчання) та підвищення кваліфікації. Здійснений аналіз дефініцій 
«професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному 
науковому вимірі дозволив автору встановити наявність таких ключових складників у її структурі, як: 
професійні якості, професійні здібності, готовність, майстерність, компетентність тощо.  

Визначаючи особливості дефініції «професійна підготовка» у вітчизняному та європейському освіт-
ніх вимірах автор виокремив два підходи: диференціальний та синонімічний. Автором визначено, що у 
дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва доцільно дотриму-
ватися синонімічного потрактування понять «professional»та «vocational». За результатами теоре-
тичного дослідження автором констатувано, що як для вітчизняної так і для зарубіжної науки профе-
сійна підготовка – це процес складний багатофункціональний процес, який передбачає оволодіння май-
бутніми фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формування 
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх 
інтеграцію у процесі професійної діяльності, готовності до професійної діяльності та професійного 
росту, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідно-
сті до індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, професійна освіта, театральне мистецтво, майбутні 
фахівці театрального мистецтва. 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження знайшли висвітлення питання підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва засобами хореографічних технік, інноваційних підходів та технологій тощо. Професійна підготовка майбутнього фахівця театрального мистецтва – багатогранний процес, спрямований на забезпечення, з одного боку, ґрунтовних знань з предметів спеціалізації, фізич-ної підготовленості, а з іншого – глибокого розу-міння сутності людини як суб’єкта освітньо-культурного процесу, котрий включає особистіс-ний аспект формування духовних та загально-людських цінностей. З огляду на зазначене важ-ливо окреслити кілька напрямів наукового аналі-зу категоріального апарату започаткованого ком-паративного дослідження: 
– по-перше – є потреба в уточненні та визна-ченні сутності ключових понять «про-фесійна підготовка», «майбутні фахівці» та «театральне мистецтво» у вітчизняному та зарубіжному науково-освітньому вимірах з метою формулювання коректного розумін-ня феномена «професійна підготовка май-бутніх фахівців театрального мистецтва»; 
– по-друге – постає необхідність загальної характеристики методолого-методичних аспектів професійної підготовки майбут-ніх акторів та визначення структури їх професійної компетентності у розумінні українських та зарубіжних дослідників; 
– по-третє – визначення значення хореогра-фічної підготовки у професійній підготов-ці майбутніх фахівців театрального мисте-цтва в американській практиці. 
Виклад основного матеріалу. Аналізу по-няття професійна підготовка у вітчизняній теорії і практиці присвячено чимало наукових теоретич-них досліджень. В цілому, підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (далі у ЗВО) пе-редбачає наявність сформованого сприйняття майбутньої професійної діяльності студентами під час навчання у вищій школі. Смислоутворю-вальними основами людського буття, що визнача-ють напрямки та мотивованість життя і професій-ної діяльності людини, є комплекс моральних, етичних, культурних, фахових та інших цінностей, які осмислюються у контексті філософсько-методологічного аналізу сутності професійної підготовки майбутніх фахівців. Оскільки у вищій школі підготовка студентів спрямовується на фо-рмування готовності майбутніх фахівців до про-

фесійної діяльності, відтак освітній процес у ЗВО має ґрунтуватися на філософсько-педагогічній стратегії, що спрямована на використання педаго-гічних ресурсів для розвитку особистості та про-ектує перспективи вдосконалення системи освіти з урахуванням філософсько-методологічних засад 

