
 

 

Інститут сучасного мистецтва 

Кафедра режисури та акторської майстерності 

 

 

Освітня програма 

 «РЕЖИСУРА» 

«АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ» 

 

 
 

ПОГРЕБНЯК ГАЛИНА ПЕТРІВНА, 

Доктор мистецтвознавства, доцент, 

професор НАКККіМ 
 

 

 

 

Профайл викладача на сайті кафедри, в соцмережі: 

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

rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti 

E-mail викладача: gpogrebniak@ dakkkim.edu.ua  

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Методика викладання режисури та акторської майстерності» 

Рівень вищої освіти другий  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Обов’язкова 

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

4 кредити /120 годин 

Вид підсумкового контролю Диференційований залік 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

https://meet.google.com/lookup/d7nkvxvntt 

https://meet.google.com/lookup/fjuhnljp3b 

Мова викладання Українська 

 

 

 

mailto:g.alina.pogrebniak@gmail.com
https://meet.google.com/lookup/d7nkvxvntt
https://meet.google.com/lookup/fjuhnljp3b


 

Цілі навчальної дисципліни 

Мета дисципліни  ознайомити студентів з творчими  викладання мистецтва режисури 

та майстерності актора, розкрити суть педагогічного процесу взаємовідносин викладача і студентів 

під час занять з режисури та майстерності актора,  закономірності, що виявляються в навчально-

виховній роботі на матеріалі акторського та режисерського мистецтва  

           3. Завдання  
 викласти цілісну та логічно-послідовну систему знань про дидактику підготовки режисерів та 

акторів; 

 розкрити концепцію, методику та методологію викладання режисури та акторської майстерності. 

 ознайомити студентів з основними методами викладання режисури та акторської майстерності; 

 розкрити особливості співпраці режисера з основними творчими помічниками; 

 розкрити суть і значення інтеграційних процесів у методиці викладання режисури та акторської 

майстерності; 

 навчити володіти поняттями про методи навчання та їх класифікацію; 

 навчити читати лекції та проводити практичні з методики викладання режисури та акторської 
майстерності, оцінювати знання, уміння і навички. 

Предмет: творчі  методи викладання режисури та майстерності актора, педагогічний 

процес взаємовідносини викладача і студентів під час занять з режисури та майстерності актора,  
закономірності, що виявляються в навчально-виховній роботі на матеріалі акторського та 

режисерського мистецтва. 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

 

 ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК3. Вміння виявити, ставити та розв’язувати проблеми 

 ЗК4.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 ЗК6.Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК8. Здатність розробляти та керувати проектами. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 СК 1. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному і 

практичному рівнях з урахуванням аспектів мистецтвознавчої сфери. 

 СК2. 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. 

 СК3. Розуміння сутності методології наукового пізнання, змісту мистецької освіти 

та управління освітньою діяльністю; здійснення аналізу сучасних проблем культури і 

мистецтва, розуміння філософської та соціальної природи мистецтва. 

 СК4. Врахування впливу сценічного мистецтва на соціальні проблеми та уміння 

досягти катарсисного стану оточуючого громадського середовища при здійсненні 

професійної діяльності. 

 СК5. Досягнення необхідних знань у розумінні ролі мистецтва, у тому числі 

сценічного, в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями у закладах 

культури і мистецтва. 

 СК6.Здатність володіти сучасними принципами та методами постановочної 

сценічної діяльності у режисурі та акторській майстерності видовищних творів. 

 СК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії сценічних творів, 

застосовувати у практиці сценічної діяльності можливості мистецьких засобів (вербальних, 

візуальних, аудіовізуальних, образотворчих, пластичних). 



 СК8. 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 

 СК10. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та виявлення закономірностей 

розвитку сценічного мистецтва. 

 СК  11. Виділення найважливішої інформації в процесі розв’язання проблем мистецтва 

методики викладання режисури та акторської майстерності. 

