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присутності викладача на спеціальному
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форумі.

Цілі навчальної дисципліни
Мета дисципліни: глибоке вивчення мистецтва актора, опанування
базовими фаховими знаннями в галузях теоретичного та практичного
сценічного мистецтва, необхідними для професійної діяльності актора
театру.
Завдання курсу – навчити студентів володіти сучасними професійними
науковими методологічними інструментами; інструментарієм театральної
педагогіки, теорією і практикою акторського аналізу; основами акторської
майстерності, творення характерів та сценічних образів; знати особливості
українського національного акторського мистецтва, специфіку акторського
мистецтва постдраматичного театру.
Предмет: психофізична організація актора, системи і методи акторської
творчості, техніка актора і методика проведення тренінгу.
Загальні компетентності (ЗК):
 ЗК1. Здатність до спілкування державною мовою усно і письмово;
 ЗК7 Здатність проявляти розвинуті комунікативні та адаптивні
особистісні властивості, працювати і взаємодіяти з іншими людьми у
різних творчих ситуаціях. Здатність працювати в команді;
 ЗК8 Здатність до критики та самокритики;
 ЗК9 Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію і тактику свого
інтелектуального, культурного, професійного саморозвитку та
самовдосконалення;
 ЗК11 Здатність самостійно застосовувати методи та засоби пізнання,
навчання та самоконтролю для здобуття нових знань та навичок;
 ЗК13 Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські
якості.
Фахові компетентності (ФК):
 ФК1 Здатність демонструвати високий рівень виконавської
майстерності та спроможність до вирішення основних проблем
практичної діяльності в репетиційній, педагогічній та творчій роботі.
 ФК5 Здатність володіти знанням театральної, театрально-педагогічної,
методичної літератури та сценічного репертуару.
 ФК6 Здатність на професійному рівні практично реалізовувати творчі
проєкти.
 ФК8 Здатність оперувати професійною термінологією у сфері фахової
діяльності виконавця, науковця, викладача.
2

 ФК10 Здатність оперувати професійною термінологією у сфері фахової
діяльності виконавця, науковця, викладача.
 ФК12 Здатність здійснювати режисерсько-акторську, редакторську,
менеджерську діяльність у сфері сценічного мистецтва.
 ФК13 Здатність аналізувати і критикувати процес виконання п’єс,
вміти проводити порівняльний аналіз різних виконавських акторських
інтерпретацій, у тому числі, з використанням можливостей радіо,
телебачення, Інтернету тощо.
 ФК14 Здатність застосовувати традиційні й альтернативні інноваційні
технології у процесі виконавської (акторської), наукової, режисерської,
театрально-педагогічної діяльності.
 ФК15 Здатність сприймати новітні концепції у сфері акторської
майстерності, сценічного виконавства, театрознавства, методології,
театральної педагогіки та свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями
 ФК16 Здатність здійснення аналізу сучасних проблем культури і
мистецтва, розуміння філософської та соціальної природи мистецтва
 ФК18 Здатність виділяти найважливішу інформацію в процесі
розв’язання проблем мистецтва в акторській діяльності.
 ФК19 Здатність до прогнозування розвитку інформаційних технологій
у сценічно-театральному мистецтві; вільне володіння технологіями
щодо створення сценічного художнього образу у драматургії
мистецьких творів
 ФК20 Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової
художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва.
 ФК21. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у
професійній діяльності як актора на високому інтелектуальному та
мистецькому рівні
 ФК23 Набуття та володіння знаннями для викладання професійноорієнтованих (з історії, теорії та практики режисури, звукорежисури,
акторської майстерності) дисциплін у вищих навчальних закладах,
колегіумах мистецького профілю
 ФК24 Здатність до застосування знань з теорії драми, історії театру,
історії матеріальної культури, костюму та побуту, фольклору та
етнографії, історії музики та образотворчого мистецтва, кіно- та
телемистецтва, інших видовищних мистецтв для творчої та виробничої
сценічної діяльності
 ФК25 Вміння проєктувати та проводити пошукові та розвідувальні
роботи в театральній педагогіці, сценічному мистецтві, художньому
(акторському) виконавстві та мистецтвознавстві
 ФК26 Здатність взаємодіяти з аудиторією та в акторській трупі в
процесі донесення сценічного виконавського (акторського) матеріалу,
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вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію)
під час публічного виступу
Програмні результати навчання (ПРН):













