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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Акторська майстерність» складена відповідно 

до освітньої програми підготовки бакалавр напряму  026 «Сценічне мистецтво». 

Методика виховання акторської майстерності базується на системі К.С.Станіславського, 

яка вважається одним із серйозних науково обґрунтованих, теоретично сформульованих 

законів реалістичного сценічного мистецтва, на фундаментальних засадах творчої 

спадщини В.Немировича-Данченка, М.Крушельницького, М.Кнебель, М.Верхацького, 

Г.Крісті, М.Чехова, Л.Щепкіна, Л.Курбаса, Є.Вахтангова, В.Мейєрхольда тощо. 

Професійна підготовка студента ґрунтується на високих духовних та морально-етичних 

засадах і невід’ємна від виховання особистості, здатної до самостійного вирішення 

професійних задач. 

Високий культурний та інтелектуальний рівень, знання та розуміння специфічних 

суміжних мистецтв, бездоганний смак, уміння аналізувати події навколишнього життя – все 

це є елементами формування майбутнього митця. 

Школа К.С.Станіславського виховує актора мистецтва переживання. Це мистецтво вимагає 

правдивого втілення "життя людського духу" в художньому образі на основі законів 

психофізичної органічної дії. 

Система К.С.Станіславського спрямована на гармонійний розвиток органічної природи 

актора і сприяє розкриттю акторської індивідуальності. 

Програма курсу "Основи акторської майстерності» послідовно розкриває методику 

оволодіння законами поведінки людини на сцені, починаючи від елементів внутрішньої та 

зовнішньої техніки актора до повноцінного створення сценічного образу, маски, іміджу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення художнього образу шляхом 

органічного творчого перевтілення актора в цей образ. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Робота актора над роллю. "Період переживання" (за К.С.Станіславським) 

2. Робота актора над роллю. Етап синтезу. 

3. Методологія та етапи роботи актора над роллю. 

4. Завершальний етап роботи над створенням образу. 

В рамках курсу студент вивчає питання та проходить наступні етапи: 

1. Трактування ролі – етап задуму.  

2. Робота актора над роллю на етапі втілення 

3. Робота актора над роллю – оволодіння природою почуттів жанру       

4. Робота  актора над роллю –завершальний  етап 

5. Створення образу у курсові виставі 

6. Робота над роллю у випускний період вистави 

Навчальна дисципліна «Акторська майстерність» має взаємозв’язок з нормативними та 

вибірковими дисциплінами: основи акторської майстерності, акторський тренінг, 

акторська техніка в кіно, радіо і телебаченні, творча майстерня актора, розмовні жанри в 

сценічній діяльності, українська мова за професійним спрямуванням, вокал, ведучий 

обрядових дій, ведучий телебачення, ведучий радіо, мистецтво ведучого концертів, 

мистецтво конферансу, режисура, експериментальна режисура. 

2. Метою викладання навчальної дисципліни «Акторська майстерність» є опанування 

студентами теоретичними та практичними компетентностями, а саме: системи 

теоретичних знань, практичних навичок акторського мистецтва, принципів 

створення сценічного образу, методів роботи актора над роллю, оволодіння 

технологіями сучасного мистецтва актора драматичного театру, естради, тощо. 

Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей: 

загальні компетентності – вміння виявити, ставити та розв’язувати проблеми. 

Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

фахові компетентності : 

– знати: 



− основні напрямки акторського мистецтва; 

− методику роботи актора над роллю в процесі пізнання; 

− методику створення сценічного образу (період втілення); 

− творчі методи роботи над роллю провідних майстрів сцени. 

-вміти: 

− тренувати елементи внутрішньої та зовнішньої техніки актора; 

− володіти методом дійового аналізу ролі; 

− засвоїти методику роботи актора над роллю в процесі пізнання; 

− створити задум ролі; 

− опанувати методику створення сценічного образу (період втілення); 

3. Завдання : 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Акторська майстерність» є  

− вивчення теоретичних основ акторського мистецтва; 

− ознайомлення з основними напрямками акторського мистецтва; 

− оволодіння методикою роботи актора над собою у творчому процесі переживання; 

− тренінг елементів внутрішньої та зовнішньої техніки актора; 

− оволодіння методом дійового аналізу ролі; 

− освоєння методики роботи актора над роллю в процесі пізнання; 

− створення задуму ролі; 

− опанування методикою створення сценічного образу (період втілення); 

− ознайомлення з творчими методами роботи над роллю провідних майстрів сцени. 

 4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання української мови та літератури в межах вимог загальноосвітньої 

школи, сучасного стану національного та світового театрального мистецтва. 

2. Вміння проаналізувати текст драматургічного, прозового та віршованого 

творів, написати літературний сценарій проведення культурно-мистецького 

заходу. 

3. Володіння елементарними навичками щодо сценічного виконання прозових 

та віршованих творів, виконання ролей у сценічних постановках. 

 Знати:  

- теоретичні основи акторської майстерності і мистецтва художнього 

          слова; 

- творчі доробки вітчизняних та зарубіжних майстрів; 

- еволюцію акторського мистецтва; 

     -         основні першоджерела та додаткову літературу з дисципліни; 

- риторичні аспекти акторського мистецтва; 

- правила української літературної вимови . 

 Вміти  

- пояснювати і застосовувати поняття й терміни; 

- володіти навичками щодо елементів техніки, логіки сценічної дії. 

- володіти методикою роботи актора над собою у творчому процесі 

переживання; 

- проводити тренінг елементів внутрішньої та зовнішньої техніки актора; 

- володіти методом дійового аналізу ролі; 

- володіти методикою роботи актора над роллю в процесі пізнання; 

- вміти створювати задум ролі; 

- опанувати методику створення сценічного образу (період втілення); 



- використовувати творчі методи роботи над роллю провідних майстрів 

сцени. 

- самостійно проводити тренінг з акторської майстерності; 

- виховувати  дієвість, чіткість вимови та правильну артикуляцію кожного 

звуку; 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності

) 

Відсоток 

у 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні закони акторської 

майстерності, ефективно 

використовувати у професійній 

діяльності свої природні дані: 

зовнішні – фізичні (постать, рух, 

жест, міміка, голос) і внутрішні – 

психічні (емоції, темперамент, 

увага, уява, спостережливість), 

вміло використовувати весь 

арсенал вербальних і невербальних 

виражальних засобів, осягати й 

виявляти духовний світ персонажа, 

мати здатність до самоконтролю, 

доносити до глядача ідейний зміст 

вистави, збагачуючи її власним 

життєвим досвідом. 

 

Форми - 

практичні заняття. 

Технології – 

проблемно-

пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль, усне 

опитування 

10% 

РН 1.2 

Знати зміст, принципи та методи 

роботи різних театральних систем, 

театральних шкіл, теоретичні 

основи акторської майстерності та 

сценічного мовлення, теорії драми, 

історії театру, історії костюму та 

побуту, фольклору та етнографії, 

історії музики та образотворчого 

мистецтва, кіно- і телемистецтва, 

основ вокального, хореографічного 

і танцювального мистецтва, інших 

видовищних мистецтв. 

