
 

 
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Сучасне театральне мистецтво» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

ОПП «Акторська майстерність» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Спеціальна (нормативна) навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІІ курс 

(5 семестр) 

Семестровий контроль Екзамен – 5-й семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредита ЄКТС/90 годин (16 лек., 16 практ., 58 самост,) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає освоєння здобувачами вищої освіти набуття 

з теоретичних та практичних компетенцій із сучасного театрального 

мистецтва, які необхідні для забезпечення якісної підготовки 

фахівців з акторської майстерності.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є теоретико-методологічні засади сучасного 

театрального мистецтва, які необхідні для забезпечення якісної 

підготовки фахівців з акторської майстерності, основні вектори 

розвитку сучасного театрального мистецтва, сучасні світові 

театральні тенденції та українські постановки у європейському та 

національному контексті.  

Мета дисципліни є освоєння здобувачами вищої освіти теоретичних 

та практичних компетенцій із сучасного театрального мистецтва, які 

необхідні для забезпечення якісної підготовки фахівців з акторської 

майстерності, основні вектори розвитку сучасного театрального 

мистецтва, сучасні світові театральні тенденції та українські 

постановки у європейському та національному контексті.  

Завдання дисципліни: – освоєння здобувачами вищої освіти 

теоретичних та практичних компетенцій із сучасного театрального 

мистецтва, які необхідні для забезпечення якісної підготовки 

фахівців з акторської майстерності, основні вектори розвитку 

сучасного театрального мистецтва, сучасні світові театральні 



тенденції та українські постановки у європейському та 

національному контексті 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні: 

знання основ філософії, історії сценічного мистецтва, педагогіки, 

режисури; вміння аналізувати провідні завдання й тенденції 

розвитку  наукових знань у сфері мистецтвознавства та сценічного 

мистецтва зокрема; володіння навичками аналітичної й 

педагогічної роботи у сфері сценічного мистецтва та навчання, 

методами пошуку, відбору та обробки наукової інформації. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 

знання основ філософії, історії сценічного мистецтва, педагогіки,; 

специфіки різних видів творчості у сценічному мистецтві; вміння 

аналізувати соціальну функцію мистецтва у розвитку держави і 

суспільства, провідні завдання й тенденції розвитку  наукових знань 

у сфері мистецтвознавства; володіння базовими уявленнями щодо 

основ акторської діяльності, методами пошуку, відбору та обробки 

інформації. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни) 

Інтегральні компетенції: Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної 

педагогіки, психології творчості, культурології. 

Загальні компетенції: 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення. 

К10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, 

дбати про національно-культурний і духовний розвиток України, 

плекати традиційні національні й загальнолюдські цінності.  

Спеціальні (фахові) компетенції:  

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних 

культурно-мистецьких процесів. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  

осмислення та популяризації творчого продукту.  

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі 

проекти з метою популяризації сценічного мистецтва в широких 

верствах суспільства, в тому числі і з використанням 

можливостей театральної преси, телебачення, Інтернету. 

СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій діяльності 



актора власним над-надзавданням, спрямованим на розвиток 

українського театрального мистецтва, моделювання його 

засобами розвитку морально здорового суспільства, виховання 

патріотизму, волі, національної гідності. 

СК20. Знати законодавство України з питань освіти, науки і 

культури, вміти застосовувати його у процесі практичної 

діяльності. 

Чому можна навчитися  

(програмні результати 

навчання) ПР 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського 

суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в 

Україні. 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач 

професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння. 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний 

феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та 

перформативних мистецтв. 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку 

театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні 

факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати 

види та жанри сценічного мистецтва.  

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного 

мистецтва у контексті сучасного художнього життя. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, 

твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. 

Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-

художнього процесу. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 балів. 

 Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 

Екзамен – 40 балів / 24 бали. 

