
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітні програми : «Акторська майстерність», «Режисура» 

Назва дисципліни Розмовні жанри в сценічному мистецтві 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійні програми: «Акторська майстерність». 

«Режисура» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити/ 120 годин 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16 год. 

Практичні –40 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

4 курс, 7 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності 

 

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. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного, креативного і 

образного мислення. 

 



ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, 

дбати про національно-культурний і духовний розвиток 

України, плекати традиційні національні й загальнолюдські 

цінності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст 

компетентності 

 

СК 01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку 

нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його 

відтворення у  художніх сценічних образах. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, художньо-образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного 

твору. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, 

осмислення та популяризації творчого продукту. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої 

ідеї та твору із зовнішнім контекстом. 

СК10. Здатність до креативного мислення, критичного аналізу, 

оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій 

сценічній діяльності. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на 

основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і 

понять сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, 

жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині 

видатних майстрів. 

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. 

СК19. Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та 

мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного 

мистецтва. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР (номер). Зміст програмних результатів 

 

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. 

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір 

для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його 

оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні 

засоби відтворення креативного задуму при реалізації 

сценічного твору (проекту). 

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. 

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. 

ПР18. Знати основні закони психології творчості. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проектів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію 

та власний досвід. 

ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти 

мовну та мовленнєву компетентність, володіння сценічним 

мовленням, розкривати за допомогою словесної дії внутрішній 

світ, соціальні, психологічні, національні риси персонажа. 

 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Коротка анотація  

 

Програма навчальної дисципліни «Розмовні жанри в 

сценічному мистецтві» складається з чотирьох змістових 

модулів і передбачає тематику лекційних, практичних та 

семінарських занять, модульний контроль і самостійну роботу. 

 

Мета дисципліни: виховання високопрофесійного фахівця в 

царині мистецтва розмовного жанру на естраді, духовної та 

національно-свідомої особистості, яка є носієм мовної культури 

і прикладом для наслідування, здатної використати набуті 

знання у своїй професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами: 



«Майстерність актора», «Сценічне мовлення», «Дійовий аналіз 

ролі», «Теорія драми», «Історія зарубіжного театру», «Історія 

українського театру». 

 

Завдання дисципліни: надання знань з історії розмовного жанру 

та художнього читання на українській естраді; розвиток 

образного бачення, художнього мислення, уяви, фантазії, 

ритмічності, пластичності, музичності, емпатії; креативності, 

почуття гумору; опанування основними законами та 

принципами створення естрадних номерів розмовного жанру; 

методикою аналізу художніх творів та їх інтерпретацією; 

словесною дією та стильовими особливостями естрадного 

номера; вміння користуватись засобами сценічної виразності: 

вербальними і невербальними, костюмом, гримом, світлом, 

музичним оформленням; набуття навиків сценічного втілення 

художніх творів; формування національно свідомої мовної 

особистості майбутнього артиста розмовного жанру та 

художнього читання. 

 

2. Зміст за модулями, темами  

 

Змістовий модуль 1. Витоки та розвиток розмовних жанрів 

1.1. Зміст, мета, завдання дисципліни. Витоки розмовного 

жанру. 

1.2. Розмовні жанри естради та їх класифікація. 

1.3. Специфіка розвитку розмовного жанру радянської естради. 

1.4. Історія та розвиток розмовного жанру на українській 

естраді в ХХ столітті. 

1.5. Розвиток розмовного жанру на сучасній українській 

естраді. 

1.6. Драматургія розмовних жанрів естрадного мистецтва. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз та інтерпретація творів 

розмовних жанрів   

2.1. Ідейно-тематичний аналіз тексту. 

2.2. Логічно-інтонаційний аналіз тексту. 

2.3. Дійовий аналіз тексту. 

2.4. Індивідуальна художня інтерпретація твору та формування 

ідейно-художнього змісту виступу.  

 

Змістовий модуль 3. Специфіка різновидів розмовних 

жанрів та методика їх підготовки 

3.1. Специфіка мистецтва художнього читання. 

3.2. Специфіка мистецтва ведучого театралізованих видовищ. 

3.3. Методика підготовки естрадного оповідання. 

3.4. Методика підготовки конферансу (сольного і парного). 

3.5. Методика підготовки творів гумористичного та 

сатиричного жанру (гуморески, байки, фейлетони тощо). 