 

Форми - 

практичні заняття. 

Технології – 

проблемно-

пошукове 

навчання 

Практична 

перевірка 

10% 

РН 2.1 

Виявляти мовну та мовленнєву 

компетентність, володіння 

сценічним мовленням, розкривати 

за допомогою словесної дії 

Форми - 

практичні заняття. 

Практична 

перевірка 

50% 



внутрішній світ, соціальні, 

психологічні, національні, побутові 

риси персонажа, виконувати 

художні твори. 

 

Методи – творчого 

пошуку, 

інтерактивні, 

тренінгові  

РН 2.2 

Вміти самостійно працювати над 

сценічним втіленням різних за 

жанрами художніх творів, уміти 

професійно володіти своїм тілом, 

рухами та пластикою, володіти 

професійною театральною 

лексикою, грамотно 

використовувати її в своїй 

професійній діяльності. 

 

Форми - 

практичні заняття. 

Технології – 

проблемно-

пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль; 

практична 

перевірка 

10% 

РН 3.1 

Вміти виявляти комунікативну 

компетентність, встановлювати 

соціально-психологічний 

комунікативний контакт, 

індивідуально орієнтовану 

взаємодію, що забезпечує творчий 

характер процесу професійної 

діяльності і навчання на високому 

мистецькому рівні.  

 

Форми - 

практичні заняття. 

Технології – 

проблемно-

пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль; 

практична 

перевірка 

10 

РН 4.1 

Виявляти готовність до прийняття 

рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових 

підходів та прогнозування, 

намагатись впливати на 

соціокультурні зміни в суспільстві, 

виявляти при цьому наполегливість, 

принциповість, чітку громадянську 

позицію. 

 

Форми – 

практичні заняття. 

Технології – 

проблемно-

пошукове 

навчання 

Практична  

робота, усне 

опитування  

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків 

спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2 

2.1 
2.2 

1. Здійснювати професійну діяльність на високому рівні з 

урахуванням світових досягнень в галузі театрального 

мистецтва, дотримуватись професійної етики, сприяти 

вихованню у глядачів художньо-естетичних смаків, ціннісних 

орієнтирів, патріотизму, доброчинності, моральності, 

духовності, волі, національної гідності, формуванню 

національної ідентичності. 

 

 +    



2. Володіти державною мовою України, а також вміти 

спілкуватися за обраним фахом іноземними мовами, 

перекладати з іноземних мов фахові тексти. 

 

 +    

3. Виявляти мовну та мовленнєву компетентність, володіння 

сценічним мовленням, розкривати за допомогою словесної дії 

внутрішній світ, соціальні, психологічні, національні, побутові 

риси персонажа, виконувати художні твори. 

 

 +    

4. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, 

вільно застосовувати можливості інформаційних технологій у 

професійній діяльності. 

 

 +    

5. Володіти критичним мисленням, здатністю до узагальнення, 

аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

 

 +    

6. Засвоїти теоретичну спадщину визначних діячів театрального 

мистецтва, вміти практично її втілювати в життя, усвідомлювати 

взаємозв’язок між теорією і практикою театрального мистецтва. 

 

 +    

7. Знати основні закони акторської майстерності, ефективно 

використовувати у професійній діяльності свої природні дані: 

зовнішні – фізичні (постать, рух, жест, міміка, голос) і внутрішні 

– психічні (емоції, темперамент, увага, уява, спостережливість), 

вміло використовувати весь арсенал вербальних і невербальних 

виражальних засобів, осягати й виявляти духовний світ 

персонажа, мати здатність до самоконтролю, доносити до 

глядача ідейний зміст вистави, збагачуючи її власним життєвим 

досвідом. 

 

 +    

8. Вміти аналізувати текст драматичних, музично-драматичних, 

прозових, віршованих творів, а також сценічні постави, художні 

образи, масові театралізовані видовища та визначати спосіб 

їхньої інтерпретації. 

 

 +    

9. Вміти відтворювати в художніх сценічних образах власну 

здатність до творчого сприйняття світу. 

 

 +    

10. Знати історію світового й українського сценічного 

мистецтва, особливості розвитку акторського мистецтва у межах 

різних історичних (культурних) епох.  

 

 +    

11. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і 

цифрових технологій в процесі реалізації художньої ідеї та 

осмислення творчого результату. 

 

 +    

12. Володіти специфічною системою виражальних засобів 

сценічного мистецтва (пластично-зображальними, звуковими, 

акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, 

сценарно-драматургічними) при створенні сценічного твору. 

 

 +    



13. Знати зміст, принципи та методи роботи різних театральних 

систем, театральних шкіл, теоретичні основи акторської 

майстерності та сценічного мовлення, теорії драми, історії 

театру, історії костюму та побуту, фольклору та етнографії, 

історії музики та образотворчого мистецтва, кіно- і 

телемистецтва, основ вокального, хореографічного і 

танцювального мистецтва, інших видовищних мистецтв. 

 

 +    

14. Вміти інтегрувати професійно профільовані знання, уміння 

та навички з різних навчальних дисциплін під час професійної 

мистецької сценічної діяльності. 

 

 +    

15. Вміти самостійно працювати над сценічним втіленням 

різних за жанрами художніх творів, уміти професійно володіти 

своїм тілом, рухами та пластикою, володіти професійною 

театральною лексикою, грамотно використовувати її в своїй 

професійній діяльності. 

 

 +    

16. Вміти виявляти комунікативну компетентність, 

встановлювати соціально-психологічний комунікативний 

контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує 

творчий характер процесу професійної діяльності і навчання на 

високому мистецькому рівні. 

 

 +    

17. Виявляти готовність до прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування, намагатись впливати на 

соціокультурні зміни в суспільстві, виявляти при цьому 

наполегливість, принциповість, чітку громадянську позицію. 

 

     

18. Вміти визначати рівень особистісного і професійного 

розвитку, моделювати процес особистісного творчого 

самовдосконалення, виявляти здатність до самоорганізації у 

професійній діяльності. 

 

 +    

19. Вміти орієнтуватися в суспільно-політичних та культурних 

процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності, напрямках, 

стилях, жанрах світового й українського сценічного мистецтва, 

аналізувати його сучасний розвиток, розуміти філософську та 

соціальну природу. 

 

 +    

20. Засвоїти психологію акторського мистецтва, акторську 

психотехніку, розуміти природу психофізичного самопочуття, 

повною мірою використовувати свої психофізичні можливості, 

особливості своєї неповторної індивідуальності. 

 

 +    

21. Знати законодавство України та підзаконні нормативно-

правові акти про освіту і культуру, вміти застосовувати їх в 

процесі практичної діяльності. 

 

     

7.  Схема формування оцінки (згідно з п. 7 «Положення про організацію 

освітнього процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.). 



7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: диференційований залік (виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних 

студентів); 

 

- підсумкове оцінювання: екзамен  (сценічне виконання) 
 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

 

• відсутність заборгованості із семінарських занять; 

• відсутність заборгованості з практичних занять; 

• позитивні рейтингові бали за кожний розділ. 
 

