
 

 
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Навчальна практика» 

Освітня програма: «Акторська майстерність» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

І курс 

(1 семестр) 

Семестровий контроль  Залік – 1 семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредитів ЄКТС/ 90 годин  

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає ознайомлення з сучасним українським 

мистецтвом, організацією концертно-театральних установ, 

яскравими прикладами видовищ, засвоєння основ аналізу творів 

сценічного та кіно- мистецтва. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Мета дисципліни ознайомитися зі специфікою акторської  

майстерності в сценічному та кіно-мистецтві, набуття практичних 

навичок  аналізу видовищних форм та сучасного мистецтва загалом. 

Завдання:  

• закріплення знань щодо основних законів театрального 

мистецтва, за якими відбувається творчий процес в мистецьких 

закладах; 

• вироблення у здобувачів освіти навичок самостійного 

практичного підходу до оцінки акторського мистецтва та його ролі в 

створенні сценічних форм мистецтва; 

• ознайомлення з усіма складовими компонентами акторської 

діяльності на всіх етапах підготовки і випуску видовища; 

• ознайомити з сучасним українським мистецтво, що дасть 

можливість сформувати  акторів як висококваліфікованих фахівців 

у галузі сценічного мистецтва. 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни)  ЗК 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 



історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення. 

ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати 

про національно-культурний і духовний розвиток України, плекати 

традиційні національні й загальнолюдські цінності. 

Пореквізити 

(спеціальні, фахові 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни) 

СК 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та 

популяризації творчого продукту.  

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з 

метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах 

суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять 

сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та 

видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій діяльності 

актора власним над-надзавданням, спрямованим на розвиток 

українського театрального мистецтва, моделювання його засобами 

розвитку морально здорового суспільства, виховання патріотизму, 

волі, національної гідності. 

СК19. Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та 

мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва. 

СК20. Знати законодавство України з питань освіти, науки і 

культури, вміти застосовувати його у процесі практичної діяльності. 

Чому можна навчитися  

(програмні результати 

навчання) ПР 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач 

професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані 



рішення для їх розв’язання.  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку 

театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні 

факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати 

види та жанри сценічного мистецтва.  

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, 

твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного 

контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів 

сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного 

мистецько-художнього процесу. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого 

розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти 

мовну та мовленнєву компетентність, володіння сценічним 

мовленням, розкривати за допомогою словесної дії внутрішній світ, 

соціальні, психологічні, національні риси персонажа. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: (мак/мін у семестрі) 

1.  Оцінювання  індивідуальних завдань – 20 балів / 20 

балів. 

2.  Самостійна робота – 40 балів / 20 балів. 

3. Залік – 40 балів / 20 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими       знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Після проходження навчальної практики здобувач має: 

• бути здатним до вивчення та накопичення досвіду  професійних 

акторів та виконавців; 

• вміти самостійно робити аналіз сценічних та аудіовізуальних 

творів;. 

• вміти застосовувати і закріпити набуті в процесі навчання фахові 

знання та уміння; 

• впевнено оперувати системою акторської та театральної 

термінології. 

Навчальна логістика Навчальна практика проводиться протягом семестру без відриву 

від навчання. 

Форма контролю: залік (1 семестр). 

Види занять:  

Консультації, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда 

тощо); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 



тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

Форми навчання:  

Денна (очна), дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

1. Вовкун В.В. Мистецтво режисури масових видовищ: підручник. – 

Київ: НАКККіМ, 2015.–356 с.  

2. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. 

(2-е вид.). – Київ: ДАКОР, 2006. – 252 с. 

3. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і 

свят. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів з 

Грифом МОН України. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 130 с. 

4. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і 

свят: робоча програма. – Київ : НАКККіМ, 2012. –  16 с. 

5. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: підручник. – 

Київ : НАКККіМ, 2016. – 200 с. 

6. Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних 

свят : підручник. – Київ: НАКККіМ, 2013 – 200 с. 

7. Обертинська А.П. Основи режисури масових вистав і свят : навч. 

посіб. – Київ : ДАКККіМ, 2002. – 87 с. 

8. Погребняк Г. П. Аспекти сучасного менеджменту в галузі 

видовищ: навчально-методичний комплекс. – Київ : НАКККіМ, 

2011 – 48 с. 

 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим 

доступу: www zakon.rada.gov.ua 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних, практичних та семінарських занять з 

дисципліни «Навчальна практика» відбувається на базі 

театрально-видовищних закладів, музеїв та інших мистецьких 

просторів м.Києва 

Кафедра Кафедра режисури та акторської майстерності  

(корпус №7, ауд. 102). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників 

 

 

Зайцев Валерій Павлович –  професор кафедри режисури та 

акторської майстерності 

Інша інформація на сайті кафедри:  

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

mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva 

    

 

 



Розробник: Зайцев В.П,, професор кафедри режисури та акторськоТ ц9[

обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboT програйи кАкторська
майстернiсть>.

Гарант ocBiTHboT програми: Шлемко О..Щ., кандидат мистецтвознавства, професор
кафелри режисури та акторськоi майстерностi, Заслуrкена артистка Укрdihи

Затверджено: ,

Завiлувач кафедри режисури та акторськоТ майстерностi,

професор, народна артистка Украiни

ffиректор Iнституту сучасного мистецтва

(пiлпис)

Полiтика акадёмiчноi
добпоirесностi

Лiнк на дисlдиплillу Google classroom:


