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Цілі навчальної дисципліни
Мета дисципліни: ознайомлення студентів з витоками та основними
етапами розвитку українського театрального мистецтва, особливостями
національної акторської школи.
Завдання: надати студентам знання щодо витоків українського театру
та основних етапів його розвитку; важливих історичних фактів та подій
театрального життя; провідних українських театральних діячів і драматургів;
акторської та режисерської діяльності корифеїв української сцени; політики
царизму стосовно театрального життя на українських землях;
реформаторської діяльності Леся Курбаса та його впливу на розвиток
українського театру; тенденцій розвитку українського радянського театру;
особливостей театрального життя в умовах Незалежної України; вміння
користуватись категоріально-понятійним апаратом театрального мистецтва;
усвідомлення місця і ролі українського театру в світовому театральному
мистецтві.
Предмет: акторське та режисерське мистецтво, репертуар українського
театру, державна політика у галузі театрального мистецтва.
Здобувачі вищої освіти спеціалізації «Акторська майстерність»
повинні набути:
Загальні компетентності (ЗК):
 ЗК2. 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;
 ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 ЗК6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні
технології;
 ЗК7. Здатність працювати в команді;
 ЗК8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 ЗК9. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення;
 ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати
про національно-культурний і духовний розвиток України, плекати
традиційні національні й загальнолюдські цінності.
Спеціальні компетентності (СК):
 СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності;
 СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурномистецьких процесів;
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 СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими
технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, осмислення та
популяризації творчого продукту;
 СК 10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових
складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності;
 СК 12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та
практичний досвід фахівцям і нефахівцям;
 СК 14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі
критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного
мистецтва;
 СК 15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та
видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів;
 СК 18 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;
 СК 19 Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та
мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним
мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва;
 СК 20 Знати законодавство України з питань освіти, науки і культури,
вміти застосовувати його у процесі практичної діяльності.
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
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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 мистецькохудожнього процесу;
Перелік тем
ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1
1. Предмет і завдання дисципліни «Українське театральне мистецтво» та її
зв'язок з іншими навчальним дисциплінами. Проблеми періодизації історії
українського театру.
2. Витоки українського театру. Паратеатральні форми.
3. Зародження та діяльність українського барокового театру (шкільний театр,
інтермедії, літургійний театр, фольклорна драма, театр балагану).
4. Кріпацький театр в Україні.
5. Театральна діяльність І. Котляревського та Г. Квітки-Основ’яненка.
6. Реформаторська театральна діяльність М. Щепкіна.
7. Створення на західноукраїнських землях Руського народного театру та
його діяльність до початку Першої світової війни.
8. Діяльність українських театральних труп у другій половині ХІХ ст.
9. Створення та діяльність на Наддніпрянщині першого українського
професіонального театру.
10. Формування репертуару театру корифеїв (драматурги М. Старицький,
І. Карпенко-Карий) як засобу національної самоідентифікації українців.
11. Акторська діяльність корифеїв української сцени: М. Кропивницького,
М. Заньковецької, М. Садовського, І. Карпенка-Карого, М. СадовськоїБарілотті, П. Саксаганського.
12. Політика царизму щодо театрального життя на українських землях.
13. Діяльність першого стаціонарного українського театру М. Садовського.
14. Український театр під час національних революцій та громадянської
війни (1917-1921).
15. Український театр на західноукраїнських землях у міжвоєнний період
(1918-1939).
ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2
16. Діяльність Мистецького об’єднання «Березіль» (київський (1922–1926) та