 СК 12. Здатність до прогнозування розвитку інформаційних технологій у сценічному 

мистецтві; вільне володіння методами та технологіями щодо створення мистецьких творів 

 СК 13. Здатність до здійснення професійної діяльності, керівництво творчим колективом як 

головний режисер, режисер-постановник,  керівник творчої майстерні тощо. 

 СК 16. Набуття та володіння знаннями для викладання професійно-орієнтованих (з історії, 

теорії, практики та методики режисури, акторської майстерності, сценічного мовлення) 

дисциплін у вищих навчальних закладах мистецького профілю. 

 СК17. Здатність до застосування знань з методики викладання режисури та акторської   

майстерності в професійній діяльності.  

 

Програмні результати навчання: 
 

 ПРН1. Набути професійні теоретичні та практичні знання, включаючи певні знання 

сучасних досягнень в сценічному мистецтві щодо викладання  методики режисури та 

акторської майстерності. 

 ПРН2 Набути знання, з методики викладання режисури та акторської майстерності які 

дозволять орієнтуватись у культурних процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності 

як режисеру та актору. 

 ПРН3. Оволодіти культурою викладання  методики режисури та акторської майстерності, 

знаннями щодо узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

 ПРН5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ застосування елементів 

теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності. 

 ПРН6. Набути знань зі сценічної культури для здійснення самостійних постановок 

(концертів, свят, шоу-програм, літературно-музичних композицій та ін.).  

 ПРН7. Уміти використовувати методи аналізу та інтерпретації творів драматургії, сценарії, 

літературні композиції, сценічні постановки, аудіовізуальні твори та використовувати це 

під час режисерської  та акторської діяльності. 

 ПРН9. Уміти провадити самостійну творчо-дослідницьку роботу, здійснювати керівництво 

практичною роботою з питань методики викладання режисури та акторської майстерності. 

 ПРН10. Уміти критично мислити та узагальнювати проблеми сучасного  сценічного 

мистецтва. 

ПРН11. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку, як режисера; моделювати 

процес особистісного творчого самовдосконалення, виявляти здатність до самоорганізації 

професійної діяльності. 

 ПРН15. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку режисера та актора;  

 ПРН18. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на практиці, безперервно 

підвищуючи у цьому власну кваліфікацію. Сформувати особистісну здатність до творчого 

розвитку, самостійного та автономного навчання упродовж життя. 

 

Перелік тем:  

 

1. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні ( 2 год) 

2. Рівні підготовки спеціалістів системи навчальних закладів вищої освіти (2 год) 

3. Методологічні категорії,  закономірності та принципи педагогіки (4 год) 



4. Методика викладання режисури та акторської майстерності як складова педагогіки (4 год) 

5. Понятійно-категоріальний апарат у методиці викладання режисури та акторської 

майстерності ( 2 год) 

6. Навчання як основна категорія методики викладання режисури та акторської майстерності 

(4год) 

7. Методика викладання режисури та акторської майстерності в контексті аналітичної, 

прогностичної, проективної, конструктивної функцій педагогіки  (4 год) 

8. Методика підготовки та проведення занять з  режисури та акторської майстерності (4 год) 

9. Бінарні методи навчання методиці викладання режисури та акторської майстерності (2 год) 

10. Читання лекцій та проведення практичних занять з методики викладання режисури та 

акторської майстерності (2 год) 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни: 

    1. Погребняк Г. П. Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві: підручник. Київ: НАКККіМ, 2017. 

392 с. 

2. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості: монографія. Київ: 

НАКККіМ, 2012. 128 с. 

     3. Погребняк Г. П. Авторські фільми на кіно- й телеекрані // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно: 

наук. журнал. Чис. 3/4 (43/44). Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2013. С. 75–81. 

4.  Погребняк Г. П. Авторський кінематограф як унікальна світомодель // Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. пр.: наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. Вип. 20. Т. 1 / упоряд. 