 Форми оцінювання студентів: 

семестрове оцінювання: 

 

Змістовий Розділ 1 

Самостійна робота – 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1* – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 2 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 3 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 4 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 5 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 6 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

Змістовий Розділ 7 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 



Змістовий Розділ 8 

Самостійна робота - 15  бали / 10 бали. 

Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР1*:. – 40 балів / 20 балів**. 

 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік, екзамен. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем 

восьми змістових розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань, 

індивідуальну роботу, та за роботу на практичних заняттях, а також за підсумкову 

роботу (залік, екзамен). 

Зміст курсу поділений на 8 змістових розділів. Кожний змістовий розділ (ЗР) 

включає в себе практичні роботи, індивідуальні заняття, самостійну роботу студентів, 

які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної 

частини курсу.  

До кожного з восьми змістових розділів (ЗР) входять такі теми: 

ЗР1 – 1.1-1.2; 2.1-2.3; 3.1-3.2.; 4.1.-4.4.; 5.1.-5.2.; 6.1.-6.3.; 7.1.; 8.1; 9.1.  

ЗР2 – 2.5.;3.3.-3.5.; 4.5.-4.7.; 5.3.; 6.4.-6.5.; 7.2.; 8.2.-8.3.; 9.2.-9.4.; 10.1-10.2. 

ЗР3 – 2.6.; 3.6.; 4.8.-4.9.; 5.4.; 6.6.-6.7.; 8.4.; 9.4.; 11.1-11.2. 

ЗР4 – 2.7.; 3.7.; 4.10.; 8.5.; 9.5.; 12.1-12.2. 

ЗР5 – 3.8.; 4.11.; 13.1.-13.2. 

ЗР6 – 3.9.; 4.12.; 14.1.-14.2. 

ЗР7 – 3.10.; 4.13.; 15.1-15.2. 

ЗР8 – 3.10.; 4.14.; 16.1-16.2. 

 

Таблиця розподілу балів 

 

Вид завдань ЗР1 ЗР2 ЗР3 ЗР4 

Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. 

Самостійні 15 10 15 10 15 10 15 10 

Індивідуальні 25 15 25 15 25 15 25 15 

Практичні 20 15 20 15 20 15 20 15 

Залік/екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20 

Підсумкові 

семестрові 

100 60 100 60 100 60 100 60 

 

Вид завдань ЗР5 ЗР6 ЗР7 ЗР8 

Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. 



Самостійні 15 10 15 10 15 10 15 10 

Індивідуальні 25 15 25 15 25 15 25 15 

Практичні 20 15 20 15 20 15 20 15 

Залік/екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20 

Підсумкові 

семестрові 

100 60 100 60 100 60 100 60 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку/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. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова 

робота / іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 

семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60), має право 

отримати підсумкову оцінку без виконання екзаменаційного завдання за результатами 

контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково 

складають залік/екзамен. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є 

обов'язковим. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 2162 годин /36 кредитів 

ECTS. 

 

 



 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів  

і тем  

Кількість  годин 

Усього: 

у тому числі: 

Лекції 
Прак-
тичні 

Індиві
дуаль
ні 

Сам. 
робо
та 

1 2 3 4 5 6 

М о д у л ь  1 

V семестр 3 курс 

Змістовий модуль 1.  

Робота актора над роллю. "Період переживання" (за К.С.Станіславським) 

Тема 1.1. Трактовка ролі у концепції вистави 9  4 1 4 

Тема 1.2. Надзавдання та наскрізна дія ролі 7  3 1 3 

Тема 1.3. Характер і характерність у 

створенні образу 
31  15 1 15 

Тема 1.4. Оволодіння природою почуттів, 

зумовлених жанром, в процесі створення 

образу 

21  10 1 10 

Тема 1.5. "Зерно ролі" як один з 

конструктивних психічних елементів 

побудови сценічного образу 

33  16 1 16 

Тема 1.6. Створення характеру в творі 

класичної драматургії 
161  80 1 80 

Р а з о м   за  змістовим модулем 262  128 6 128 

VІ семестр 3 курс  

Змістовий модуль 2.  

Робота актора над роллю. Етап синтезу. 

Тема 2.1. Перевтілення як кінцева мета 

акторської творчості 
21  10 1 10 

Тема 2.2. "Другий план" як складова частина 

сценічного образу 
31  15 1 15 

Тема 2.3. Роль інтуїції в работі актора над 

створенням образу 
9  4 1 4 

Тема 2.4. Перспектива артиста і ролі 7  3 1 3 



Тема 2.5. Проблема тотожності 

психофізичних даних актора з образом, 

створеним драматургом 

33  16 1 16 

Тема 2.6. Робота над роллю у світовій 

класичній драматургії 
129  64 1 64 

Р а з о м   за  змістовим модулем 230  112 6 112 

Разом за модулем 1 492  240 12 240 

М о д у л ь  2 

VІІ семестр 4 курс 

Змістовий модуль 3.  

Методологія та етапи роботи актора над роллю. 

 

Тема 3.1. Методологія роботи актора над 

роллю в процесі створення сценічного 

образу 

49  18 1 30 

Тема 3.2. Етапи ознайомлення та аналізу 

ролі. 
31  10 1 20 

Тема 3.3. Трактування ролі. Етап задуму. 51  20 1 30 

Тема 3.4. Методика роботи актора над роллю 

(етап втілення) 
40  20  20 

Тема 3.5. Робота над образом – 

завершальний етап 
51  20 1 30 

Тема 3.6. Робота над роллю у випускний 

період вистави 
41  20 1 20 

Тема 3.7. Робота над роллю в курсовій 

виставі 
41  20 1 20 

Р а з о м   за  змістовим модулем 304  128 6 170 

Змістовий модуль 4.  

Завершальний етап роботи над створенням образу. 

Тема 4.1. Проблеми втілення цілісного 

художнього образу 
52  20 2 30 

Тема 4.2. Синтез усіх елементів акторської 

психотехніки на етапі створення сценічного 

образу 

51  20 1 30 

Тема 4.3. Акторські "штампи" та засоби їх 

уникнення при створенні сценічного образу 
51  20 1 30 

Тема 4.4. Акторське мистецтво і глядач 51  20 1 30 

Тема 4.5. Завершальна робота актора над 

образом у курсовій виставі чи естрадному 

(цирковому) номері 

91  40 1 50 



Р а з о м   за  змістовим модулем 296  120 6 170 

Разом за модулем 2 600  248 12 340 

 

У с ь о г о   г о д и н: 
1092  448 24 580 

      
 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
РАБОТА АКТОРА НАД РОЛЛЮ. "ПЕРІОД ПЕРЕЖИВАННЯ" 

(ЗА К.С. СТАНІСЛАВСЬКИМ) 

Тема 1.1. Трактовка ролі у концепції вистави 

Перше враження актора про роль, його сприйняття характеру дійової 

особи, створеного драматургом. Залежність трактовки персонажа від 

світосприйняття актора. 