харківський (1926-1933) періоди).
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17. Театральне життя УРСР у період радянської політики українізації (1923–
1933).
18. Реформаторська діяльність Леся Курбаса та його вплив на розвиток
українського театру.
19. Український театр у передвоєнний період (1933–1941).
20. Діяльність евакуйованих під час війни українських радянських театрів.
21. Театральне життя в Україні під час німецької окупації (1941–1944).
22. Український радянський театр у післявоєнний період (1944–1953).
23. Театральне життя в Україні у період «відлиги» (1953–1964).
24. Український радянський театр в епоху «розвинутого соціалізму» (1965–
1985).
25. Державна політика у галузі театрального мистецтва УРСР (1921–1991).
26. Діяльність театру в умовах соціокультурної реальності Незалежної
України (1991–2014).
27. Український театр після Євромайдану (2014–2021).
28. Постдраматичний театр в Україні та його специфіка.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни
1. Гастрольна діяльність Гуцульського театру Гната Хоткевича //
Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії.
Львів, 2003. Т. ССХLV. С. 174-218.
2. Шлемко О. Д. Театральні університети Леся Курбаса // Записки
Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії. Львів,
2011. Т. CCLXII. С. 99-135.
3. Шлемко О. Д. Доброчинність Марії Заньковецької в контексті
доброчинності нації // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. Праць. Вип. 27.
Київ : Міленіум, 2015. С. 348-360.
3. Шлемко О. Д. Франкова концепція народного театру в контексті
сучасності // Студії з україністики: науково-навчальне видання. Випуск ХVІ.
Київ, 2016. С. 566-578.
4. Драма Г. Хоткевича “Довбуш” у ракурсі сучасних досліджень //
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 20.
С. 160-166.
5. Особливий театр як дієвий інструмент художнього та арттерапевтичного впливу // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. Вип. 30.
Київ : Міленіум, 2017. C. 297-307.
6. Шлемко О. Д. «Прахтикований жовнір» Гната Хоткевича –
нездійснена постановка Леся Курбаса” // Вісник Київського національного
університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво: зб. наук.
праць. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. С. 72-89.
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7. Шлемко О. Д. Молоді роки Леся Курбаса: мистецько-естетичні
пошуки // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології:
Матеріали Одинадцятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р.
/ за заг. ред. К. І. Станіславської. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 112-115.
8. Шлемко О. Д. Міжнародний фестиваль жіночих монодрам «Марія» як
діалог культур // Вісник Київського національного університету культури і
мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво : наук. журнал. Т. 4. № 1. Київ : Вид.
центр КНУКіМ, 2021. С. 65-79.
Основна література
1. Антонович Д. Триста років українського театру (1619-1919). Прага : Укр.
громад. вид. фонд, 1925. 272 с.
2. Боньковська О. Львівський театр товариства “Українська Бесіда”. 1915–
1924. Львів : Літопис, 2003. 340 с.
3. Історія українського театру: у 3 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.
Київ, 2009. Т. 2: 1900-1945 / П. Арсенич, Л. Барабан, О. Боньковська та ін.;
Редкол. тому: Г. Скрипник (гол. ред.) та ін. 868 с.
4. Корнієнко Н. М. Український театр у переддень третього тисячоліття.
Пошук (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз) : монографія.
Київ : Факт, 2000. 160 с.
5. Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя: монографія.
Київ : Либідь, 1999. 208 с.
6. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини / упоряд. і прим. М. Лабінського;
передм. Ю. Бобошка. Київ : Дніпро, 1988. 518 с.
7. Курбас Лесь. Філософія театру / упоряд. М. Лабінський. Київ : Вид-во
Соломії Павличко «Основи», 2001. 917 с.
8. Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття / ІПСМ
АМУ; Гол. наук. ред., упоряд. М. О. Гринишина; Редкол.: В. Д. Сидоренко
(голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. Київ : Інтертехнологія, 2006.
1054 с.: іл.
9. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) /
Ростислав Пилипчук; Олександр Клековкін (передмова); [упорядкув., підгот.
текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій]. Львів, 2019. 356 с.
+32 с. іл.
10. Українське акторське мистецтво: традиції і сучасність / Ін-т мист.,
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ : Наукова думка, 1986.
164 с.
11. Український драматичний театр: нариси історії в 2 т. Т. 1: Дожовтневий
період. Київ : Наукова думка, 1967. 520 с.
12. Франко І. Я. Наш театр // Франко І. Я. Зібрання творів: У 50 т. Т. 28. Київ
: Наукова думка, 1980. С. 279-292.
13. Чорній С. Український театр і драматургія. Мюнхен; Нью-Йорк, 1980.
470 с.
6