ПРН1 Набути концептуальні знання, включаючи певні знання
сучасних досягнень в сценічному мистецтві та виробництві.
ПРН3 Оволодіти культурою сценічного мовлення, знаннями щодо
узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності.
ПРН5 Знати: зміст, принципи та методи роботи різних театральних
шкіл; теоретичні та практичні основи акторської майстерності та
сценічної мови; основи вокального мистецтва, видів та жанрів,
стилістичних особливостей хореографічного мистецтва, пластичної
мови класичних та бальних танців; основних законів сценічного руху
ПРН6 Набути знання для здійснення аналізу сценічних та
аудіовізуальних творів та використовувати його під час акторської
діяльності.
ПРН7 Уміти використовувати набуті знання під час професійної
мистецької сценічної діяльності в якості творчого працівника (актора).
ПРН11 Уміти самостійно працювати над сценічним втіленням різних
за жанрами літературних творів засобами сценічного мовлення;
застосовувати грим для підкреслення характеру сценічного героя
згідно із засвоєними теоретичними знаннями; уміти професійно
володіти своїм тілом, рухами та пластикою.
ПРН12
Уміти
встановлювати
соціально-психологічний
комунікативний контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що
забезпечує творчий характер процесу професійної діяльності і
навчання на високому мистецькому рівні.
ПРН13 Уміти доносити власні думки та творчі ідеї, висновки, знання
та їх обґрунтування до осіб, які є творчими працівниками, чи тих, хто
навчається сценічному мистецтву
ПРН16 Визначати рівень особистісного і професійного розвитку (як
актора);
моделювати
процес
особистісного
творчого
самовдосконалення, виявляти здатність до самоорганізації професійної
діяльності.

Перелік тем
Змістовний розділ 1. Техніка і психотехніка актора (ЗР1)
Тема 1. Специфіка театральної педагогіки.
Тема 2. Внутрішня та зовнішня техніка актора.
Тема 3. Мистецтво сценічної дії.
Тема 4. Темп і ритм сценічної дії.
Тема 5. Словесна дія у виставі.
Тема 6. Сприйняття й образне мислення.
4