 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими       знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Набуті в результаті проходження навчання компетентності 

дають змогу працювати за фахом: 

Набуті в результаті проходження навчання компетентності 

дають змогу працювати за фахом: 



2455.2 Актор (театру, кіно та ін.); Артист розмовного жанру; 

Артист-конферансьє; Артист, що веде концерт; Репетитор з 

техніки мови; Читець; Керівник (студії за видами мистецтва та 

художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за 

інтересами та ін.); Керівник колективу (театрального, 

самодіяльного та ін.).  

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 

Викладач театральних дисциплін. 

3474 Актор (заклади культури та мистецтва); Організатор 

культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Фахівець підготовлений до ведення відповідної діяльності за 

Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010: 

КВЕД-2010 Група 90.0: Діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг; 

КВЕД-2010 Клас 90.01: Театральна та концертна діяльність; 

КВЕД-2010 Клас 90.03: Індивідуальна мистецька діяльність. 

 

Набуті компетентності дають змогу стати співробітником 

художнього колективу, займатися театральною та концертною 

діяльністю, працювати в сфері дозвілля та інших закладів 

мистецтва та культури, держслужбовцем в органах управління в 

сфері культури, займатися індивідуальною діяльністю в галузі 

культури та мистецтва. Творчою, дослідницькою та науковою 

діяльністю. 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен 

змістовий розділ включає в себе лекції, практичні, самостійну 

роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння 

якості програмного матеріалу відповідної частини курсу 

 

Змістовий розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку 

сучасного театрального мистецтва  

1.1 Історичні та культурно-мистецькі витоки сучасного театрального 

мистецтва  

1.2. Сучасне театральне мистецтво: семантичні виміри. 

1.3. Теорії та практики театральної режисури ХХ-ХХІ століття  

1.4. Театральне мистецтво та масові видовища: аспекти взаємодії 

1.5. Особливості розвитку театрального мистецтва України у ХХ – 

початку ХХІ ст. 

 

Змістовий розділ 2.  Сучасне театральне мистецтво: 

праксеологічний вимір 

2.1. Технічні засоби у сучасному театрі 

2.2. Природа творчого процесу режисури 

2.3. Сценарій у сучасному театральному просторі: структурні 

елементи, архітектоніка та типологія. 

2.4. Співтворчість як елемент сучасних театральних постановок 

2.5. Особливості театральної режисури: глобалізаційний та 

глокалізаційний виміри 

 

 Форма контролю: екзамен 

 



Види занять:  

Лекційні, практичні  заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (написання рефератів);  

– проєктний метод (індивідуальна робота над творчим 

проєктом) 

Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

Основна: 

1. Веселовська Г. І. Сучасне театральне мистецтво : навчальний 

посібник. Київ : НАКККіМ, 2014. 142 с.  

2. Вовкун В. В. Мистецтво режисури масових видовищ: підручник 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 026 Сценічне мистецтво: 

друге видання з доповненнями. Київ : НАКККіМ, 2020. 364 с. 

3. Гринишина М. Синтетичний театр: монографія. Київ : Фенікс, 

2019. 416 с. URL: http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-

images/pdfs/Grinishina_SYNTETYCHNIY_TEATR.pdf  

4. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. 

(2-е вид.). Київ : ДАКОР, 2006. 252 с. 

5. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і 

свят: навчальний посібник для вищих навчальних  

закладів. Київ : НАКККіМ, 2012. 130 с. 

6. Обертинська А.П. Основи режисури масових вистав і свят : 

навч. посіб./ А.П.Обертинська, Л.Ф.Голубцова. Київ : ДАКККіМ, 

2002. 87 с. 

7. Словник-довідник професійного тезауруса майбутнього 

актора : для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра та магістра 

спец. "Сценічне мистецтво" освіт.-проф. програми "Театральне 

мистецтво" / [уклад.: Л. М. Білозуб та ін.]. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 

298 с.  