Додаткова література
1. Василько В. С. Театру віддане життя. Київ : Мистецтво, 1984. 407 с.
2. Веселовська Г. Кріпацький театр в Україні // Український театр. 1998. № 1.
С. 21-23.
3. Волинський П. К. Іван Котляревський: Життя і творчість. 3-тє вид., доп. і
перероб. Київ : Дніпро, 1969. 270 с.
4. Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні. Київ, 1960. 228 с.
5. Волошин, І. О. Актор Щепкін на Україні: до 200-річчя від дня народження.
Київ : Мистецтво, 1988. 137 с.
6. Вороний М. Театр і драма / Упоряд., вступ. ст. О. К. Бабишкіна. Київ :
Мистецтво, 1989. 408 с.
7. Гірняк Й. Спомини; упоряд. Б. Бойчук. Нью-Йорк : Сучасність, 1982. 487 с.
8. Єрмакова Н. Березільська культура: Історія, досвід / Інститут проблем
сучасного мистецтва Нац. академії мистецтв України. Київ : Фенікс, 2012.
512 с.
9. Киричок П. М. Марко Кропивницький: нарис життя і творчості Київ :
Дніпро, 1985. 150 с.
10. Ковтуненко В. І. Український театр у період сучасних суспільних
трансформацій (до проблеми визначення соціокультурних показників):
Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Держ. акад. керівних
кадрів культури і мистецтв. Київ, 2002. 19 с.
11. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії:
Збірник праць у 2 т. Львів, 2004. Т. 1. (Наукові праці). 340 с.; Т. 2. (Статті,
рецензії). 360 с.
12. Молодий театр: Генеза. Завдання. Шляхи / упоряд., автор вст. ст.
М. Лабінський. Київ : Мистецтво, 1991. 320 с.
13. Луцький Ю. Драматургія Г. Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. Київ, 1978.
159 с.
14. Марія Заньковецька. Легенда української сцени. Київ : Бібліотека
українця, 1998. 119 с.
15. Пилипчук Р. Про засади створення багатотомної «Історії українського
драматичного театру» // Мистецтвознавство України : Зб. наук. пр. /
Академія мистецтв України. Київ, 2000. Вип. 1. С. 201–210.
16. Садовський М. К. Мої театральні згадки, 1881-1917. Харків ; Київ : Держ.
вид-во України, 1930. 120 с.
17. Софронова Л. А. Старовинний український театр / пер. з рос. Львів, 2004.
336 с.
18. Франко І. Руський театр у Галичині // Франко І. Зібрання творів: У 50 т.
Київ, 1980. Т. 26. С. 357–373.
18. Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред.
М. Гринишиної ; Ін-т проблем суч. мистецтва НАН України. Київ : Фенікс,
2012. 944 с.: іл.
19. Хоткевич Г. Спогади з театральної діяльності // Твори : у 2 т. / упоряд.,
вступ. ст. та приміт. Ф. Погребенника. Київ : Дніпро, 1966. Т. 2. С. 501-578.
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Посилання на сайти
Національна бібліотека України імені
http://www.nbuv.gov.ua/
В. І. Вернадського
Національна бібліотека України імені Ярослава
http://nlu.org.ua/
Мудрого
Технічне й програмне забезпечення /обладнання
Ноутбук, проектор, екран, Інтернет, фліпчарт (магнітно-маркерна дошка) для
проведення лекційних, практичних занять.
Мобільний пристрій (телефон, ноутбук) з інтернет доступом для:
- комунікації та опитувань;
- виконання завдань з самостійної роботи;
- тестування;
- підсумкового контролю: заліку, екзамену.
Код
компете
нтності
(згідно
ОПП)