Пізнання матеріалу п’єси індивідуальною природою актора – 

визначення логіки дії ролі, встановлення фізичної поведінки та її мотивація. 

Генотип актора та генотип персонажа. Виявлення провідних рис характеру 

персонажа та актора, їх збіг та відмінність. Роль фантазії у набутті рис 

характеру персонажа актором при створенні образу залежно від концепції 

вистави. Процесс становлення характеру персонажа (в концепції вистави) як 

перший крок до перевтілення. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке трактовка драматургічного твору? 

2. Яка залежність трактовки персонажа від світосприйняття актора? 

3. Яке значення має почуття сучасності в актора у трактовці ролі? 

4. Який зв’язок трактовки ролі з ідеєю драматургічного твору? 

5. Які умови повинен зберегти актор у режисерській трактовці ролі? 

Тема 1.2. Надзавдання та наскрізна дія ролі 

Поняття про надзавдання вистави та надзавдання ролі. Залежність 

надзавдання ролі від надзавдання вистави. Поняття про наскрізну дію ролі. 

Наскрізна дія ролі як шлях до створення наскрізної дії вистави. Елементи 



створення надзавдання ролі – розум, воля, емоції. Точне визначення 

надзавдання ролі як шлях до успішного створення образу. Наскрізна дія як 

поєднання запропонованих обставин п’єси, задач, пристосувань та елементів 

акторської психотехніки. Акторська індивідуальність як рушійна сила 

наскрізної дії артисто-ролі. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке надзавдання ролі? 

2. Що таке наскрізна дія ролі? 

3. Яка залежність між наскрізною дією і надзавданням ролі? 

4. Яка залежність між надзавданням ролі і надзавданням вистави? 

5. Як реалізується наскрізна дія ролі? 

Тема 1.3. Характер і характерність у створенні образу 

Генотип і фенотип людини. Визначення генотипу і фенотипу персонажа.  

Перевтілення актора в образ – створення внутрішньої і зовнішньої 

характерності. Оволодіння певним засобом мислення і поведінки дійової 

особи як складова творчого процесу перевтілення. Характеристика дійової 

особи. Значення фантазії при відсутності тотожних рис характеру актора та 

персонажа. Загострення емоційного прояву характеру образу в сценічній дії. 

Ставлення дійової особи до запропонованих обставин і персонажів п’єси як 

прояв характеру образу. Зовнішня характерність. Створення індивідуального 

характеру і характерності як боротьба з театральними штампами. 

Характер – сукупність найбільш сталих рис особистості, що 

виявляються у її вчинках, ставленні до себе та ін. Прояв характеру в зовнішній 

формі – зовнішня характерність. Взаємозбагачення характеру і характерності. 

Роль досвіду, смаку митця, знань, інтуіції у створені характерності. 

Запитання для самоперевірки 

1. Які є основні генотипи людини? 

2. Що таке фенотип? 

3. Як виявляються головні риси характеру людини? 

4. Що таке зовнішня характерність персонажа? 



5. Чи існують характерні ролі? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначити генотип персонажа ролі, обраної для роботи, виходячи з 

його вчинків. 

2. З’ясувати відмінність генотипу персонажа й актора. 

3. Визначити задачі персонажа відповідно до домінуючої риси характеру. 

Тема 1.4. Оволодіння природою почуттів, зумовлених жанром, у 

 процесі  створення образу 

 Драматургічні жанри та природа почуттів. Зв’язок природи почуттів, 

зумовлених  жанром, з природою почуттів акторського втілення. Визначальна 

роль жанру у відборі пропонованих обставин п’єси. Відбір та оцінка 

пропонованих обставин як визначальний фактор у формуванні природи 

почуттів дійової особи. 

 Природа почуттів – єдиний стрижень, що підпорядковує всі компоненти 

вистави  виконанню актора, "що грає дану роль в даній п’єсі, у виставі даного 

режисера" (Г.Товстоногов). Роль інтуїції – один з головних чинників 

створення образу. Значення імпровізаційного самовідчуття в процесі 

знаходження природи почуттів відповідного жанру. 

Запитання для самоперевірки 

1. За якими ознаками визначається жанр п’єси? 

2. Що таке природа почуттів? 

3. Яке значення має правильно визначена природа почуттів для створення 

образу? 

4. Яка роль жанру у відборі пропонованих обставин п’єси? 

5. Яка роль інтуїції у знаходженні природи почуттів відповідно до жанру? 

6. Яке значення імпровізаційного самовідчуття у процесі знаходження 

природи почуттів відповідно до жанру? 

 Тема 1.5 "Зерно ролі" як один з конструктивних психічних 

 елементів побудови сценічного образу 



 "Зерно" вистави як емоційно-змістовний стрижень надзавдання 

спектаклю. "Зерно" ролі – сутність характеру дійової особи. Взаємозалежність 

"зерна" ролі від "зерна" вистави. "Зерно" ролі як вирішальний фактор у 

створенні логіки та вчинків персонажа, характеру дії, пристосувань, 

темпоритму, зовнішньої характерності тощо. Точне визначення  "зерна" – 

обов’язкова умова для створення цілісного сценічного образу. Роль уяви у 

створенні сценічного образу. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке "зерно" вистави? 

2. Що таке "зерно" ролі? 

3. Який взаємозв’язок між "зерном" ролі та "зерном" вистави? 

4. Яке значення у створенні цілісного сценічного образу має визначення 

"зерна" ролі? 

5. Який взаємозв’язок між "зерном" образу і зовнішньою характерністю 

ролі? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначити "зерно" ролі як основну сутність характеру ролі. 

2. З’ясувати взаємозв’язок між "зерном" ролі і "зерном" вистави. 

3. Прослідкувати логіку поведінки персонажа та мотивацію його вчинків 

залежно від "зерна" ролі. 

Тема 1.6. Створення характеру в творі класичної драматургії 

Практичне  заняття 

Мета: набуття навичок створення характеру на матеріалі класичної 

драматургії. 

Індивідуальне заняття 

Мета:набуття навичок об’єднання всіх елементів зовнішньої та 

внутрішньої психотехніки у процесі створення характеру персонажа. 

Самостійне заняття 

Завдання: 



1. Знайти необхідні "манки" для збудження емоційної пам’яті при 

створенні характеру персонажа. 

2. Відпрацювати "кінострічку бачень" у роботі над текстом ролі. 

Програма заліку передбачає 

1. Володіння методом дійового аналізу ролі при створенні сценічного 

характеру в процесі "переживання" з урахуванням відчуття природи 

почуттів певного жанру. 

2. Вміння знаходити пристосування для досягнення надзавдання ролі при 

виявленні головного конфлікту п’єси. 

3. Опанування елементами внутрішньої характерності ролі, знаходження 

"зерна" ролі в роботі над п’єсою класичної драматургії. 

 

Змістовий модуль 2.  
РОБОТА АКТОРА НАД РОЛЛЮ. ЕТАП СИНТЕЗУ. 