В. Г. Виткалов. Рівне: РДГУ, 2014. С. 249–255. 

5. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у контексті філософії екзистенціалізму // Науковий 
вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. 

праць. Вип. 15. Київ, 2014. С. 82–88. 

6. Погребняк Г. П. Моделі авторства в кіно: можливості взаємовпливу // Студії мистецтвознавчі: 

Театр. Музика. Кіно. Чис. 3 (55). Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. С. 51–57. 

7. Погребняк Г. П. Феномен авторства в кіномистецтві: традиції і сучасність // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. 

Вип. 16. Київ, 2015. С. 124–128. 

8. Погребняк Г. П. Італійський неореалізм і українське авторське кіно. Точки перетину // Науковий 

вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. 

праць. Вип. 17. Київ, 2015. С. 111–117. 

9. Погребняк Г. П Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. 
Вип. 20. Київ, 2017. С. 115–122. 

10. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у сучасному культурному просторі // Матеріали 

Міжнародної викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Івана 

Кавалерідзе. Київ: КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого,2018. С.36 –38. 

14. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття: монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с. 

15. Погребняк Г. П. Духовний світ режисера-автора. До питання підготовки режисерських кадрів // 

Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-

творчої конф., м. Київ, 19 травня 2014 р. Київ: НАКККіМ, 2014. С. 23–26. 

 

Основна:  
1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка.  Київ: Лібра, 2016. 224с. 

 2. Алексюк А. Загальні методи навчання. Київ, 2019.266с. 

 3. Грішнєва О. Розвиток вищої школи в Україні // Вища школа. 2001, № 2–3. С.51– 61. 

 4.Збірник основних нормативних актів про вищу школу, наукову діяльність, підготовку та атестацію 

наукових кадрів. Харків, 2003.335с.  

5. Педагогічна майстерність. Підручник. Ред. Зязюн. Київ:Дніпро, 2004.386с.  

6. Пятакова Г., Глотов О. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування. Тернопіль, 2002. 216с. 

7. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень.  Київ: Академвидав, 2004. 144с. 

Додаткова: 

1. Бобошко Ю.М. Режисер Лесь Курбас. Київ: Мистецтво, 1987. 48 с.  

2. Брехт Б. Про мистецтво театру: Збірник. Київ: Мистецтво, 1977. 514 с.  

3. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого. Київ: Мистецтво, 1984. 325 с.  



4. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: Репетиція майбутнього. Київ: Факт, 1998. 469 с.  

5. Кучменко Є.М. Розвиток українського театрального руху у 20–30-х роках XX століття: (на прикладі 

творчості Л. Курбаса). Київ: Знання, 1999. 325 с. 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет, фліпчарт (магнитно-маркерна дошка) для проведення 

лекційних, практичних занять. 

Мобільний пристрій (телефон, планшет) з інтернет доступом для: 

-комунікації та опитувань; 

-виконання завдань з самостійної роботи; 

-проходження тестування (підсумковий контроль). 
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генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ПРН3.  Оволодіти 

культурою  

викладання 

режисури та 

акторської 

майстерності, 

знаннями щодо 

узагальнення, 

аналізу і синтезу в 

професійній 
діяльності. 

  

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6.  

МО3, МО4. 

ЗК3. 

 Вміння виявити, 

ставити та 

розв’язувати проблеми 

  

ПРН6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Набути знань для 

здійснення 

самостійних 

постановок 

(концертів, свят, 

шоу-програм, 

літературно-

музичних 

композицій та ін.). 

 

МН1, МН2, 

МН6. 

 МО1, МО2. 



ЗК4. 

Здатність приймати 

обгрунтовані рішення 

 

ПРН1   Набути 

професійні 

теоретичні та 

практичні знання, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень в 

сценічному 

мистецтві щодо 

викладання  
методики 

режисури та 

акторської 

майстерності. 

 
 

МН5, МН6. 