розуміння сутності професійної підготовки студе-нтів [12]. У звітному документі Міжнародного інституту планування освіти «Учасники та парт-нерство у секторі професійної підготовки» від 2018 року підкреслено, що професійна підготовка виступає одним із основних компонентів реаліза-ції концепції «освіти впродовж життя» виступає одним із 4 основних пунктів стратегії «сталого розвитку», що стоїть на порядку денному до 2030 року [22]. В цілому поняття «підготовка» тлумачиться як отримання знань, умінь, навичок, досвіду, які здобуваються у процесі навчання, практичного досвіду [2, с. 952]. В «Енциклопедії освіти» підго-товка трактується у контексті трудової діяльнос-ті: «…підготовка до трудової діяльності – це пла-номірні, організовані заходи, спрямовані на засво-єння професійних знань, оволодіння вміннями і навичками, формування професійно важливих якостей особистості, що відповідають вимогам професії. Здійснюється в системі неперервної про-фесійної освіти, починаючи з трудового вихован-ня і профільного навчання у вищих навчальних закладах, інститутах післядипломної освіти та на курсах пере-підготовки кадрів» [17, с. 676]. Зазна-чимо, що українському освітньому просторі виріз-няють два поняття пов’язаних з терміном «підготовка» у контексті отримання освіти за пев-ним профілем чи спеціальністю, а саме: «професійна підготовка» та «професійна освіта». За визначенням Міністерства освіти і науки Украї-ни «Професійна освіта (ПО) є невід’ємною скла-
довою системи освіти України. Це комплекс пе-дагогічних та організаційно-управлінських захо-дів, спрямованих на забезпечення оволодіння гро-мадянами знаннями, уміннями і навичками пев-ної професії, розвиток їхньої компетентності та професіоналізму, виховання загальної і фахової культури» [17]. За С. Батишевим «професійна осві-та – процес і результат професійного становлення і роз-витку особистості, які супроводжуються на-буттям знань, навичок і умінь за конкретними професіями і спеціальностями» [19].Професійна освіта передбачає такі етапи: допрофесійна під-
готовка –здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітни-чої професії; первинна професійна підготовка – здобуття профосвіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого осві-тньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відпо-відний рівень професійної кваліфікації, необхід-ний для продуктивної професійної діяльності; пе-
репідготовка – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку; та під-
вищення кваліфікації – професійне навчання 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг [18]. Водночас важливо зазначити, що термін «професійна освіта» відповідно до за-кону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» виживається у розумінні профе-сійно-технічної освіти [18], а відтак у започатко-ваному дослідженні диференціюємо як різні за змістом і наповненням поняття «професійна під-готовка» та «професійна освіта». Диференціює термін і С. Батишев вказуючи, що «професійна підготовка – це сукупність спеці-альних знань, навичок та умінь, якостей, трудово-го досвіду і норм поведінки, які забезпечують мо-жливість успішної роботи за відповідною галуззю діяльності. Залежно від кваліфікації розрізняють чотири основні види професійної підготовки, які потребують відповідної професійної освіти: ви-щої, середньої спеціальної, початкової професій-ної чи елементарної» [19]. Диференціального під-ходу до визначень професійної підготовки та про-фесійної освіти дотримується у своїх працях О. Лейбович [10], який «професійну підготовку» визначає в широкому та вузькому значеннях. Від-повідно, за О. Лейбовичем, «професійна підготов-ка» в широкому сенсі – це організація навчання професійних кадрів, різні форми здобування про-фесійної освіти; у вузькому сенсі – прискорена форма набуття професійних навичок». Дослідник трактує «професійну освіту» як процес і (або) ре-зультат професійного становлення і розвитку особистості, який супроводжується набуттям на-перед визначених знань, умінь і навичок за конк-ретними професіями і спеціальностями [12]. Щодо словосполучення «професійна підгото-вка», то в доробках українських дослідників воно трактується у контексті різних підходів. У працях присвячених педагогічній підготовці поняття «професійна підготовка» розуміється як система організаційних та педагогічних заходів, які забез-печують формування в особистості професійної спрямованості, системи знань, навичок, умінь і професійної готовності, що в свою чергу, визнача-ється як суб’єктивний стан особистості, яка вва-жає себе здатною і підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне її викона-ти [21, с. 16]. За визначенням Н. Мельник сучасна профе-сійна підготовка розуміється як стратегічний комплексний поліфункціональний процес безпе-рервної професійної педагогічної освіти, що в ці-лому ґрунтується на компетентнісній парадигмі освіти, а відтак передбачає формування професій-ної компетентності осіб, які безпосередньо залу-чені до сфери [14, с. 133]. 