Тема 2.1. Перевтілення як кінцева мета акторської творчості 

 Перевтілення як кінцева мета акторської творчості, діалектичний 

перехід актора-митця в актора-образ. Характерність як особливість актора-

творця. Поєднання надзавдання персонажа з надзавданням режисера у процесі 

перевтілення в образ. Значення характеру та характерності у процесі 

перевтілення. Уява та   фантазія як один з основних елементів у роботі актора 

над створенням сценічного образу. Значення інтуїції у процесі перевтілення 

актора в образ.  

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке первтілення? 

2. Що таке сценічний образ? 

3. Які шляхи до перевтілення? 

4. Яке значення має знаходження провідних рис характеру для 

перевтілення актора в образ? 

5. Яку роль відіграє характерність у процесі первтілення актора в образ? 

6. Яке значення уяви та фантазії у процесі перевтілення актора в образ? 

Тема 2.2. "Другий план" як складова частина сценічного образу 

 "Другий план" як основа внутрішньої психічної сутності персонажа. 

Значення "другого плану" для створення образу. Сукупність життєвих 

вражень, обставин особистої долі, світосприйняття, прагнення і почуттів 

дійової особи як складові "другого плану" ролі. "Другий план" – дійовий 

внутрішній процес. Взаємозалежність надзавдання і "другого плану" ролі. 



Зв’язок "другого плану" з іншими елементами акторської психотехніки. 

Значення "другого плану" для поглиблення змістовності ролі. 

Запитання для самоперевірки 

1. Шо таке "другий план" ролі? 

2. Хто автор поняття "другий план"? 

3. Яке значення має "другий план" для створення образу? 

4. З чого складається "другий план" ролі? 

5. Яка взаємозалежність надзавдання і "другого плану" ролі? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначити "другий план" ролі. 

2. Визначити коло пропонованих обставин п’єси, що впливають на 

формування "другого плану". 

3. Виявити кульмінаційні моменти ролі, в яких "другий план"  

з’єднується з першим. 

4. Прослідкувати розвиток "зерна" образу персонажа відповідно до 

"другого плану" ролі. 

Тема 2.3. Роль інтуїції в роботі актора над створенням образу 

 Інтуїція як умова проникнення в сутність явищ. Роль інтуїції у творчості 

актора. Значення інтуїції на етапі задуму образу. Роль інтуїції у процесі 

формування образу персонажа. Вплив інтуїції на створення ідеальної 

художньої моделі образу. Значення інтуїції на етапі створення образу. 

Значення інтуїції на етапі втілення образу. 

 Відсутність різкої межі між свідомим і підсвідомим переживанням у 

творчості актора. 

 Головний принцип мистецтва "переживання" – "через свідому 

психотехніку до підсвідомої творчості актора" (К.С.Станіславський). 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке інтуїція? 

2. Яка роль інтуїції у творчості актора? 

3. Яку роль відіграє інтуїція в процесі задуму образу? 

4. Яке значення інтуїції на етапі втілення сценічного образу? 

5. У чому сутність основного принципу мистецтва "переживання"? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Зафіксувати інтуїтивні відчуття, викликані природою конфлікту 

п’єси. 

2. Виявити сутність подій, в яких інтуїтивно діє персонаж п’єси. 

3. Виявити процес перетворення життєвих почуттів у художньо-творчі. 

Тема 2.4. Перспектива артиста і ролі 

 "Перспектива п’єси і ролі – щасливе гармонійне співвідношення і 

розподіл частин при урахуванні всього цілого п’єси і ролі" 

(К.С.Станісласький). Перспектива ролі – логічний, послідовний розподіл 



емоційних моментів ролі по лінії розвитку наскрізної дії п’єси. 

Співвідношення частин цілого ролі, що має тенденцію до послідовного 

систематичного ускладнення обставин "життя людського духу" образу. 

Перспектива ролі як гармонізація надзавдання та наскрізної дії образу. 

Перспектива актора як вміння співвідносити свої внутрішні творчі сили і 

зовнішні виразні можливості для вірного розподілу їх і розумного 

використання. Перспектива "артисто-ролі" і концепція режисера. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Створити перспективу ролі. 

2. Визначити перспективу актора. 

3. Вибудувати перспективу артисто-ролі. 

Тема 2.5. Проблема тотожності психофізичних даних актора з 

образом, створеним драматургом 

 Відповідність органічної природи актора психофізичній природі образу. 

Світогляд актора та персонажа, їх збіг і відмінність. Зовнішні дані актора та 

зовнішня характерність персонажа. Процесс пошуку та усвідомлення актором 

психофізичних рис характеру образу. Потреба в постійному збагачення 

власної індивідуальності як умова для досягнення тотожності особистості 

актора з сутністю персонажа, створенного драматургом та обумовленого 

концепцією режисера.  

 Парадоксальне співвідношення даних актора і ролі. 

Запитання для самоперевірки 

1. Які акторські дані тотожні психофізичній природі образу? 

2. Яку роль відіграє світогляд актора при стоврення сценічного образу? 

3. Яке значення має усвідомлення різниці між світоглядом актора та 

персонажа у процесі аналізу ролі? 

Тема 2.6. Робота над роллю у світовій класичній драматургії 

Практичні завдання 

Мета: набуття навичок пошуків шляхів до перевтілення у створенні 

сценічного образу. 

Індивідуальне заняття. 

Мета: набуття навичок створення характеру в класичній драматургії. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Збагатити малюнок ролі заглибленням і конкретизацією пропонованих 

обставин образу. 

2. Поєднати органічну природу актора з психофізичною природою 

образу. 

Програма екзамену передбачає 

Вміння втілити характер персонажу класичної драматургії, діяти в характері 

за законами органічної природи творчості. 

Критерії оцінювання 



"Відмінно" Студент демонструє вміння діяти в характері персонажа 

в обставинах життя ролі в класичній драматургії, 

відтворювати "другий план" ролі, визначати "зерно" 

образу та володіти ним дійово, створювати внутрішню та 

зовнішню характерність образу 

"Добре" Студент демонструє вміння діяти в характері персонажа 

в обставинах життя ролі в класичній драматургії, 

відтворювати "другий план" ролі, визначати "зерно" 

образу, але не володіє безперервним ланцюгом фізичних 

дій персонажа 

"Задовільно" Студент не вміє діяти в характері персонажа в 

обставинах життя ролі в класичній драматургії, а діє від 

власного імені, не враховуючи природи почуттів жанру 

п’єси 

"Незадовільно" Студент не оволодів процесом створення характеру в 

класичній драматургії 

 

Змістовий модуль 3.  
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЕТАПИ РОБОТА АКТОРА НАД РОЛЛЮ. 

 

 Тема 3.1. Методологія роботи актора над роллю в процесі  створення 

сценічного образу. 

 Творчий метод як система принципів сприяння процесу створення твору 

мистецтва, формування певних напрямків у мистецтві, художніх стилів. 

Творчий метод як сукупність принципів художнього відбору, узагальнень у 

художньому творі, естетичної оцінки та образного втілення життєвого 

матеріалу. Творчий метод у мистецтві актора як засіб пізнання життя, його 

оцінка та перетворення життєвого амтеріалу в мистецький сценічний образ. 