 

МО1, МО3. 

 

ЗК6. 

Здатність працювати в 

міжнародному 

контексті 

ПРН 7  Уміти 

використовувати 

методи аналізу та 

інтерпретації 

творів драматургії, 

сценарії, 

літературні 

композиції, 

сценічні 

постановки, 

аудіовізуальні 

твори та 

використовувати 

це під час 

режисерської  та 

акторської 

діяльності. 

 

МН3, МН5. 

 

МО2, МО3, 

МО4. 

ЗК8. 

Здатність 

розробляти та 

керувати проектами. 

ПРН9.  Уміти провадити 

самостійну творчо-

дослідницьку 

роботу, 

здійснювати 

керівництво 

практичною 

роботою з питань 

методики 

викладання 

режисури та 

акторської 

майстерності. 

 

 

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6. 

МО2, МО3, 

МО4. 

СК1 

Здатність 

застосовувати 

методологію наукових 

досліджень на 

теоретичному і 

практичному рівнях з 

урахуванням аспектів 

мистецтвознавчої 

сфери. 

ПРН2 Набути знання, які 

дозволять 

орієнтуватись у 

культурних 

процесах, 

мистецькому 

житті, сценічній 

діяльності як 

режисеру та актору 

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6. 

МО1, МО2. 



СК2. 

 

Здатність планувати та 

здійснювати власне 

наукове дослідження, 

присвячене суттєвій 

проблемі сучасної 

науки у галузі 

педагогіки вищої 

школи, сценічного 

мистецтва та екранної 

культури. Здатність 
представляти 

результати досліджень 

сучасного сценічного 

мистецтва у вигляді 

звітів і публікацій 

державною або однією 

з іноземних мов. 

 

ПРН10. Уміти критично 

мислити та 

узагальнювати 

проблеми 

сучасного 

сценічного 

мистецтва під час 

професійної 

діяльності. 

 

МН3, МН5. 

 

МО2, МО3, 

МО4. 

СК3. 

Розуміння сутності 

методології наукового 

пізнання, змісту 

мистецької освіти та 

управління освітньою 
діяльністю; здійснення 

аналізу сучасних 

проблем культури і 

мистецтва, розуміння 

філософської та 

соціальної природи 

екранного мистецтва. 

 

ПРН15. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Визначати рівень 

особистісного і 

професійного 

розвитку, як 

режисера; 
моделювати процес 

особистісного 

творчого 

самовдосконалення

, виявляти 

здатність до 

самоорганізації 

професійної 

діяльності.  

МН3, МН5, 

МН6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МО1, МО3. 

 

 

 

 
 

 

 

СК4 

 Врахування 

впливу сценічного та 

екранного мистецтв на 

соціальні проблеми та 

уміння досягти 

катарсисного стану 

оточуючого 

громадського 
середовища при 

здійсненні професійної 

діяльності. 

 

ПРН7. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Уміти 

використовувати 

методи аналізу та 

інтерпретації 

творів драматургії, 

сценарії, 

літературні 

композиції, 

сценічні 

постановки, 

аудіовізуальні 

твори та 

використовувати 

це під час 

режисерської  та 

акторської 

діяльності. 

 
 

МН2, МН5. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МО1, МО2, МО4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СК5 

Досягнення 
необхідних знань у 

розумінні ролі 

мистецтва, у тому 

числі екранно-

сценічного, в 

суспільстві з метою 

адекватної роботи за 

майбутніми 

професіями у закладах 

культури і мистецтва. 

ПРН3  Оволодіти 
культурою 

викладання  

методики 

режисури та 

акторської 

майстерності, 

знаннями щодо 

узагальнення, 

аналізу і синтезу в 

професійній 

МН2, МН5, 
МН6. 

 

МО1, МО2. 



 діяльності. 

СК6 

Здатність володіти 

сучасними 

принципами та 

методами 

постановочної 

екранно-сценічної 

діяльності у режисурі 
видовищних екранних 

творів. 