На думку Н. Мукан, система професійної під-готовки – багатогранний феномен, що передбачає розвиток професійних знань, встановлення міні-мальних меж компетентності на етапі завершен-ня педагогічної підготовки, а також реалізацію відповідної системи оволодіння компетентністю [16]. Основними компонентами системи профе-сійної підготовки можна вважати мету, функції, структуру, зміст, форми і методи її реалізації і ко-нтроль. Водночас ефективність професійної під-готовки за-лежить від рівня розробленості і взає-модії зазначених складових і від умінь застосову-вати теоретичні знання на практиці [13]. З філософського підходу до розуміння понят-тя «професійна підготовка» – це набуття студен-тами знань, формування вмінь навичок, норм про-фесійної поведінки, ціннісних орієнтирів, ідеалів, що спрямовується на процес професіоналізації особистості через застосування комплексу взає-мопов’язаних принципів (об’єктивності, конкрет-ності, історичності, науковості, протиріччя, детер-мінізму) та взаємодоповнюючих підходів (гносеологічного, системного, комплексного, осо-бистісного, діяльнісного, єдності свідомості та діяльності, праксеологічного, аксіологічного, ак-меологічного та синергетичного) [15]. Психологічні джерела пропонують потракту-ванням поняття «професійна підготовка» у кон-тексті процесів формування професійної спрямо-ваності, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх інтеграцію, готовність до постійного професійного росту, по-шук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання діяльності у відповідності до індивіду-ально-психологічних особливостей особистос-[5]; поняття тлумачать як процес особистісного зростання майбутнього фахівця під час навчання, розвитку його професійного мислення, комуніка-тивної сфери, ціннісно-смислового ставлення до професії, умов формування професійно значущих якостей, визначена роль активних методів на-вчання та інтерактивних методик у процесі про-фесійної підготовки, схарактеризовано вплив ви-ховного чинника на становлення його особистос-ті, особливості підготовки до різних аспектів про-фесійної діяльності тощо [9]. У дослідженнях, присвячених професійній підготовці власне фахівців театральної галузі «професійну підготовку» Н. Стадніченко тлума-чать у контексті розгляду готовності майбутнього актора до комунікативної діяльності: «складного системного феномен, що інтегрує в собі мотива-ційну, когнітивно-емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-діяльнісну складові, зумовлює ефективність майбутньої професійної діяльності, професійний розвиток фахівця та відповідно є 
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Сергій НАБАТОВ · Проблема визначення  «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального мистецтва» у котексті компаративного дослідження показником успішного фахового спілкування в йоготворчій діяльності» [20, с. 7].  Специфіка компаративного дослідження та розв’язання сформульованих дослідницьких за-вдань спрямовують науковий пошук на з’ясуванні особливостей розуміння поняття «професійна підготовка» і в зарубіжному освітньо-науковому вимірі, оскільки на основі застосування зіставно-го контент-аналізу, запропонованого Н. Мельник [14], що забезпечить автентичну їх інтерпретацію та розуміння в українській науковій термінології. Важливо зазначити, що досліджуючи окремі по-няття і терміни, які мають місце у європейській та американській теорії професійної підготовки до-цільно звернутися до визначень запропонованих авторитетними європейськими та американськи-ми організаціями з професійної підготовки фахів-ців, а саме: Європейським центром розвитку про-фесійної підготовки (ЄЦРПО) – European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop); Освітнім довідковим методологічним глосарієм ЮНЕСКО, Міжнародним стандартним класифіка-тором освіти ЮНЕСКО, Американською стандарт-ною класифікацією професій, Департаментом зай-нятості США (United State Department of Labor) тощо. Поняття «підготовка» представленого у Гло-сарії двома англомовними варіантами: «training» тлумачиться як «освіта призначена для досягнен-ня конкретних цілей навчання, особливо в профе-сійній освіті» [31] та «education», що передбачає процес, за допомогою якого суспільство свідомо передає накопичену інформацію, знання, розумін-ня, погляди, цінності, навички, компетенції та по-ведінку поколінь, «освіта» передбачає спілкуван-ня, призначене для навчання [24]. Відповідно до визначення американського департаменту зайня-тості (United State Department of Labor) «training» також передбачає передачу викладачем накопи-ченого з певної професії досвіду через постійну комунікацію з людьми, використанні презентацій, проведення лекцій та тренінгової діяльності [26]. За визначенням британського дослідника М. Амстронга «training» – систематичний розви-ток знань, умінь та навичок, необхідних людині для адекватного виконання певного завдання чи роботи [23]. За визначенням CEDEFOP «професійна підготовка» (англ. Professional train-ing, professional education) – це освіта та навчання, які спрямовані на забезпечення людей знаннями, «знаю як»-навичками та/або компетенціями, не-обхідними для професійної діяльності та реаліза-ції на ринку праці. У цьому контексті поняття «training» розуміється у двох значеннях: у вузько-му – як навчання, а в широкому – як підготовка до професійної діяльності і реалізується в європей-