 Методологія  акторської творчості як засіб дієвого мислення. Що 

спонукає до постійного дослідження і вміння знаходити вирішення 

психофізичних задач. Методологія роботи актора над роллю передбачає 

створення характеру дійової особи, вміння діяти в образі та виявляти 

надзавдання. 

 Специфіка роботи актора на естраді та в цирку з огляду на особливості 

тлумачення змісту понять "подія", "дія" та "запропоновані обставини" в цих 

різновидах сценічного мистецтва. 

Завдання для самоперевірки 

1. З яких принципів складається творчий метод, що сприяє процесу 

створення мистецького твору? 

2. Що передбачає творчий метод у мистецтві актора? 

3. На якому принципі базується методологія акторського мистецтва? 

4. У чому полягає методологія роботи актора над роллю? 



5. В чому відмінність методології роботи драматичного актора та артиста 

естради і цирку? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Засвоїти метод роботи над роллю. 

2. Оволодіти методикою роботи створення характеру, виходячи з над 

завдання ролі. 

3. Оволодіти методикою створення характеру, виходячи з надзавдання 

актора. 

Література: 8, 14, 17, 21, 22, 36, 48, 55, 63, 67, 68, 77. 

 

 Тема 3.2. Етапи ознайомлення та аналізу ролі. 

 Робота актора над роллю як складний творчий процес. Створення 

актором чіткого й глибокого уявлення про сценічний образ, його внутрішню 

сутність, зовнішню характерність. Уміння знайти типові риси в образі, 

відрізнити головне від другорядного в його характері. 

 Етап ознайомлення (процес пізнання): 

• визначення разом з режисером теми, ідеї, проблематики п’єси та місця 

дійової особи в системі художніх образів п’єси; 

 визначення головних подій та головного конфлікту п’єси і відношення до них 

дійових осіб; 

•  збір матеріалів про персонаж за п’єсою: автор про персонаж, персонаж 

про себе, інші дійові особи про персонаж.  

 Відчуття надзавдання та наскрізної дії ролі. 

 Аналіз лінії поведінки особи, ставлення до подій та взаємовідносини між 

іншими персонажами. Вивчення актором запропонованих обставин п’єси 

(з’ясування всіх умов, в яких діє персонаж). 

 Створення актором етюдів-імпровізацій на запропонованих обставинах 

п’єси; дія актора від себе в запопонованих обставинах п’єси (пошуки себе в 

ролі – початковий етап органічної дії на сцені; визначення безперервної дієвої 

лінії образу, оволодіння (етюдним методом) логікою вчинків і розуміння 

внутрішніх мотивів, що до них призводять.) 

 Знаходження та визначення разом з режисером попереднього варіанту 

наскрізної дії та надзавдання образу, підпорядкованих задуму вистави, 

значення надзавдання та наскрізної дії образу для роботи актора над роллю. 

 Особливості роботи артиста естради та цирку з огляду на  специфіку 

тлумачення природи конфлікту в цих різновидах сценічного мистецтва.  

Запитання для самоперевірки 

1. Яке значення має перше знайомство (читання) п ’єси? 

2. Яке завдання стоїть перед актором на етапі ознайомлення з роллю? 

3. Яке практичне значення при створення ролі має збір матеріалів щодо 

п’єси? 

4. Які засоби аналізу застосовуються в процесі роботи над роллю? 

5. Яке значення має етюдний спосіб репетицій на етапі пізнання ролі? 

6. Яким чином визначається попереднє відчуття надзавдання та наскрізної 

дії ролі? 



7. Що є поштовхом для створення номерів на естраді та цирку? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Дослідити факти п’єси та ставлення до них персонажа. 

2. Встановити взаємозв’язок дійових фактів та логіку розвитку головного 

конфлікту п’єси. 

3. Дослідити прдмет, природу та структуру головного конфлікту п’єси. 

4. З’ясувати взаємовідносини з іншими персонажами в конфліктній 

системі п’єси. 

5. Усвідомити попереднє відчуття надзавдання наскрізної дії ролі. 

Література: 8, 14, 17, 21, 22, 36, 48, 55, 63, 67, 68, 77. 

 

 Тема 3.3. Трактування ролі. Етап задуму. 

 Робота актора над образом, виходячи з режисерського задуму вистави. 

 Продовження етюдної роботи над роллю: пошуки та відбір (разом з 

режисером) дій, вчинків персонажа залежно від наскрізної дії ролі. 

Захопленність актора надзавданням ролі. Виконання в етюдах-імпровізаціях 

(спочатку частково, потім повністю) акторського тексту. Пошуки та засвоєння 

актором бачень і логіки думок образу. Оволодіння актором внутрішнім 

монологом і підтекстом ролі, опанування органічним спілкуванням та 

словесною взаємодією з партнером, трюковою частиною (на естраді та в 

цирку). 

 Визначення типового та індивідуального в ролі. Пошуки та визначення 

"зерна" ролі – образного бачення і відчуття її суті. Пошуки та опанування 

актором елементів внутрішньої характерності ролі. Пошуки та опанування 

актором елементів зовнішньої характерності ролі. 

 Побудова маски персонажу на естраді та в цирку. Значення знаходження 

"зерна" ролі  в цьому процесі. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яке значення в роботі актора має режисерський задум вистави? 

2. Яке значення має відбір вчинків персонажа у формуванні наскрізної дії 

ролі? 

3. Як повинно визначатися надзавдання ролі на етапі задуму образу? 

4. Для чого визначається "зерно" ролі? 

5. Як відбувається робота над маскою? 

6. В чому різниця між створенням актором образу в театрі та на естраді і 

цирку? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Створити "позасценічне" життя ролі. 

2. Відібрати пропоновані обставини, дати оцінку фактів та подій п’єси. 

3. Створити логіку психофізичної дії ролі. 

4. Створити за допомогою уяви та фантазії партитури ролі. 

Література: 8, 14, 17, 21, 22, 36, 48, 55, 63, 67, 68, 77. 

 

 Тема 3.4. Методика роботи актора над роллю (етап втілення). 



 Поступове зближення актора та образу в процесі роботи над роллю. 

Пошуки актором другого плану в процесі репетицій ролі. Знаходження 

зовнішньої характерності образу. Пошуки разом з режисером точної 

відповідності логіки поведінки сценічного образу жанровим і стильовим 

особливостям вистави. Органічне діяння актора в запропонованих обставинах 

ролі. Пошуки разом з режисером пластичного малюнку ролі та поступова його 

фіксація. 

 Творчий пошук мізансценічного малюнка ролі, знаходження образних 

мізансцен, в яких відбувається найповніший вияв характеру персонажу та 

розвиток боротьби дійової особи. Уточнення мізансцен у відповідності з 

творчим задумом, жанром та стилем вистави. 

Запитання для самоперевірки 

1. Як відбувається процес зближення актора та образу в процесі роботи над 

роллю? 