Тема 7. Етюдно-імпровізаційний метод навчання.
Тема 8. Майстерність актора і ведучого на концертній естраді.
Змістовийрозділ 2. Системи і методи акторської творчості (ЗР2)
Тема 9. Основні системи акторської творчості.
Тема 10. Театральна етика у творчості актора.
Тема 11. Пряме і непряме спілкування. Підтекст.
Тема 12. Завдання, надзавдання, наскрізна дія та над-надзавдання.
Тема 13. Особливості створення сценічного образу.
Тема 14. Методика проведення тренінгу.
Тема15. Мізансцена та пластична виразність актора.
Тема 16. Майстерність актора і ведучого на концертній естраді.
Тема 17. Теорія і практика акторського аналізу і сценічного втілення творів
художньої літератури.
Тема 18. Особливості українського акторського мистецтва.
Тема 19. Курбасівський метод перетворення і Брехтівський “ефект
відчуження”.
Тема 20. Принципи та прийоми акторської гри в театрі абсурду.
Тема 21. Акторське мистецтво постдраматичного театру.
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни
1. Шлемко О. Д. Поетика драматичних творів Гната Хоткевича на
гуцульську тематику та їх сценічне втілення // Записки наукового
товариства імені Шевченка. Львів. 2007. Т. CCLIV. C. 170-224. (Праці
театрознавчої комісії).
2. Шлемко О. Д. Театральні університети Леся Курбаса // Записки
Наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії.
Львів, 2011. Т. CCLXII. С. 99-135.
3. Шлемко О. Д. Доброчинність Марії Заньковецької в контексті
доброчинності нації // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. Праць. Вип.
27. Київ : Міленіум, 2015. С. 348-360.
4. Особливий театр як дієвий інструмент художнього та арттерапевтичного впливу / О.Д. Шлемко // Мистецтвознавчі записки : Зб.
наук. праць. – Вип. 30. – К. : Міленіум, 2017. – C. 297-307
5. Шлемко О. Д. Підтекст як невід’ємний чинник сценічного мовлення //
“Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ
століття: дискурси і дискусії”: Зб. наукових праць / Наук. ред., упор. :
С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 218-224.
6. Шлемко О. Д. Критичне осмислення теоретичної спадщини
К. Станіславського у галузі сценічного мовлення // Сценічне мистецтво
у світовому культурному просторі XXI століття: Матеріали І
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Всеукраїнської наук. конференції "Сценічне мистецтво у світовому
культурному просторі XXI століття". Київ : КНУКіМ, 2019. С. 55-59.
7. Шлемко О. Д. Специфіка формування сценічного образу вистави //
Сценічне мистецтво: творчі надбання та інноваційні процеси: матеріали
ІІ Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького
складу, докторантів, аспірантів та магістрантів. Київ : Вид. центр
КНУКІМ, 2020. С. 203-208.
8. Шлемко О. Д. Сценічна мова: методика сценічного виконання
гумористичних творів: методичні рекомендації до практичних занять
для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 026
«Сценічне мистецтво». Київ : НАКККіМ, 2021. 40 с.
9. Шлемко О. Д. “Психологічний аспект виховання майбутніх акторів і
режисерів” // Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та
європейська інтеграція: матеріали Всеукр. наук. конф. науковопедагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів,
магістрантів та студентів. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 124-128.
Основна література
1. Акторська майстерність корифеїв : зб. спогадів / упоряд. та вступ. ст.,
прим. І. О. Волошина. Київ : Мистецтво, 1982. 183 с.
2. Барнич М. Майстерність актора: техніка «обману» : навч. посібник ;
вид. 2-ге, виправлене та доповнене. Київ : Ліра, 2016. 304 с.
3. Брехт Б. Теория эпического театра // Театр: Пьесы. Статьи.
Высказывания: В 5 т. / пер. с нем.; Общ. ред. С. Апта, Е. Суркова,
И. Фрадкина; Сост. И. Фрадкина; Коммент. Е. Эткинда. Москва :
Искусство, 1965. С. 5-274.
4. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр /
Пер. з англ. Я. Винницької, О. Матвієнко; післямова Б. Козака. Львів:
2005. 136 с.
5. Гузик В. П., Кудрявцева Н. Б. Комплексний психофізичний тренiнг:
метод. посiбник. Київ: ДАКККiМ, 2005. 87 с.
6. Данченко С. Бесіди про театр; літ. запис, оброб., упоряд.
О. М. Коваленко. Київ : [б. в.], 1999. 219 с.; іл.
7. Життя і творчість Леся Курбаса / Упоряд., наук. ред. Богдан Козак.
Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012. 656 с.
8. Зайцев В. П. Майстернiсть артиста i ведучого: навч. посiбник.
НАКККiМ, 2016. 234 с.
9. Історія українського театру: У 3 т. / НАН України, ІМФЕ ім.
М. Т. Рильського. Київ, 2009. Т. 2: 1900-1945. / П. Арсенич, Л.
Барабан, О. Боньковська та ін.; Редкол. тому: Г. Скрипник (гол. ред.) та
ін. 868 с.
10.
Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли : учеб.
пособие. Изд. 3-е. Москва : Искусство, 1982. 118 с.
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11.
Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках
паперу. Підручна кника для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б.
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім Івана Франка, 2017. 96 с.
12.
Крег Е. Про мистецтво театру / пер. з англ. Н.Корнієнко,
Л.Танюк. Київ : Мистецтво, 1974. 320 с.
13.
Курбас Л. Філософія театру / Упор. М. Лабінський. Київ : Вид-во
С. Павличко «Основи», 2001. 917 с.
14.
Мейєрхольд В. Мистецтво театру / вступ. ст., пер. і впоряд.
Б. М. Козака; Вид. 2-е, випр. Львів : ТЗВО Простір “М”, 2015. 64 с.
15.
Мерлин Б. Актерское мастерство. Теория и практика / Пер. с
англ. Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», 2017. 256 с.
16.
Молодий театр: генеза, завдання, шляхи : [статті, спогади,
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Код
компетен
тності
(згідно
ОПП)
ЗК1