Назва компетентності

Код
програмного
результату
навчання

Назва програмного
результату навчання

Методи
навчання

Методи
оцінювання
результатів
навчання

Для здобувачів вищої освіти спеціалізації «Акторська майстерність»

ЗК2

ЗК 3

ЗК4

ЗК6

Здатність зберігати та
ПР01
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
Здатність застосовувати
ПР02
знання у практичних
ситуаціях

Визначати взаємозв’язок МН1, МН2, МО1, МО2,
цінностей
МН4, МН5, МО3, МО4
громадянського
МН7, МН8
суспільства із засадами
розвитку сфери культури
й мистецтва в Україні

Здатність спілкуватися
ПР03
державною мовою як усно,
так і письмово

МО1, МО2,
МО3, МО4

Здатність використовувати
інформаційні і
комунікаційні технології

ПР05

Мати концептуальні
наукові та практичні
знання у сфері
сценічного мистецтва
Вільно спілкуватися з
професійних питань
державною та іноземною
мовами усно і письмово

МН1, МН2,
МН3, МН4,
МН5, МН7,
МН8
МН1, МН2,
МН4, МН5,
МН7, МН8

МО1, МО2,
МО3, МО4

Застосовувати сучасні
МН1, МН2, МО1, МО2,
цифрові технології та
МН4, МН5, МО3, МО4
спеціалізоване програмне МН7, МН8
забезпечення до
8

Здатність
команді

працювати

в ПР09

ЗК7

Цінування
та
повага ПР14
різноманітності
та
мультикультурності

Самостійно
ідентифікувати
напрями та концепції
сценічного
мистецтва у
контексті сучасного
художнього життя

Здатність до абстрактного, ПР15
критичного і образного
мислення

Аналізувати та
МН1, МН2, МО1, МО2,
оцінювати досягнення МН4, МН5, МО3, МО4
художньої культури,
МН7, МН8
твори літератури та
мистецтва з урахуванням
історичного контексту.
Здійснювати
аргументований
критичний аналіз творів
сценічного мистецтва.
Виявляти тенденції
розвитку сучасного
мистецько-художнього
процесу

Здатність
виявляти ПР13
національну
свідомість,
патріотизм,
дбати
про
національно-культурний і
духовний розвиток України,
плекати
традиційні
національні
й
загальнолюдські цінності

Знати основні етапи
МН1, МН2,
(епохи, стилі, напрямки) МН4, МН5,
у розвитку театру,
МН7, МН8
літератури,
образотворчого
мистецтва, музики, кіно;
основні факти про
видатних особистостей у
сфері мистецтва;
класифікувати види та
жанри сценічного
мистецтва
Вільно спілкуватися
МН2, МН4,
з професійних
МН7, МН8
питань державною та
іноземною мовами
усно і письмово

ЗК 8

ЗК9

ЗК10

СК05

розв’язання відповідних
задач професійної
діяльності у сфері
сценічного мистецтва
Співвідносити мистецькі МН1, МН2, МО1, МО2,
ідеї та твори із
МН4, МН5, МО3, МО4
соціальним, культурним МН7, МН8
та історичним
контекстом для глибшого
їх розуміння

Здатність до публічної
ПР03
презентації результату своєї
творчої (інтелектуальної)
діяльності

МН2, МН4, МО1, МО2,
МН7, МН8 МО3, МО4

МО1, МО2,
МО3, МО4

МО1, МО2,
МО3, МО4
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СК07

СК08

Здатність до розуміння та
оцінювання актуальних
культурно-мистецьких
процесів

ПР14

Здатність оперувати
ПР05
новітніми інформаційними
й цифровими технологіями
в процесі реалізації
художньої ідеї, осмислення
та популяризації творчого
продукту

