
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Режисура» 

Назва дисципліни 
Театральні системи та творчі методи режисерського мистецтва 

ХХ ст. 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський)  

Спеціальність Шифр та назва 026 «Сценічне мистецтво» 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

  

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 – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс ІІ семестр  

Програмні 

компетентності 

– Загальні компетентності(ЗК номер). Зміст компетентності :  

ЗК1. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень 

на теоретичному і практичному рівнях з урахуванням аспектів 

мистецтвознавчої сфери.  

ЗК2. Здатність планувати та здійснювати власне наукове 

дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у 

галузі педагогіки вищої школи, сценічного мистецтва та 

культури. Здатність представляти результати досліджень 

сучасного сценічного мистецтва у вигляді звітів і публікацій 

державною або однією з іноземних мов. 

ЗК6. Здатність володіти сучасними принципами та методами 

постановочної сценічної діяльності та технологіями створення 

художньо-естетичного простору видовищних сценічних творів. 

ЗК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії 

сценічних творів, застосовувати у практиці сценічної діяльності 



можливості мистецьких засобів (вербальних, візуальних, 

аудіовізуальних, образотворчих, пластичних).  

ЗК8. Здатність удосконалювати форми і методи педагогіки у 

процесі виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до 

аналізу, зіставлення, порівняння педагогічних явищ, 

формування сучасного педагогічного мислення щодо 

входження системи вищої освіти України в Європейський 

простір вищої освіти.  

ЗК9. Здатність до використання професійно профільованих 

знань та навичок при вихованні та навчанні режисерів у процесі 

формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків 

у сценічній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі.  

ЗК11. Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію і 

тактику свого інтелектуального, культурного, професійного 

саморозвитку та самовдосконалення.  

ЗК13. Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та 

лідерські якості.  

ЗК14.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

- Спеціальні (СК) фахові компетентності : 

СК1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і 

мистецтва, розуміння філософської та соціальної 

компетентності (СК) природи мистецтва. Розуміння сутності 

методології наукового пізнання, змісту мистецької освіти та 

управління освітньою діяльністю.  

СК6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у 

професійній діяльності як режисера на високому 

інтелектуальному та мистецькому рівні. 

 СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання 

професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики 

режисури) дисциплін у вищих навчальних закладах, колегіумах 

мистецького профілю. 

СК10. Вміння на особистісному високому професійному рівні 

створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції.  

СК13.  Здатність оперувати професійною термінологією в сфері 

фахової діяльності режисера та викладача.  

СК18. Здатність на високому якісному рівні практично 

застосувати педагогічні теорії в театральній освіті. 

Програмні 

результати 

навчання 

- Програмні результати навчання (ПРН) :  

ПРН1. Набути концептуальні знання, включаючи певні знання 

сучасних досягнень в сценічному мистецтві та виробництві.  

ПРН2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у 

культурних процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності 

як режисеру;  

ПРН3. Оволодіти культурою сценічного мислення, знаннями до 

узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.  

ПРН4. Виявити знання сутності процесів навчання й виховання 

у вищій школі, їх психолого-педагогічних основ; методів 



формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих 

здібностей і логічного мислення особистості.  

ПРН5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ 

застосування елементів теоретичного та експериментального 

дослідження в професійній діяльності.  

ПРН6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та 

аудіовізуальних творів та використовувати його під час 

постановочної діяльності. 

 ПРН14. Активно виявляти готовність до прийняття рішень у 

складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування.  

ПРН16. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких 

знань і професійних практик, оцінку стратегічного розвитку 

мистецтва, творчого та навчального колективу.  

ПРН17. Приймати рішення у складних і непередбачуваних 

умовах розвитку сценічної (театральної, концертної, 

видовищної) культури; вільно застосовувати основні принципи 

творчого розвитку сценічного мистецтва, намагаючись 

впливати на соціокультурні зміни.  

ПРН18. Креативно мислити відповідно до проблематики 

сценічного мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у 

провадженні нових стратегій. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Дисципліна вивчає режисуру світового та українського 

кіно на всіх етапах, починаючи з режисерської ідеї та 

завершуючи створенням унікальних українських та світових 

кінофільмів. 

Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти 

фахово-орієнтовані режисерські знання з опанування 

компетентностями режисури, починаючи  з історичних основ 

розвитку театральної діяльності в різних історичних ареалах та 

періодах європейських країн і Україна по ХХ століття. 

Завдання дисципліни: – : надати студентам знання з 

питань  розвитку режисерської діяльності, її періодизації, 

оволодіння компетентностями (загальними, фаховими)  у 

визначенні її особливостей в різних європейських країнах та 

історичних періодах згідно принципів академічної 

доброчесності, розгляд творчих методів та театральних систем 

режисерського мистецтва ХХ ст. 

 

2. Зміст за модулями, темами.  

Змістовний модуль 1. Зародження основ творчих методів в 

режисурі. 

1.1. Поняття творчого методу в театрі. Стародавні  форми 

сценічного мистецтва : Давній світ, Середньовіччя (2 год). 

1.2. Опанування літератури з естетичних категорій 

театрально-видовищної  діяльності (2 год). 

1.3. Театральні осередки періоду Відродження: придворні та 

храмові. (2 год). 



1.4. Віртуозність та видовищність – ознаки придворного 

мистецтва  періоду бароко XVII ст. Самостійне 

прослуховування та перегляд творів сценічного мистецтва (2 

год). 