ЗК7

Код
програ
много
Назва програмного
результ
Назва компетентності
результату навчання
ату
навчан
ня
Оволодіти культурою
Здатність до спілкування ПРН3
сценічного мовлення,
державною мовою усно
знаннями щодо
і письмово.
узагальнення, аналізу і
синтезу в професійній
діяльності.
Здатність проявляти
ПРН7
Уміти
розвинуті комунікативні
використовувати
та адаптивні особистісні
набуті знання під
властивості, працювати і
час професійної
взаємодіяти з іншими
мистецької
людьми у різних творчих
сценічної діяльності
ситуаціях. Здатність
в якості творчого
працювати в
працівника
команді.
(актора).

Методи
навчання

Методи
оцінюван
ня
результат
ів
навчання

МН1, МН7, МО1, МО2,
МН8
МО4

МН2,МН5, МО2, МО3,
МН6,
МО4
МН7, МН8

9

ПРН1
ЗК8

ЗК9

ЗК11

Здатність до критики та
самокритики.

Здатність вибудовувати і
реалізовувати стратегію
і тактику свого
інтелектуального,
культурного, професійного
саморозвитку та
самовдосконалення.

Здатність самостійно
застосовувати методи та
засоби пізнання, навчання
та самоконтролю для
здобуття нових знань та
навичок.
Здатність працювати
самостійно, виявляти
ініціативу та
лідерські якості.

ЗК13

ПРН16

Набути концептуальні
знання, включаючи
певні знання сучасних
досягнень в
сценічному мистецтві
та виробництві.
Визначати рівень
особистісного і
професійного розвитку
(як актора);
моделювати процес
особистісного
творчого
самовдосконалення,
виявляти здатність
до самоорганізації
професійної
діяльності.

МО1, МО2,
МН1,
МО4
МН2,
МН4,
МН7, МН8

МН1, МН3, МО2, МО3,
МН7, МН8 МО4

ПРН1

Набути концептуальні МН2, МН5, МО1, МО2,
знання, включаючи
МН7, МН8 МО4
певні знання сучасних
досягнень в
сценічному мистецтві
та виробництві

ПРН12

Уміти встановлювати
соціальнопсихологічний
комунікативний
контакт, індивідуально
орієнтовану
взаємодію, що
забезпечує творчий
характер процесу
професійної діяльності
і навчання на
високому мистецькому
рівні.

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО4
МН4,
МН7, МН8

10

ФК 1

ПРН11

Уміти самостійно
працювати над
сценічним втіленням
різних за жанрами
літературних творів
засобами сценічного
мовлення;
застосовувати грим
для підкреслення
характеру сценічного
героя згідно із
засвоєними
теоретичними
знаннями; уміти
професійно володіти
своїм тілом, рухами
та пластикою

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО4
МН4,
МН7, МН8

ПРН 5

Знати: зміст,
принципи та методи
роботи різних
театральних
шкіл; теоретичні
та практичні
основи акторської
майстерності та
сценічної мови;
основи вокального
мистецтва, видів
та
жанрів, стилістичних
особливостей
хореографічного
мистецтва, пластичної
мови класичних та
бальних танців;
основних законів
сценічного руху
Уміти
використовувати
набуті знання під
час професійної
мистецької
сценічної діяльності
в якості творчого
працівника (актора).

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО3, МО4
МН6,
МН7, МН8

Здатність демонструвати
високий рівень
виконавської майстерності
та спроможність до
вирішення основних
проблем практичної
діяльності в репетиційній,
педагогічній та творчій
роботі.