Здатність до критичного
аналізу, оцінки та синтезу
нових складних ідей у
творчо-виробничій
сценічній діяльності

МН1 МН2, МО1, МО2,
МН3, МН4, МО3, МО4
МН6, МН7,
МН8
МН2, МН4, МО1, МО2,
МН5, МН7, МО3, МО4
МН8

ПР15

Аналізувати та
МН1, МН2, МО1, МО2,
оцінювати досягнення МН4, МН5, МО3, МО4
художньої культури,
МН7, МН8
твори літератури та
мистецтва з урахуванням
історичного контексту.
Здійснювати
аргументований
критичний аналіз творів
сценічного мистецтва.
Виявляти тенденції
розвитку сучасного
мистецько-художнього
процесу

Здатність передавати знання ПР09
про сценічне мистецтво та
практичний досвід фахівцям
і нефахівцям

Співвідносити мистецькі МН1, МН2, МО1, МО2,
ідеї та твори із
МН4, МН5, МО3, МО4
соціальним, культурним МН7, МН8
та історичним
контекстом для глибшого
їх розуміння

СК 10

Розуміти сценічне
мистецтво як художній та МН1, МН2, МО1, МО2,
соціокультурний
МН4, МН7, МО3, МО4
феномен, знати
МН8
специфічні відмінності
художньої мови театру та
перформативних
мистецтв

СК 12

СК 14

Самостійно
ідентифікувати напрями
та концепції сценічного
мистецтва у контексті
сучасного художнього
життя
Застосовувати сучасні
цифрові технології та
спеціалізоване
програмне забезпечення
до розв’язання
відповідних задач
професійної діяльності у
сфері сценічного
мистецтва

Здатність аналізувати твори ПР15
літератури і мистецтва на
основі критичного
осмислення теорій,

Аналізувати та оцінювати МН1, МН2, МО1, МО2,
досягнення художньої
МН4, МН5, МО4
культури, твори
МН7, МН8
літератури та мистецтва з
10

принципів, методів і понять
сценічного мистецтва

СК 15

СК 18

СК 19

СК 20

ПР13
Здатність вільно
орієнтуватися у напрямах,
стилях, жанрах та видах
сценічного мистецтва,
творчій спадщині видатних
майстрів

Здатність сформувати і
ПР02
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
Здатність бути мовною
ПР03
особистістю, виявляючи
мовну та мовленнєву
компетентність, професійне
володіти сценічним
мовленням,
красномовством, фаховою
мовою сценічного
мистецтва
Знати законодавство
України з питань освіти,
науки і культури, вміти
застосовувати його у
процесі практичної
діяльності

урахуванням історичного
контексту. Здійснювати
аргументований
критичний аналіз творів
сценічного мистецтва.
Виявляти тенденції
розвитку сучасного
мистецько-художнього
процесу
Знати основні етапи
МН1, МН2,
(епохи, стилі, напрямки) МН3, МН4,
у розвитку театру,
МН5, МН7,
літератури,
МН8
образотворчого
мистецтва, музики, кіно;
основні факти про
видатних особистостей у
сфері мистецтва;
класифікувати види та
жанри сценічного
мистецтва
Мати концептуальні
МН1, МН2,
наукові та практичні
МН3, МН4,
знання у сфері
МН5, МН7,
сценічного мистецтва
МН8

МО1, МО2,
МО3, МО4

МО1, МО2,
МО3, МО4

Вільно спілкуватися з
МН1, МН2, МО1, МО2,
професійних питань
МН4, МН7, МО4
державною та іноземною МН8
мовами усно і письмово