ських країнах та США у системі ступеневої освіти[30]. За визначенням Міжнародної стандартної класифікації освіти «професійна освіта» розумієть-ся як «освіта, розроблена для учнів з метою отри-мання знань, навичок та компетенцій, специфіч-них для певної професії або виду професійної ді-яльності. Програми професійної освіти можуть передбачати практико-орієнтовану складову. Успі-шне завершення таких програм призводить до того, що відповідні національні органи управління та/або ринок праці орієнтуються на професійну кваліфікацію випускника таких програм [25, c. 14]. З огляду на представлені дефініції, поняття «training» – вужче за значенням, «education» шир-ше. Отже, для започаткованого дослідження доці-льним є дотримання синонімічного підходу до окреслених понять [29], оскільки освіта може пе-редбачати свідому передачу інформації, знань, розуміння, погляди, цінності, навички та компете-нції, які стосуються окремої спеціальності, у на-шому дослідженні – професійної підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва. У зв’язку з впровадженням європейської кваліфікаційної рамки [27, с. 53] цього ж підходу доцільно дотри-муватись у тлумаченні двох англомовних відпові-дників поняття «професійний» – «vocational» та «professional», оскільки «vocational» позначає фах, професійне покликання, справу чи заняття пев-ною діяльністю, яка здійснюється на професійно-му рівні, а «professional» – професійну ступеневу освіту, яка надає права здійснювати професійну діяльність з офіційною кваліфікацією повної (магістерської) чи неповної (бакалаврської) про-фесійної підготовки. Однак, зауважимо, що зовсім до недавна поняття «vocational education and training» вживалося лише стосовно тих категорій освіти [28] та осіб, які здобували лише середню освіту, не закінчуючи заклади університетського рівня. Здійснений аналіз понять та їх потракту-вань у вітчизняних та зарубіжних наукових дже-релах уможливлює висновок про те, щоу започат-кованому дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва до-цільно дотримуватися синонімічного потракту-вання понять «professional» та «vocational», якого дотримуватимемось в подальших наукових роз-робках проблеми професійної підготовки майбут-ніх акторів. 
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що про-ведений теоретичний аналіз категорій пов’язаних з визначенням сутності феномена «професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному нау-ковому вимірі свідчить про наявність таких клю-чових складників у її структурі, як: професійні якості, професійні здібності, готовність, майстер-
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ність, компетентність тощо. Щодо сутності профе-сійної підготовки у контексті театрального мис-тецтва, то за результатами теоретичного дослі-дження можемо констатувати, що як для вітчиз-няної так і для зарубіжної науки професійна під-готовка – це процес складний багатофункціональ-ний процес, який передбачає оволодіння майбут-німи фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формуван-ня професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якос-тей та їх інтеграцію у процесі професійної діяль-ності, готовності до професійної діяльності та 

професійного росту, пошук оптимальних прийо-мів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідності до індивідуально-психологічних особливостей особистості. З огляду на зазначене, ґрунтовного вивчення потребує структура професійної підготовки май-бутніх фахівців театрального мистецтва у кон-тексті дослідження феномену в українських та зарубіжних наукових доробках вчених, що стано-
вить перспективудля здійснення подальших 
наукових розвідоку розв’язанні питань пошуку та вдосконалення професійної підготовки майбу-тніх акторів з урахуванням досвіду США.  
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Набатов С. Проблема визначення «професійної підготовки майбутніх фахівців театрального 
мистецтва» у котексті компаративного дослідження 

У статті проаналізовано сутність поняття «професійна підготовка майбутніх фахівців театраль-
ного мистецтва», його складники та характеристики. Автором здійснено аналітичний огляд наукових 
праць вітчизняних дослідників проблеми професійної підготовки фахівців в цілому та професійної підго-
товки майбутніх фахівців театрального мистецтва зокрема. Автором визначено, що професійна освіта 
фахівців театрального мистецтва як і загальна професійна освіта передбачає етапи допрофесійної під-
готовки (здобуття первинних професійних вмінь), первинної професійної підготовки (здобуття профос-
віти), перепідготовки (професійне навчання) та підвищення кваліфікації. Здійснений аналіз дефініцій 
«професійної підготовки» та підходів до розуміння сутності феномена в українському та зарубіжному 
науковому вимірі дозволив автору встановити наявність таких ключових складників у її структурі, як: 
професійні якості, професійні здібності, готовність, майстерність, компетентність тощо.  

Визначаючи особливості дефініції «професійна підготовка» у вітчизняному та європейському освіт-
ніх вимірах автор виокремив два підходи: диференціальний та синонімічний. Автором визначено, що у 
дослідженні присвяченому професійні підготовці фахівців театрального мистецтва доцільно дотриму-
ватися синонімічного потрактування понять «professional» та «vocational». За результатами теоре-
тичного дослідження автором констатувано, що як для вітчизняної так і для зарубіжної науки профе-
сійна підготовка – це процес складний багатофункціональний процес, який передбачає оволодіння май-
бутніми фахівцями знань, умінь та навичок у певній сфері людської діяльності, передбачає формування 
професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих і професійно важливих якостей та їх 
інтеграцію у процесі професійної діяльності, готовності до професійної діяльності та професійного 
росту, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання професійної діяльності у відповідно-
сті до індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, професійна освіта, театральне мистецтво, майбутні 
фахівці театрального мистецтва. 

 

Nabatov S. The problem of determining the "professional training of future theater artists" in the 
comparative research category 

The article is dedicated to the the essence of the concept of " future specialists of theatrical art professional 
training", its components and characteristics. The author has made an analytical review of the scientific works of 
domestic researchers of the problem of professional training of specialists in general and professional training of 
future specialists of the theater arts in particular. The author determines that the professional education of thea-
ter arts specialists, as well as general professional education, includes the stages of pre-professional training 
(acquisition of primary professional skills), primary vocational training (acquisition of professional education), 
retraining (vocational training) and advanced training. The analysis of definitions of "professional training" and 
approaches to understanding the essence of the phenomenon in the Ukrainian and foreign scientific dimension 
allowed the author to establish the presence of such key components in its structure as: professional qualities, 
professional abilities, readiness, skill, competence, etc. 

In identifying the features of the definition of "vocational training" in the national and European educational 
dimensions, the author has distinguished two approaches: differential and synonymous. The author has deter-
mined that in the study dedicated to the professional training of theater professionals it is advisable to adhere to 
the synonymous interpretation of the concepts of "professional" and "vocational". According to the results of theo-
retical research, the author stated that for both domestic and foreign science, vocational training is a complex 
multifunctional process, which involves mastering future specialists, knowledge and skills in a certain field of hu-
man activity, involves the formation of professional competence, social competence and professionally important 
qualities and their integration in the process of professional activity, readiness for professional activity and pro-
fessional growth, search for optimal ryyomiv quality and creative performance of professional activities in accor-
dance with individual psychological characteristics of personality. 

Keywords :  vocational training, professional education, theater art, future specialists in theater arts. 