Здатність володіти
знанням театральної,
театрально-педагогічної,
методичної літератури
та сценічного
репертуару

ФК 5

ПРН7

ФК 6

Здатність на професійному
рівні
практично
реалізовувати
творчі
проєкти.

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО4
МН3,
МН5, МН
7, МН8
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ФК 8

ФК 12

ФК 13

ФК14

ПРН13

Уміти доносити
МО1, МО3,
МН1,
власні думки та творчі МН2,
МО4
ідеї, висновки, знання МН5,
та їх обґрунтування до МН7, МН8
осіб, які є творчими
працівниками, чи тих,
хто навчається
сценічному мистецтву

ПРН12

Уміти встановлювати
соціальнопсихологічний
комунікативний
контакт, індивідуально
орієнтовану
взаємодію, що
забезпечує творчий
характер процесу
професійної діяльності
і навчання на
високому мистецькому
рівні.

Здатність оперувати
професійною
термінологією у
сфері фахової
діяльності виконавця,
науковця, викладача

Здатність здійснювати
режисерсько-акторську,
редакторську,
менеджерську діяльність у
сфері сценічного
мистецтва.

ПРН6
Здатність аналізувати і
критикувати процес
виконання п’єс, вміти
проводити порівняльний
аналіз різних виконавських
акторських інтерпретацій,
у тому числі, з
використанням
можливостей радіо,
телебачення, Інтернету
тощо.
ПРН13
Здатність застосовувати
традиційні й альтернативні
інноваційні технології у
процесі виконавської
(акторської), наукової,
режисерської, театральнопедагогічної діяльності

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО4
МН3,
МН5, МН
7, МН8

Набути знання для
МН4, МН5, МО1, МО2,
здійснення аналізу
МН7, МН8 МО3, МО4
сценічних та
аудіовізуальних творів
та використовувати
його під час акторської
діяльності

Уміти доносити
МН1,
МО1, МО2,
власні думки та творчі МН2,
МО3, МО4
ідеї, висновки, знання МН4,
та їх обґрунтування до МН7, МН8
осіб, які є творчими
працівниками, чи тих,
хто навчається
сценічному мистецтву
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ФК15

ФК16

ФК18

ФК19

Здатність сприймати
новітні концепції у сфері
акторської майстерності,
сценічного виконавства,
театрознавства,
методології, театральної
педагогіки та свідомо
поєднувати інновації з
усталеними вітчизняними
та світовими традиціями.
Здатність здійснення
аналізу сучасних проблем
культури і мистецтва,
розуміння філософської та
соціальної природи
мистецтва.

ПРН7

Уміти
використовувати
набуті знання під
час професійної
мистецької
сценічної діяльності
в якості творчого
працівника (актора).

ПРН6

Набути знання для
МН4, МН5, МО1, МО2,
здійснення аналізу
МН7, МН8 МО3, МО4
сценічних та
аудіовізуальних творів
та використовувати
його під час акторської
діяльності.

ПРН13

Уміти доносити
МО1, МО2,
МН1,
власні думки та творчі МН2,
МО4
ідеї, висновки, знання МН4,
та їх обґрунтування до МН7, МН8
осіб, які є творчими
працівниками, чи тих,
хто навчається
сценічному мистецтву

Здатність виділяти
найважливішу інформацію
в процесі розв’язання
проблем мистецтва в
акторській діяльності

Здатність до
ПРН11
прогнозування розвитку
інформаційних технологій
у сценічно-театральному
мистецтві; вільне
володіння технологіями
щодо створення
сценічного художнього
образу у драматургії
мистецьких творів.

Уміти самостійно
працювати над
сценічним втіленням
різних за жанрами
літературних творів
засобами сценічного
мовлення;
застосовувати грим
для підкреслення
характеру сценічного
героя згідно із
засвоєними
теоретичними
знаннями; уміти
професійно володіти
своїм тілом, рухами
та пластикою.

МН4, МН5, МО1, МО2,
МН7, МН8 МО3, МО4

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО3, МО4
МН4,
МН7, МН8
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ФК21

ФК23

ФК24

ПРН7

Уміти
використовувати
набуті знання під
час професійної
мистецької
сценічної діяльності
в якості творчого
працівника (актора).