Здійснювати пошук
МН1, МН2, МО1, МО2,
необхідної інформації у МН4, МН7, МО4
професійній літературі, в МН8
мережі Інтернет та
інших джерелах
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Види та методи навчання і оцінювання
Методи навчання
МН1 – лекція;
МН2 – бесіда;
МН3 – диспут;
МН4 – проблемний виклад;
МН5 – інтерактивне навчання;
МН6 – демонстрування;
МН7 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування,
розв’язання практичних завдань тощо);
МН8 – самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до
семінарських занять, індивідуальна науково-дослідна робота тощо).
Методи оцінювання результатів навчання
МО1– усне або письмове опитування;
МО2 – діалогове спілкування;
МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
МО4 – диференційований залік, екзамен.
Організація оцінювання
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною
системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали,
отримані з усіх тем кожного змістового розділу.
Зміст курсу розрахований на його опанування протягом четвертого
семестру і поділений на 2 змістових розділи. Кожний змістовий розділ (ЗР)
включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які
завершуються контролем рівня засвоєння програмного матеріалу за весь
курс. До кожного з двох змістових розділів (ЗР) входять такі теми: ЗР1 – (1–
15); ЗР1 – (16–28).
Таблиця розподілу балів,
які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни
«Українське театральне мистецтво»
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий розділ 1 (ЗР1)
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

За
лік

Заг.
к-сть
балів

40

100

Змістовий розділ 2 (ЗР2)

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Т
2
1

Т
2
2

Т
2
3

Т
2
4

Т
2
5

Т
2
6

Т
2
7

Т
2
8
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Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання
студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів
(критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне
виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни.

Мінімум
Максимум

В результаті розрахунку отримаємо:
Семестрова
Підсумкова
Підсумкова
робота – іспит
кількість
оцінка
балів
40
20
60
60
40
100
Система та критерії оцінювання

Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, підсумковий контролі.
Результати навчання здобувачів вищої освіти оцінюють за чотирибальною
шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), шкалою ЄКТС
(«А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).
Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної
теми під час роботи на семінарських заняттях і набутих практичних навичок
під час виконання практичних робіт. Облік балів, отриманих здобувачами за
результатами контролю з дисципліни, веде викладач й оголошує на кожному
практичному (семінарському) занятті.
Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем
вищої освіти програми навчальної дисципліни за кожний семестр, що
проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії. Присутність
здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковою.
Перед екзаменами, у терміни, визначені розкладом, обов'язково
проводяться консультації.
Складові екзамену:
1) диференційований підхід до оцінювання успішності здобувача вищої
освіти шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь;
2) питання екзаменаційних білетів спрямовані на перевірку рівня
набутих компетентностей здобувачів вищої освіти як за окремими темами,
так і в цілому за вивчений курс програми.
Результат екзамену включає результат поточного контролю та результат
підсумкового контролю і оцінюється за 100-бальною шкалою Академії, яка
переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») і шкалу ЄКТС. Загальну кількість балів
студента формують бали, отримані з усіх тем (бали, отримані за виконання
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самостійних завдань, за роботу на семінарських заняттях, а також бали,
отримані за результатами складання екзамену).
Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється
згідно з Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями:
Суми
балів за
Оцінка в Значення
Критерії
100ЄКТС оцінки ЄКТС
оцінювання
бальною
шкалою
90-100
А
відмінно
- здобувач вищої освіти
виявляє особливі творчі
здібності;
- вміє самостійно
здобувати знання, без
допомоги викладача
знаходить і опрацьовує
необхідну інформацію;
- вміє використовувати
набуті знання і вміння
для прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях;
- переконливо
аргументує відповіді,
- самостійно розкриває
власні здібності
82-89

В

Рівень
компете
нтності
Високий
(творчий)

дуже добре - здобувач вищої освіти
Достатній
вільноволодіє
(конструкт
теоретичним матеріалом,
тивнозастосовує його на
варіативний)
практиці;
- вільно розв'язує вправи
і задачі у стандартних
ситуаціях;
- самостійно виправляє
допущені помилки,
кількість якихнезначна

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен

залік
Зарах.
(відмін
но)