3.6. Методика підготовки концертної програми. 

3.7. Прослуховування та аналіз відео та аудіозаписів виконання 

творів провідними артистами розмовних жанрів естради та 

художнього читання другої половини ХХ ст. та початку ХХІ ст. 

 

Змістовий розділ 4. Робота над естрадним номером 

розмовного жанру 

4.1. Етапи роботи над естрадним номером. 

4.2. Ігровий тренінг, що враховує імпровізаційне спонтанне 

мовлення, імітацію, пародіювання, володіння видами мовної 

характерності, озвучування відразу кількох персонажів тощо. 

4.3. Композиція естрадного номеру. 

4.4. Створення художнього образу в естрадному номері. 

4.5. Опанування словесною дією та стильовими особливостями 

естрадного номера. 

4.6. Створення сценічного образу ведучого та пошуки його 

взаємодії з глядачем.  

4.7. Сценічне виконання естрадного номера розмовного жанру. 

4.8. Підготовка та сценічне втілення цілісної програми 

підсумкового залікового показу практичних робіт.  

 

 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 балів  

(від 0 до 12 балів за кожний модуль). 

2. Самостійна робота – 28 балів (від 0 до 7 балів за кожний 

модуль). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

4. Диференційований залік – 16 балів. 

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. 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.  

  

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

Посилання: 

конференція Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzN

oQlpiK1lNUVNuQT09 
Ідентифікатор конференції: 458 163 5546 
Код доступу: 9sFrqH 

 
 

https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzNoQlpiK1lNUVNuQT09
https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzNoQlpiK1lNUVNuQT09


Література 

 Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни 

 

1. Шлемко О. Д. Сценічна мова: навчально-методичний 

комплекс для студентів спеціальності «Театральне мистецтво», 

спеціалізацій «Режисер театралізованих видовищ та шоу-

програм», «Режисер-постановник оригінально-трюкового 

жанру, актор, каскадер». Київ : НАКККіМ, 2010. 111 с. 

2. Шлемко О. Д. Методика виховання інтонаційно-логічної 

виразності сценічного мовлення // Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології : Зб. матеріалів Десятої 

Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 21 квітня 2017 р. Київ : 

НАКККіМ, 2017. C. 158-161. 

3. Шлемко О. Д. Підтекст як невід’ємний чинник сценічного 

мовлення // “Діяльність продюсера в культурно-мистецькому 

просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії”: Зб. наукових праць 

/ Наук. ред., упор. : С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2019. 

С. 218-224. 

4. Шлемко О. Д. Критичне осмислення теоретичної спадщини 

К. Станіславського у галузі сценічного мовлення // Сценічне 

мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття: 

Матеріали І Всеукраїнської наук. конференції "Сценічне 

мистецтво у світовому культурному просторі XXI століття". 

Київ : КНУКіМ, 2019. С. 55-59. 

5. Шлемко О. Д. Літературна композиція як важливий етап 

опанування студентами мистецтвом художнього слова // 

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ 

століття: творчі діалоги: Зб. наукових праць / Упор., наук. ред., 

відповід. за вип.: С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. С. 232-

235. 

6. Шлемко О. Д. Сценічна мова: методика сценічного 

виконання гумористичних творів: методичні рекомендації до 

практичних занять для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» 

зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». Київ : НАКККіМ, 

2021. 40 с. 

 

Основна література  

1. Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна 

нормативність. Київ : КНУТКіТ, 2007. 266 с. 

2. Деркач Б., Косяченко В. Жанр байки в українській літературі 

// Українська байка. Київ : Дніпро, 1983. С. 3–27. 

3. Зайцев В. П. Майстернiсть артиста i ведучого: навч. посiбник. 

НАКККiМ, 2016. 234 с. 

4. Карасьов М. М. Мистецтво художнього читання. Київ : 

Мистецтво, 1965. 147 с. 

5. Кукуруза Н. В. Майстерність ведучого: навч. посібник. Івано-

Франківськ, 2010. 176 с. 

 



6. Кукуруза Н. В. Робота над естрадним номером: розмовний 

жанр. Методичні рекомен. для самост. роботи студентів 

денної та заочної форм навч. спеціалізації «Режисер естради 

і масових свят» (спеціальність 6.020201 «Театральне 

мистецтво»). Івано-Франківськ, 2015. 56 с. 

7. Марко В. П. Аналіз художнього твору: навч. посіб. Київ : 
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