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО3, МО4
МН4,
МН7, МН8

ПРН12

Уміти встановлювати
соціальнопсихологічний
комунікативний
контакт, індивідуально
орієнтовану
взаємодію, що
забезпечує творчий
характер процесу
професійної діяльності
і навчання на
високому мистецькому
рівні.

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО3, МО4
МН4,
МН7, МН8

ПРН5

Знати: зміст,
принципи та методи
роботи різних
театральних
шкіл; теоретичні
та практичні
основи акторської
майстерності та
сценічної мови;
основи вокального
мистецтва, видів
та
жанрів, стилістичних
особливостей
хореографічного
мистецтва, пластичної
мови класичних та
бальних танців;
основних
законів
сценічного руху.

МН1,
МО1, МО2,
МН2,
МО3, МО4
МН4,
МН7, МН8

Здатність до творчої
реалізації набутих знань
та умінь у професійній
діяльності як актора на
високому
інтелектуальному та
мистецькому рівні.

Набуття та володіння
знаннями для викладання
професійно-орієнтованих
(з історії, теорії та
практики режисури,
звукорежисури, акторської
майстерності) дисциплін у
вищих навчальних
закладах, колегіумах
мистецького профілю.

Здатність до застосування
знань з теорії драми,
історії театру, історії
матеріальної культури,
костюму та побуту,
фольклору та етнографії,
історії музики та
образотворчого мистецтва,
кіно- та телемистецтва,
інших видовищних
мистецтв для творчої та
виробничої сценічної
діяльності.
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ФК25

ФК26

Вміння проєктувати та
ПРН3
проводити пошукові та
розвідувальні роботи в
театральній педагогіці,
сценічному мистецтві,
художньому (акторському)
виконавстві та
мистецтвознавстві.

Оволодіти культурою МН1, МН2, МО1, МО2,
сценічного мовлення, МН4, МН8 МО3, МО4
знаннями щодо
узагальнення, аналізу і
синтезу в професійній
діяльності.

Здатність взаємодіяти з
ПРН7
аудиторією та в
акторській трупі в процесі
донесення сценічного
виконавського
(акторського) матеріалу,
вільно і впевнено
репрезентувати свої ідеї
(художню інтерпретацію)
під час публічного
виступу.

Уміти
використовувати
набуті знання під
час професійної
мистецької
сценічної діяльності
в якості творчого
працівника (актора).

МО1, МО2,
МН1,
МО3, МО4
МН2,
МН4,
МН7, МН8

Види та методи навчання і оцінювання
Методи навчання
МН1 – лекція;
МН2 – бесіда;
МН3 – диспут;
МН4 – проблемний виклад;
МН5 – інтерактивне навчання;
МН6 – демонстрування;
МН7 – практичний метод (конспектування, тезування,
анотування, розв’язання практичних завдань тощо);
МН8 – самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовки до
семінарських занять, індивідуальна науково-дослідна робота тощо)
Методи оцінювання результатів навчання
МО1– усне або письмове
опитування; МО2 – діалогове
спілкування;
МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
МО4 – диференційований залік, екзамен.
Таблиця розподілу балів,
які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни
«Мистецтво актора»
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий розділ 1