2. Яке значення має другий план ролі для емоційного змісту образу? 

3. Яке значення має природа почуттів у створенні жанру вистави? 

4. Яку рольвідіграє пластичний малюнок ролі у створенні образу? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначення перспективи ролі та співвідношення її з перспективою 

актора. 

2. Виконати домашні етюди в "образі". 

3. Відпрацювати мовну характеристику персонажа, її ритмічну структуру, 

особливості вимови, театральне звучання тощо. 

Література: 2, 4, 8, 43, 36, 45, 76, 79. 

 

 Тема 3.5. Робота над образом – завершальний етап. 

 Перевтілення в образ – кінцева мета роботи актора над роллю. 

Гармонійне включення всіх елементів психофізичної техніки актора і роботи 

підсвідомості. Створення живого людського характеру. Злиття актора з 

образом. Завершальний етап роботи над образом як втілення людського 

характеру в системі сценічних образів театральної вистави, або маски в 

окремих жанрах естради та цирку. Поєднання перспективи актора і 

перспективи ролі. Роль образу у створенні атмосфери вистави. Завершення 

роботи актора над внутрішньою та зовнішньою характерністю, жанровими та 

стильовими особливостями образу. Уточнення темпо-ритмічної лінії 

наскрізної дії ролі. Уточнення психофізичних задач у взаємовідносинах з 

іншими дійовими особами під час прогонних репетицій. Грим, костюм, 

реквізит та їх значення в роботі актора над образом. Остаточне встановлення 

пристосувань з бутафорією, реквізитом тощо. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яке значення має гармонійне включення всіх елементів психофізичної 

техніки актора для включення в роботу підсвідомості? 

2. Як відбувається злиття актора з образом? 

3. Яке значення для образу має створення атмосфери? 



4. Як відбувається завершальна робота актора над внутрішньою та 

зовнішньою характерністю? 

5. Які завдання стоять перед актором на завершальному етапі роботи над 

образом? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скорегувати всіх елементів психофізичної дії у створення наскрізної дії 

образу. 

2. Відпрацювати намічений пластичний малюнок ролі. 

3. Відпрацювати елементи зовнішньої характерності ролі (хода, голос, 

вимова тощо). 

4. Відпрацювати вокальні, хореографічні номери ролі. 

Література: 2, 4, 8, 34, 36, 45, 76, 79. 

 

 Тема 3.6. Робота над роллю у випускний період вистави. 

 Робота актора над образом у період випуску вистави – один з 

відповідальних етапів роботи над роллю. Послідовне поєднання акторської дії 

з усіма іншими компонентами вистави. Освоєння актором всього оточуючого 

його на сцені матеріального середовища, костюма, гриму, реквізиту тощо. 

  Види репетицій, їх послідовність та завдання у випускний період. 

Уточнення- темпо-ритмічного малюнку ролі ( з організацією попередніх 

репетицій з вокалу, танцю, репетицій вокальних і танцювальних номерів з 

оркестром). Для естрадних та циркових артистів – попередні репетиції над 

необхідною трюковою частиною. Врахування актором останніх режисерських 

зауважень. Методика роботи актора у випускний період під час прогонів, 

світлової та генеральних репетицій. Перевірка ролі на глядачах, подальша 

робота над удосконаленням ролі. 

Запитання для самоперевірки 

1. Які завдання постають перед актором у період випуску вистави? 

2. Які види репетицій відбуваються у випускний період вистави? 

3. Яка методика роботи актора у випускний період вистави? 

4. Яка методика роботи артиста естради та цирку в період випуску 

номера? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Реалізувати режисерські зауваження щодо виконання ролі. 

2. Удосконалити словесну партитуру ролі. 

3. Відпрацювати манери поводження та оволодіння аксесуарами ролі. 

Література: 2, 4, 8, 9, 13, 34, 36, 45, 48, 76, 79. 

 

 Тема 3.7. Робота над роллю в курсовій виставі. 

Практичне завдання 

Мета: набуття навичок роботи над створенням характеру у курсові виставі. 

Індивідуальне заняття 

Завдання 

1. Використати метод дійового аналізу в процесі створення характеру. 

2. Реалізувати творчі пропозиції щодо дійової поведінки персонажа. 



3. Уточнити пристосування в роботі актора над роллю в курсовій виставі. 

Література: 2, 3, 13, 14, 15, 21, 22, 29, 32, 38, 36, 46, 48, 51, 55, 67. 

  

Змістовий модуль 4. 

  
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД СТВОРЕННЯМ ОБРАЗУ. 

 

 Тема 4.1. Проблеми втілення цілісного художнього образу. 

 Художній образ як явище ідеальне (суб’єктивне). Народження і 

формування художнього образу в сфері свідомості митця. Матеріалізація 

художнього образу в конкретно предметне існування і перехід його в стадію 

ідеального буття у свідомості людини, що його сприймає. Художній образ як 

багатозначна динамічна система, що здійснює себе в часі, просторі і має певні 

стадії розвитку. Образ-задум як перша стадія буття образу в свідомості творця 

(від початку роботи над п’єсою до практичного її втілення), як процес, що має 

дві фази: передобраз – найперше його уявлення та образ-задум як ідеальне 

уявлення майбутньої вистави. Процес втілення художнього образу як 

реалізація образу-задуму. Образ–сприйняття як стадія його існування у 

свідомості глядача, як процес переходу об’єктивної реальності у суб’єктивний 

образ-сприйняття. Образ-підсумок  як ідеальний концентрат твору, що 

складається і зберігається в індивідуальній і колективній свідомості людей. 

Сценічний образ як підсумковий образ. Узагальненість, цілісність як умова 

створення художнього образу. Проблеми створення цілісного образу 

персонажа. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке художній образ? 

2. Які стадії створення художнього образу? 

3. Що таке образ-задум? 

4. Як формується образ-задум? 

5. Які зміни відбуваються при реалізації образу-задуму? 

6. Що таке образ-сприйняття? 

7. Що таке образ-підсумку (власне образ твору)? 

8. Які проблеми виникають перед актором при створенні цілісного 

сценічного образу в театрі, на естраді та в цирку?  

Завдання для самостійної роботи 

1. Відчути і зафіксувати передобраз ролі. 

2. Створити образ-задум ролі. 

3. Намітити шляхи втілення образу-задуму ролі. 

4. Намітити динаміку розвитку образу у напрямку надзавдання ролі. 

Література: 4, 6, 8, 14, 22, 51, 52, 67, 68, 77, 81. 

 

 Тема 4.2. Синтез усіх елементів акторської психотехніки на етапі 

створення сценічного образу. 



 Виявлення професійних знань і умінь у процесі роботи над створенням 

сценічного образу із застосуванням усіх елементів внутрішньої та зовнішньої 

психотехніки актора. Синтез та взаємопроникнення думки, почуття та 

фізичної дії при створенні сценічного образу. Роль інтуіції на всіх етапах 

створення цілісного образу. Сутність синтезу як перетворення 

інтелектуального, абстрактного поняття в конкретну реальну сценічну дію. 