Зарах.
(добре)
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Суми
балів за
Рівень
Оцінка в Значення
Критерії
100компете
ЄКТС оцінки ЄКТС
оцінювання
бальною
нтності
шкалою
74-81
С
добре
здобувач вищої освіти
Достатній
вміє зіставляти,
(конструк
узагальнювати,
тивносистематизувати
варіативний)
інформацію під
керівництвом викладача,
загалом;
- самостійно
застосовувати її на
практиці;
-контролювати власну
діяльність;
-виправляти помилки, з
поміж яких є суттєві;
- добирати аргументи для
підтвердження думок

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен

залік
Зарах.
(добре)

64-73

D

задовільно

- здобувач вищої освіти
відтворює значну
частину теоретичного
матеріалу;
- виявляє знання і
розуміння основних
положень,
- за допомогою
викладача може
аналізувати навчальний
матеріал;
- виправляти помилки, зпоміж яких є значна
кількість суттєвих

Середній
(репродуктивний)

Зарах.
(задовіль
но)

60-63

Е

достатньо

здобувач вищої освіти
володіє навчальним
матеріалом на рівні,
вищому за початковий,
значну частину його
відтворює на
репродуктивному рівні

Середній
(репродуктивний)

Зарах.
(задовіль
но)
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Суми
балів за
Оцінка в Значення
100ЄКТС оцінки ЄКТС
бальною
шкалою
35-59
FХ
незадовільно
з
можливістю
повторного
складання
семестрово

1-34

F

незадовільно
з
обов'язкови
м
повторним
вивченням
дисципліни

Критерії
оцінювання
здобувач вищої освіти
володіє матеріалом на
рівні окремих
фрагментів, що
становлять незначну
частину навчального
матеріалу

Рівень
компете
нтності

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен

залік

Низький
(рецептивно
- продуктив
ний)

Не зарах.
(незадові
льно)

здобувач вищої освіти
Низький
володіє матеріалом на
(рецептивно
рівні елементарного
- продуктив
розпізнання і відтворення ний)
окремих фактів,
елементів, об'єктів

Не зарах.
(незадові
льно)

Політика дисципліни
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі,
методисти та адміністрація діють відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів
бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти.
Усі студенти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати всі
навчальні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового
контролю. Присутність на занятті студентів викладач перевіряє на початку
кожного заняття.
Студент має вести конспект лекційного заняття, регулярно переглядати
лекційний матеріал.
Викладач доводить до здобувачів вищої освіти систему вимог та
правил їхньої поведінки на заняттях, доводить до їх відома методичні
рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково
враховується присутність на заняттях та активність під час практичного
заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під
час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо.
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Полiтпка доброчесностi
Здобувач вищоi освiти, викоЕгуIочи самостiйну або irцивiдуальну
робоry, повинен дотриIчryватись полiiики доброчесноътi. У разi наявностi

плагiаry в будь-яких BIцElx робiт здобувача BiH отримуе незадовiльну
оцiнку i
повинен повторно виконати завданЕя, якi передбаченi силабусi.
у

Розробнпк: IIIлбцц9 О. Д., кандидат мистецтвознавства,
доцент, професор
кафедри режис}ри та
qlDтистка Украihи
(пiдпис, ПIБ)

Обговорено на засiданнi груп забезпеченЕя ocBiTHix процра]rr <<Акторська

майстернiсть>.

Гарант ocBlTHbOi програмп

майстернigть>>: Шлемко о. Д.,
каIцидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедlи*
та
Jl
режисури
акторськоi майстерностi, засJryжена артистка УкраrнИ
<<Аrtторська

,,.1 ,i'
еИцепiддrис,пIБ)

Затвердпсено:

завiдувачка кафедрп рехшсурп та aIсTopcbrсoi майgгерностi Хоропець л. I.
(пцпис, ПIБ)
.Щи

ректор Iнстптугу сучаспого мпстецтв Кулп пяк
(пiдпис, ПIБ)

77