Змістовий розділ 2

Екзамен

Заг.
к-сть
балів
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Система та критерії оцінювання
Система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти є
сукупністю організаційно-методичних і контрольних заходів щодо перевірки
й оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними
фахових компетентностей з метою раціональної організації освітнього
процесу й управління якістю освітньої діяльності в Академії.
Система оцінювання охоплює вхідний, поточний, модульний і
підсумковий контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти
оцінюють за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»), шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).
Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної
теми (зокрема самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на
семінарських заняттях і набутих практичних навичок під час виконання
практичних робіт. Облік балів, отриманих здобувачами вищої освіти за
результатами контролю з дисципліни, веде викладач й оголошує на кожному
практичному (семінарському) занятті.
Диференційований залік – це форма підсумкового семестрового
контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем вищої освіти
навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів
навчальних завдань на лабораторних (практичних, семінарських) заняттях,
самостійної роботи, модульних та індивідуальних завдань.
Студент допускається до складання диференційованого заліку, якщо він
виконав усі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою
навчальної дисципліни.
На диференційований залік виноситься здійснення цілісного аналізу
драматургічного твору.
Присутність усіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку
обов'язкова.
Результати диференційованого заліку оцінюють за 100-бальною шкалою
Академії, яка переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно») і шкалу ЄКТС.
Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем
вищої освіти програми навчальної дисципліни за весь курс, що проводиться
як контрольний захід під час екзаменаційної сесії для очної (денної) та
заочної форм навчання. Присутність здобувачів вищої освіти на екзамені є
обов'язковою.
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Перед екзаменами, у терміни, визначені розкладом, обов'язково
проводяться консультації.
Складові екзамену:
1) диференційований підхід до оцінювання успішності здобувача вищої
освіти шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь;
2) питання тестів спрямовані на перевірку рівня набутих
компетентностей здобувачів вищої освіти як за окремими темами, так і в
цілому за вивчений курс програми.
Результат екзамену включає результат поточного контролю та результат
підсумкового контролю і оцінюється за 100-бальною шкалою Академії, яка
переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») і шкалу ЄКТС. Загальну кількість балів
студента формують бали, отримані з усіх тем 2-х змістових розділів (бали,
отримані за виконання самостійних завдань, за роботу на семінарських
заняттях, а також бали, отримані за підсумкову роботу (екзамен).
Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється
згідно з Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями:
Суми
балів
Оцінка в Значення
за 100ЄКТС оцінки
бальною
ЄКТС
шкалою
90-100
А
відмінно

Суми
балів
Оцінка в Значення
за 100ЄКТС оцінки
бальною
ЄКТС
шкалою

Критерії
оцінювання
- 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

Критерії
оцінювання

Рівень
компете
нтності
Високий
(творчий)

Рівень
компете
нтності

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен

залік

Відмінно Зарах.
(відмін
но)

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен

залік
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82-89

В

дуже добре

74-81

С

добре

64-73

D

задовільно

Суми
балів

Оцінка в

Значення

- здобувач вищої освіти
Достатній
вільноволодіє
конструктивнотеоретичним матеріалом, варіативний
застосовує його на
практиці;
- вільно розв'язує вправи
і задачі у стандартних
ситуаціях;
- самостійно виправляє
допущені помилки,
кількість якихнезначна

Добре

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

Добре

Зарах.
(добре)

Критерії

Середній
репродуктивний

Рівень

Задовіль
но

Зарах.
(задовіль
но)

Оцінка за
національною
шкалою
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за 100бальною
шкалою
60-63

ЄКТС

оцінки
ЄКТС

Е

достатньо

35-59

FХ

незадовільно
з
можливістю
повторного
складання
семестрово

1-34

F

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

здобувач вищої
освіти володіє
матеріалом на рівні
окремих фрагментів,
що становлять
незначну частину
навчального
матеріалу
незадовільно здобувач вищої освіти
з
володіє матеріалом на
обов'язкови рівні елементарного
м
розпізнання і відтворення
повторним
окремих фактів,
елементів, об'єктів
вивченням
дисципліни

компете
нтності

екзамен

залік

Задовіль
но

Зарах.
(задовіль
но)

Низький
Незадові
рецептивно- льно
продуктивни
й

Не зарах.
(незадові
льно)

Низький
Незадові
рецептивно- льно
продуктивни
й

Не зарах.
(незадові
льно)

Політика дисципліни
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі,
методисти та адміністрація діють відповідно до Положення про організацію
освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів
бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти.
Усі студенти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати всі
навчальні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового
контролю.
Присутність на занятті студентів викладач перевіряє на початку
кожного заняття.
Студент має вести конспект лекційного заняття, регулярно переглядати
лекційний матеріал.
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