ПРН5 Набути знання 

процесів наукового 

дослідження, основ 

застосування 

елементів 

теоретичного та 

експериментальног

о дослідження в 
професійній 

діяльності. 

 

МН2, 

МН5, МН6. 

 

 

МО1, МО2, МО4. 

 

 

СК7 

 Здатність володіти 

методикою аналізу 

драматургії сценічних 

творів, застосовувати у 

практиці сценічної 

діяльності можливості 
мистецьких засобів 

(вербальних, 

візуальних, 

аудіовізуальних, 

образотворчих, 

пластичних). 

 

ПРН9.  Уміти провадити 

самостійну творчо-

дослідницьку 

роботу, 

здійснювати 

керівництво 

практичною 

роботою з питань 

методики 

викладання 

режисури та 

акторської 

майстерності. 

 

    

МН2, 

МН5, МН6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МО1, МО2, МО4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК8. 

 Здатність володіти 
методикою аналізу 

драматургії сценічних 

творів, застосовувати у 

практиці сценічної 

діяльності можливості 

мистецьких засобів 

(вербальних, 

візуальних, 

аудіовізуальних, 

образотворчих, 

пластичних). 
 

ПРН15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначати рівень 
особистісного і 

професійного 

розвитку, як 

режисера; 

моделювати процес 

особистісного 

творчого 

самовдосконалення

, виявляти 

здатність до 

самоорганізації 

професійної 
діяльності. 

 

МН2, МН5. МО2, МО3, МО4. 

 

СК9 

Здійснення аналізу 

сучасних проблем 

культури і мистецтва, 

розуміння 

філософської та 

соціальної природи 

мистецтва. Розуміння 

сутності методології 

наукового пізнання, 

змісту мистецької 
освіти та управління 
освітньою діяльністю. 

 

ПРН6 Набути знання для 

здійснення 

самостійних 

постановок 

(концертів, свят, 

шоу-програм, 

літературно-

музичних 

композицій та ін.).  

МН2, МН5 МО1, МО2, МО4. 

 

 

СК10 

Здатність визначення 

культурно-мистецьких 

явищ та виявлення 

закономірностей 

    ПРН 7. Уміти аналізувати 

та інтерпретувати 

твори драматургії, 

сценарії, 

МН5, МН6 МО1, МО4. 

 



розвитку сценічних 

екранно-видовищних 

мистецтв. 

 

літературні 

композиції, 

сценічні 

постановки, 

аудіовізуальні 

твори та 

використовувати 

це під час 

режисерської  та 

акторської 
діяльності. 

 

СК 11 

Виділення 

найважливішої 

інформації в процесі 

розв’язання проблем 

мистецтва режисури. 

 

ПРН6. Набути знань з 

аудіовізуальної 

культури для 

здійснення 

самостійних 

постановок 

(концертів, свят, 

шоу-програм, 

літературно-

музичних 

композицій та ін.).  
 

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6. 

МО1, МО4. 

 

 

СК 12 

Здатність до 

прогнозування 

розвитку 

інформаційних 

технологій у 

сценічному мистецтві; 

вільне володіння 

технологіями щодо 

створення мистецьких 

творів 

 ПРН3.  Оволодіти 
культурою 

викладання  

методики 

режисури та 

акторської 

майстерності, 

знаннями щодо 

узагальнення, 

аналізу і синтезу в 

професійній 

діяльності. 

МН1, МН4. 
 

 

МН2,МН3, МН4, 
МН5, МН6. 

СК 13 

Здатність до 

здійснення 

професійної 

діяльності, 

керівництво творчим 

колективом як 

головний режисер, 

режисер-постановник,  

керівник творчої 

майстерні тощо. 
 

ПРН 9   Уміти провадити 

самостійну творчо-

дослідницьку 

роботу, 

здійснювати 

керівництво 

практичною 

роботою з питань 

методики 

викладання 

режисури та 

акторської 

майстерності. 