Змістовний модуль 2. Театральні системи режисерського 

мистецтва : від  Давнього світу  до XVIII століття 

2.1. Публічні осередки театральної діяльності - професійні та 

любительські  об’єднання  (академії, корпорації, гільдії, 

братства  і цехи) (2 год). 

2.2. Форми театру у європейських країнах початку  XVIII ст.: 

придворне та  салонне музикування. Самостійне вивчення 

архітектурних  осередків театрального мистецтва (2 год). 

2.3.  Зародження класичних форм режисури у XVIII ст. (на 

прикладі окремих персоналій). Відвідування вистав, де 

виконуються твори класичного репертуару (2 год). 

2.4. Театральна діяльність професійних та любительських 

об’єднань у XVIII ст., у тому числі в Українських землях. 

Театральна діяльність під час революційних подій Французької 

революції. Самостійне вивчення історичних даних та біографій 

окремих діячів театру цього періоду (2 год). 

Зміствний модуль 3. Театральна діяльність у XIX-XXI  ст. 

3.1.  Розвиток театрального життя у XIX ст. та його рушійна 

сила – режисер. Персоналії: актори, режисери тощо (2 год). 

3.2.  Вивчення історичних подій та біографічних даних 

персоналій  сценічних виконавців. Театральна справа на терені 

України у XIX ст. 

(2 год). 

3.3. Самостійне опанування даними щодо стану розвитку 

театрального мистецтва  в Україні (2 год). 

Змістовний модуль 4. Творчі методи та театральні 

системи режисерського мистецтва.   

4.1. Видовищні форми у XX- XXI ст.: організація театрально-

концертного життя, публіка, театральні і концертні зали, 

репертуар, авторське право. Огляд театрів і вистав через засоби 

масової комунікації.  (2 год). 
4.2. Театрально-гастрольне життя в Україні XX ст. Театральні 
форми сучасності у XXI ст.: організація видовищного життя, 
публіка, театральні зали, репертуар  (2 год). 
4.3. Характеристика форм театрально-видовищної діяльності 
в сучасних умовах, творчих методів та театральних систем 
режисерського мистецтва ХХ ст.(2 год). 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів  

(від 0 до 10 балів за кожний модуль). 

2. Самостійна робота – 36 балів (від 0 до 9 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:  Василь Неволов запрошує  на  відеоконференції : 

https://meet.google.com/onu-bvhn-huv?authuser=0&hs=179 

 

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Неволов В.В.  Творчі мандри «нетипового» чиновника//Серія 

«Діалоги з митцями», Київ, 2014 С.185 з іл.. 

2. Неволов В.В. Українська культура:дискурси та дискусії ХХІ 

століття, монографія, Київ, 2015 

3. Неволов В.В. Культурна ідентичність і сучасна українська 

сцена// Інтерпретація як інструмент культурологічного 

дискурсу. Тези доповідей, Київ, 2016, С.79-80;\ 

4 Неволов В.В. Багатогранна обдарованість// В кн.: Шлях до 

себе – шлях до людей, Київ, 2017 р. 

5. Неволов В.В. . Творчі мандри. Перезавантаження: Життєві 

нотатки подорожнього/ Василь Неволов. – Київ: Знання 

України, 2018. _ 167/1/ с., 64 с. іл.. 

 

 

Основна: 

1. Безгін І.Д. Театральний менеджмент– Київ : НМА України, 

1996. – С. 8–28. 

2. Бёрни Чарльз.  Музыкальные путешествия. Дневник 

путешествия 1770 г. по Франции и Италии [ вступ.ст., ред. и 

примеч. С.Л.Гинзбурга] ; [пер. с англ. З.В.Шпитальниковой]. – 

Ленинград : Музгиз, 1961.  203 с.  

3. Історія українського театру і  музики / АН УРСР Ін-т мист-ва, 

фолькл. та етногр. ім. М. Т. Рильського; Редкол.: 

М. М. Гордійчук (голова) та ін. Т.1–6. Київ : Наук. Думка, 1987–

1990. 

4. Корній Л. Історія української музики : в 3-х ч. – Ч. 1, 2, 3. 

Київ-Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2001. 

 

Додаткова: 

 

1. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього 

тисячоліття. Пошук. (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. 

Прогноз). Київ : "Факт", 2000. 160 с., іл.. 



 

 Додаткові інформаційні ресурси: 

1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], 

режим доступу: www zakon.rada.gov.ua;  

2. Сайти концертних організацій, театрів, продюсерських 

центрів, концертних виконавців 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус : корпус 7, ауд 101 

Ноутбук, комп’ютер, планшет, проєктор, інше обладнання 

Кафедра 

Назва кафедри- Кафедра режисури та акторської майстерності 

ім. народної артистки України Лариси Хоролець 

Телефон кафедри – 044-280-11-17 

Сторінка фкафедри на сайті Академії : 

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

mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-

narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets 

 

e-mail кафедри : rezhyser@dakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

ПІБ викладача: Неволов Василь 

Васильович 

Посада: професор 

Науковий  ступінь: кандидат 

мистецтвознавства, доктор філософії 

Вчене звання: доцент. 

Тел.: 067-283-77-51 

E-mail:  

Робоче місце: сумісник 

 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoi-maisternosti-imeni-narodnoi-artystky-ukrainy-larysy-khorolets