Послідовний процес синтезу всіх психофізичних елементів акторської техніки 

на всіх етапах створення сценічного образу. 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність синтезу при створенні сценічного образу? 

2. Як відбувається послідовний процес синтезу на всіх етапах створення 

сценічного образу? 

3. Яка роль інтуіції у процесі синтезу всіх елементів акторської 

психотехніки при створенні сценічного образу? 

Запитання для самостійної роботи 

1. З’ясувати, які елементи актоської психотехніки беруть участь у процесі 

"пізнання". 

2. Усвідомити взаємозв’язок аналізу та синтезу в процесі дієвого аналізу 

ролі. 

3. Визначити, який елемент акторської психотехніки сприяє процесу 

синтезу. 

Література: 8, 13, 18, 19, 22, 29, 33, 36, 44, 55, 60, 67, 68, 76. 

 

 Тема 4.3. Акторські "штампи" та засоби їх уникнення при створенні 

сценічного образу. 

 Театральний штамп як поверхове уявлення про те чи інше явище життя, 

зовнішній прийом, позбавлений внутрішнього духовного змісту. Акторський 

штамп як зображення почуттів і образів, неприроднє акторське самовідчуття, 

що створює акторський награш, фальшивий пафос, демонстрацію себе тощо. 

Природа акторських штампів. Різновиди акторських штампів. Органічна 

цілеспрямована дія як засіб боротьби зі штампами. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке акторський штамп? 

2. Чому виникають актоськи штампи? 

3. Які шляхи боротьби з акторськими штампами? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Визначити штампи у процесі роботи над роллю у пластиці. 

2. Визначити штампи у процесі роботи над роллю у психофізичній дії. 

3. Визначити штампи у процесі роботи над роллю в словесній дії. 

Література: 48, 67. 

 

 Тема 4.4. Акторське мистецтво і глядач. 

 Театральна вистава, естрадний та цирковий номери як мистецький твір, 

що набуває художньої завершенності у сприйнятті глядача. Роль естетичних 

ідеалів суспільства у сприйнятті сценічного мистецтва. Віра та фантазія як 



основа акторської творчості і глядацького сприйняття вистави або номеру. 

Соціальні та національні особливості, традиції, естетичні смаки, професійна 

приналежність, вік, освіта як умова сприйняття витвору акторського 

мистецтва. "Обмін" емоціями глядач-актор як емоційне збагачення глядача. 

"Катарсичний" вплив акторського мистецтва на глядача. Живе сприйняття 

глядача як подальша корекція образу, створеного актором.  

 Роль глядача й уточнення надзавдання та наскрізної дії ролі. Живе 

глядацьке сприйняття як збудник імпрофізаційної природи органічної 

акторської творчості. 

Акторське мистецтво та технологія засобів виразності естрадного жанру. 

 Специфіка "запропонованих обставин" на естраді та цирку. Її вплив на 

мистецтво актора в цих видах сценічного мистецтва. 

Запитання для самоперевірки 

1. Яку роль відіграє театральне мистецтво в розвитку естетичної 

свідомості глядача? 

2. Яка природа "катарсичного" впливу акторського мистецтва на глядача? 

3. Причини пріорітету комічного на естраді та в цирку ?  

4. Яка природа опсередкованого впливу глядача на акторське мистецтво в 

театрі та на естраді і цирку? 

Запитання для самоперевірки 

1. Спрогнозувати глядацьке сприйняття при створенні ролі та скорегувати 

психофізичну дію образу. 

2. Скорегувати наскрізну дію ролі в процесі показу вистави глядачам. 

3. Скорегувати у разі необхідності після прем’єрного показу естрадного 

або циркового номеру психофізичну дію образу чи трюкову частину.  

Література: 40, 43. 

 

 Тема 4.5. Завершальна робота актора над образом у курсовій виставі 

чи естрадному (цирковому) номері. 

 

Практичне заняття 

Мета: набуття навичок завершальної роботи над створенням образу (маски 

на естраді та в цирку) у виставі. 

Завдання 

1. Оволодіти методикою поступового переходу від методу дієвого аналізу 

ролі до методу образного синтезу ролі у процесі репетицій. 

2. Опанувати в процесі репетицій складними запропонованими 

обставинами, що розкривають приховані риси характеру сценічного 

образу, або підсилюють характерні типові риси при створенні маски на 

естраді та в цирку. 

3. Оволодіти природою почуттів ролі відповідно до жанру вистави, або 

циркового чи естрадного номра. 

4. Встановити позасценічне життя ролі і поєднати логіку поведінки образу 

відповідно до надзавдання ролі. 



5. З’єднати органічну дію ролі в кожному дійовому факті в єдину лінію дії 

(наскрізна дія ролі). Розуміти в чому полягає відмінність цього процесі 

в театрі та на естраді і в цирку. 

Лабораторне заняття 

Мета: набуття навичок завершення роботи над створенням образу в процесі 

перевтілення. 

Завдання 

1. Проаналізувати мотивацію вчинків та оволодіти ними в процесі 

створення надзавдання ролі. 

2. Оволодіти процесом створення яскравої "кінострічки бачень" для 

емоційного забарвлення сценічного образу або маски (на естраді та в 

цирку). 

3. Оволодіти провідними рисами характеру образу в процесі взаємодії з 

іншими дійовими особами або глядацькою залою (у певних жанрах у 

театрі, а також на естраді та в цирку). 

4. Відібрати елементи зовнішньої характерності для здійснення процесу 

перевтілення в образ або естрадну чи циркову маску. 

5. Здійснити перевтілення в образ чи маску (костюм, пластика, аксесуари, 

бутафорія, грим, манера поведінки. 

6. Створити "другий план" ролі, спрямований на надзавдання образу, 

залежно від творчої індивідуальності актора.  

Індивідуальне заняття 

Завдання 

1. Виявити моменти конфлікту, що найгостріше сприймає акторська 

індивідуальність. 

2. Збудити уяву актора через гострі моменти конфлікту для активізації 

емоційної дії в процесі перевтілення. 

3. Відпрацювати темпо-ритм образу через природу сценічного життя. 

4. Оволодіти словесною, пластичною, трюковою партитурами образу. 

Література: 4, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22. 

 

Програма екзамену передбачає: 

1. Досконале володіння словесною партитурою ролі, внутрішньою та 

зовнішньою характерністю ролі. 

2. Вміння перевтілення в образ. 

 

Критерії оцінювання 

"Відмінно" Заслуговує студент, який демонструє вміння 

перевтілюватися в образ, досконало володіє словесною 

дією, природою почуттів жанру, внутрішньою та 

зовнішньою характерністю ролі. 

"Добре" Заслуговує студент, який демонструє вміння 

перевтілюватися в образ, володіє словесною дією, 



недостатньо використовує при створенні образу 

елементи зовнішньою характерності ролі. 

"Задовільно" Заслуговує студент, який недостатньо володіє природою 

почуттів жанру, не знайшов пластичний малюнок ролі. 

"Незадовільно" Заслуговує студент, який не виявляє вміння створити 

сценічний образ. 
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