МН2, МН5, 

МН6. 

 
 

МО1, МО2, МО4. 

 

СК16 

Набуття та володіння 

знаннями для 

викладання 

професійно-

орієнтованих (з історії, 

теорії та практики 

режисури, акторської 

майстерності, 

сценічного мовлення) 
дисциплін у середній 

та середньо-

спеціальних 

ПРН15 Визначати рівень 

особистісного і 

професійного 

розвитку, як 

режисера; 

моделювати процес 

особистісного 

творчого 

самовдосконалення
, виявляти 

здатність до 

самоорганізації 

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6. 

МН2,МН3, МН4, 

МН5, МН6. 



навчальних закладах, 

технікумах та 

училищах мистецького 

профілю. 

 

професійної 

діяльності. 

СК17 

Здатність до 

застосування знань з 

теорії драми, історії 

театру, історії 

матеріальної культури, 

костюму та побуту, 

фольклору та 
етнографії, історії 

музики та 

образотворчого 

мистецтва, культури 

сценічного мовлення, 

кіно- та телемистецтва, 

інших видовищних 

мистецтв для творчої 

та виробничої 

сценічної діяльності 

ПРН18 Розробляти 

інноваційні 

технології, 

застосовувати їх на 

практиці, 

безперервно 

підвищуючи у 
цьому власну 

кваліфікацію. 

Сформувати 

особистісну 

здатність до 

творчого розвитку, 

самостійного та 

автономного 

навчання упродовж 

життя. 

МН2,МН3, 

МН4, МН5, 

МН6. 

МО1, МО2. 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод;  

МН2 – метод пояснення; 

МН3 – метод навчання за джерелами знань;  

МН4 – метод демонстрацій; 

МН5 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язання практичних завдань, моделювання, 

картування тощо); 

МН6 – метод інтерактивних ігор. 

 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1- усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО4 – презентації проекту та виступи на наукових заходах; 

МО5 – диференційований залік. 

 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РЕЖИСУРИ ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ » 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 

 

 

Поточне оцінювання 
Підсумкова атестація 

(проєкт) 
Сума 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 
20 100 



5 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

                                

                                   СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НАКККіМ за 

такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  в 

ЄКТС 

Значення оцінки 

ЄКТС 

Критерії  

Оцінювання 

Рівень компете 

нт-ності 

Оцінка за національною  

Шкалою 

екзамен Залік 

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 

Високий 

(творчий) 

відмінно Зараховано 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої освіти 

вільно воло-діє 

теоретичним матеріалом, 

застосовує його на 

практиці,  

- вільно розв'язує вправи і 

задачі у стандартних 

ситуаціях,  

- самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 

 

Достатній 

конструктивно-
варіативний 

 

добре  



Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  в 

ЄКТС 

Значення оцінки 

ЄКТС 

Критерії  

Оцінювання 

Рівень компете 

нт-ності 

Оцінка за національною  

Шкалою 

екзамен Залік 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати 

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 

   

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, з-

поміж 

яких є значна кількість 

суттєвих 

Середній 
репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 

значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні 

   