 

 

Додаткова:  

1. Абрамович О. Діалог із глядачем у контексті режисерської 

майстерності // Науковий вісник Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 

Київ, 2017. Вип. 20. С. 182 – 186. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2017_20_26  



2. Апчел О. А. Документальний театр як вид сучасної 

постдраматичної театральної культури // Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне, 2012. Вип. 18(1). С. 199–204. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18%281%29__45  

3. Богатирьов В. О. Сценографічний образ вистави: навчальний 

посібник для студентів ВНЗ культури і мистецтва за спец. 

"Театральне мистецтво". Рівне : Олег Зень [вид.], 2017. 211 с. 

4. Вовкун В. В. Тенденції  сучасної  режисури в оперному 

мистецтві України // Мистецтвознавчі записки: [зб.  наук.  праць]. 

Київ:  ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. Вип. 37. С. 207 – 211. 

5. Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. Київ : 

Видавничий дім "КМ Academia", 1999. 268 с. 

6. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини /Л.Курбас. Упор. та 

авт. прим. М.Г.Лабінський. Київ: Дніпро, 1988. 517 с. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Електронний каталог Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: http://library.nakkkim.edu.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DB

N=IBIS&Z21ID 

4. Репозитарій НАКККіМ. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/  

5. The International Theatre Institute ITI. World organization for 

Performing Arts URL: www.iti-worldwide.org/iti.html  

6. IETM – International network for contemporary performing arts. 

URL: www.ietm.org/en/projects   

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних, практичних занять з дисципліни «Сучасне 

театральне мистецтво» забезпечується матеріально-технічною 

базою : аудиторія № 106, корп. 7, НАКККіМ, навчально-

методичною документацією і матеріалами.  

Кафедра Кафедра режисури та акторської майстерності  

(корпус №7, ауд. 102). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників 

 

 

Вовкун Василь Володимирович – кандидат культурології,  

(2011), професор (2020), Народний артист України (2007), 

професор кафедри режисури та акторської майстерності.  

Член Національної спілки театральних діячів України. Режисер 

постановник близько 300 культурно-мистецьких подій: фестивалі, 

вистави, концерти, інавгурації тощо. 

Інша інформація на сайті кафедри:  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

(при наявності). 

Політика академічної  

Навчальна дисципліна «Сучасне театральне мистецтво» 

розроблена на основі наукового і практичного досвіду  провідних 

вітчизняних та закордонних режисерів, акторів, театрознавців, 

педагогів, як комплексний підхід до особистісного розвитку у  

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://elib.nakkkim.edu.ua/
http://www.ietm.org/en/projects
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti


навчальна дисциплiна <сучасне театральне мистецтво)

розроблена на ocнoBi наукового i практичного досвiлу 1l"_:,alr
вiтчизняних та закордонних режисерiв, театрознавцlв. педагогlв,

як комплексний пiдхiд до особистiсного розвитку у закладах

вищоi освiти.
Bci учасники освiтнього процесу дотримуються полlтики

лоороч.."остi i сприяють функшiонуванню. ефективнот системи

Google classroom:

Розробник: Вовкун в. в., кандидат культурологiТ, професор,

професор кафелри режисури та акторськоi майстерност1

Украiни,

Обговорено на засiдатrнi групи забезпече1,1ня осtзiтньо-гIрофесiйноТ програми кДкторська

майстернiсть>.

ГаранТ ocBiTHboT програмИ: о.Д. Шлемко, кандида,Г мистецтвознавства, доцент,

заслух{ена upт".rnu УкраТни. професор кафелри режисури та акторськоi майс2нс

Затверд>ttено:

Завiлувач кафелри режисури та акторськоТ майстерностi

JI. I. Хоро-пешь

Щиректор Iнституту сучасного мистецтва

М, Д, Кулиняк

(пiлпис)

Орlлr,itlалыliст,ь
l I al}tl rlл ьноТ дttсцtl П.ll iIl rt

(прll tlaяlBlrocTi).
Полiтlrка акадепri,rшоТ

доброчесlrос,гi

Лiнtt rra дисllиплiну