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять 

незначну частину 

навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

Незадовільно не 

зараховано 



Суми балiв
за l 00-

бальною
шкалою

оцiнка в
€к,tс

значенняоцiнкlr
€ктс

KpllTepii
оцiнкlваttня

PiBeHb компет€
rtT-HocTi

оцillка за нацiоltа.llьною
Шкалоtо

eli]2l}lcll 3a;l i к

|-з4 F незадовlл ьно

з обов'язковим

повторн им

вtiвченням

дисциплiни

злобувач вищоТ

освiти володiс
MaTepiMoM на

piBHi елементарного

розпiзнання i

вiдтворення
окремих фактiв,
елементiв. об'сктiв

Низький

рецептивно-
пролукт,ивний

незадовiл ьно не

зараховано

Пiлсумкова (загальна) оцiнка з навч€lльнОТ дисциплiНи € сумоЮ рейтингових оцiнок (балiв),
одержаниХ за oKpeMi оцiнюванi формИ навчальноi дiяльностi: поточне та пiдсумкове оцiнювання рiвня
3асво€ння теоретичного MaTepiмy пiд час аудиторних занять та самостiйноТ роботи (молульний контроль);
оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень; оцiнка (бали) за практичну лiяльнiсть; оцiнка ru iНДЗ;
оцiнка (бали) за участь у наукових конференчiях, олiмпiадах, пiдготовку наукових публiкачiй тощо.

Злобувачам вищоТ освiти пiсля аудиторних занять нада€ться право пiлвищувати свiй рейтинг лиltlе
пiд час склалання iспитiв (пiлсумкового модульного контролю) за графiком екзаменацiйнот ceci'i'. Зшiк
виставля€ться за резу.льтатами поточного модульного ко}lтролю, проводиться l1o завершенню вивченt]я
навчал ьноI дисци пл i ни.

полlтикА дисципJIlни

При органiзацil'освiтньоl,о процесу злобувачi вицоТ освiти. викладачi, методисти та алмiнiстрачiя
дiють вiлпоВiдно до: ПоложеннЯ про органiзацiю освiтньОго процесУ НацiональнОТ академii керiвних калрiв
культури i мистецтв, Колексу академiчноТ доброчесностi НацiональноТ академiТ керiвних калрiв культури i
мистец,гв, ГIоложення про системУ забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якосr,i вишоТ освiти
llаrtiональнОТ академiТ керiвниХ калрiв кульТури i мистеЧтв, ПоложеНня прО проведення практики стулентiв
бакалаврського та магiстерського piBHiB Наuiональноi академiI керiвних калрiв культури i мистецтв, Системи
внутрiшньоl,о забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та якостi вищот освiти.

КожеН викладаЧ ставитЬ здобувачаМ вищоi освiтИ системУ вимог та правил поведiнки злобувачiв
вищоТ освiти на заняттях, доводить до Тх вiдома методичнi рекоменлачiТ щодо виконання рiзних вилiв робiт.при uьому обов'язково враховуються присутнiсть на заняттях та активнiсть пiд час практичного заняття;
(не)лопустимiсть пропускiв та запiзнень на занят,гя; користування мобiльним телефоном, планшетом чи
iНШИМИ МОбiльними ПрисТроями пiд час заняття; несвосчасне виконання поставленого завдання тощо.

ПОЛIТИКД ДОБРОЧ ECHOCTl

злобувач вищот освiти виконуючи самостiйну або iнливiлуальну роботу повинен дотримуватись
полiтики доброчесностi. У разi наявностi плагiату в буль-яких вилах робiт злобувача вицоiосвiти BiH отримус
незадовiльну оuiнку i повинен повторно виконати завдання, якi перелбаченi у силабусi.

Розробllик: IIоl,ребняк Г-.lL.. itoк,I,op мистеIIl.во:]}{авс-гва. Доце}ll."
режисури l а акторськоi майстерностi

(п ис)

обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTH
маЙстернiсть>.

програми

Гарант ocBiTHboT програми: Садовенко С.М., заступник завiдувача, IIрофесор кафедри
ре}кисурИ та акторсЬкоТ майстерностi. Доктор культуроJIогiТ, доцент. старший науковий



спiвробiтник, заслужений дiяч мистецтв Украiни Садовенко С.М.
iдпис)

обговорегtо на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboT и кРежисура>.

Гаранr, ocBir-llboT програl}tи: Погребняк t',I-I...
прсlфесор кафедри рехtисури 

.rа ак.горськоI майстерrlосr.i

Затверджетlо:

Завiдува.l кафелрокl режисури та акторськоТ майстерностi

!иректор Iнституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А.

Хоролець Л.I,


