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Що буле вивLIатIIся
(предшrет навчанllя)

лисциплlна передбачае освосння здобувачами освiти теоретичних
Iа практичних компетенцiй з основ режисури та основ aKTopcbKoi
майстерностi, що передбачае оволодiння елементами aKTopcbKoi
гехнiкИ та застосуваннЯ ix в сценiчнiй дiяльностi; вмiння
этворюваТи етюди, номери та епiзоди; практичне вмiння розробити,
эрганiзувати постановчий процес, втiлити на сценi постановки на
эсновi художньоГо та докуМентального матерiалiв (в якостi актора i
эежисера); освоiти сучаснi форми сценiчного мистецтва l

LItlnry lде

цiк:lво/по,грiбlrсl
i}IIB rIiI,1,,II

(пtс,t,а, завдаllllя)

L,rо,€ктами вивчення € театраJIьна, концертна, дозвiллсва,
эстрадна та масово_розважальна сфери, , де зможуть проявити своi
lдiбностi та професiйнi навички з режисури та акторськоТ
иайстерностi випускники бакалаврськогсl вiддiлення пiсля
tакiнчення Взо.
иета дисциплiни освосння здобувачами вищоi ocBir.
]еоретичних та практичних компетентностей з основ рех(исури т
tkTopcbkoi майстерностi i застосування ix для створення сучасни.
ьорм сценiчного мистецтва.

lавдання дисциплiни: засвоення здобувачами вищоi ocBiTl,еоретичних знань iз режисури, акторськот майстерностi, осно]
tраматургii, сценографi тощо.; практичне оволодiння елементамl
,кторськоi технiки; оволодiння практичними вмiннями постановкI
ценiчних форм рiзних жанрiв,
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PKOl. Здатнiсть реа-,iзуu
I

руспlльства, усвiдомлювати цiнностi громадянського

[лемократичного) суспiльства та необхiднiсть його сталого

рерховенства права, прав i свобод людини i громадянина в
рк02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, ,

L-л_.___ ,

r]aykoвl цlнностt l досягнення суспiльства на ocHoBi

|icTopiT 
та закономiрностей розвитку предметноi областi,

ьагальнiй системi знань про приролу i суспiльство та у
суспiльства, технiки i технологiй.
зк03. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.
зк04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так
письмово.
зк05. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
зк06. Здатнiсть використовувати iнформацiйнi i комунiкацiйн
гехнологii.
Зк07. Здатнiсть працювати в командi.
3к08. Цiнування та повага рiзноманiтностi та мультикультчпностi.

ПорскlliзllтlI
(спецiа.llьлli, фаховi
(копrпеr,ент,llостi,
o,гpllпralli пiсляl
в IIIt rI еII tIл дtlсrцllпл iHll)
ск

CKOl. Здатнiсть генерувати задум ,u .дiи"@
хуложньот iдеi та ii втiлення у TBopi сценiчного мистецтва.
ск02. Здатнiсть.до творчого сприйняття cBiTy та його вiдтворення }
хуложнiх сценiчних образах.
ск03. Здатнiсть ло ефективноi дiяльностi у колективi в проuесi
этворення сценiчного твору, керiвництва роботою i / або участi у
экладi творчоi групи в процесi його пiдготовки,
]к04. Здатнiсть до професiйного опанування змiстових
.iнформацiйного, виразно-образного) piBHiB сценiчного твору.
]к05. Здатнiсть ло публiчноi презентацii результату своеi творчоi'iнтелектуальноi) 

дiяльностi.
]к06. Здатнiсть до оперування специфiчною системою
]иражальних засобiв при cTBopeHHi та виробництвi сценiчного
гвору.

]к07. Здатнiсть ло розумiння та оцiнювання aKTyaJ'bHr* nrnurrono-]
/tистецьких процесiв 

l

]к08. Здатнiсть оперувати новiтнiми iнформаuiйними й чифровими|
lехнологiями в процесi реалiзачiT хуложньоi iдеТ, o.r".n.nn" ,u]
Iопуляризашii творчого продукту. 

I

]к09. Здатнiсть спiввiдносити особисте розумiння художньоТ iлеТ та]
,вору iз зовнiшнiм контекстом 

l

]к10. ЗдатнiстЬ до критиЧного аналiзу, оuiнки та синтезу 
"ou"*]кладних iдей утворчо-виробничiй сценiчнiй дiяльностi 

l

]кl l.здатнiсть до спiлкування з широкою професiйною ,rl
Iауковою спiльнотою та громадськiстю з питань сценiчногоl
Iистецтва та виробНицтва, до взасмОдiТ iЗ представниками iнших|
ворчих професiй. 

l)kl2. Здатнiсть передавати знання про сценiчне мистецтво ,u]

рактичний лосвiд фахiвцям i нефахiвцям. 
l

)Kl3. Здатнiсть розробляти i реалiзовувати просвiтницькi npo.nr" .|
tетою популяризацiТ сценiчного мистецтва в широки* u.p.ruu*j
успiльства, в тому числi i з використанням можливостей|



ьноТ преси, телебачення, IHTepHeTy.
kl4. Здатнiсть аналiзувати твори лiтератури i
ритичного осмислення теорiй, принципiв,

мистецтва на основ;
методiв i понять

громадянсько
й мистецтва

ценlчного мистецтва,
)kl5. Здатнiсть вiльно орiснтуватися у напрямах, стилях, жанрах та
идах сценiчного мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв.
Kl 6. Здатнiсть враховувати етичнi засади професiйноi дiяльностi.к 17. Здатнiсть враховувати економiчнi, органiзацiйнi та правовi
пекти професiйноi дiяльностi.
Р01. Визначати взаемозв'я.Ъп--цБпо...и

,успiльства iз засадами розвитку сфери, культури
/KpaiHi.

Р02. Мати концептуальнi HayKoBi та практичнi знання у сфе
ценiчного мистецтtsа.
р03. Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною т

ноземною мовами усно i письмово.
IP04. Здiйснювати пошук необхiдноi iнформацii у професiйнi
iTepaTypi, в мережi IHTepHeT та iнших д}керелах.
р05. Застосовувати сучаснi чифровi технологiт та спецiалiзован
рограмне забезпечення до розв'язання вiдповiдних зада
рофесiйнот дiяльностi у сферi сценiчного мистецтва.

пр06. Аналiзувати проблемнi ситуацiТ й приймати обгрунтован
рiшення для ix розв'язання.

Р07. Генерувати та концептуалiзувати художню iдею та TBip.
Р08. Обирати, аналiзувати та iнтерпретувати художнiй TBip дл
)казу (лемонстрацii), самостiйно обирати критерii для його оцiнки.
Р09. Спiввiдносити мистецькi iдеi та твори iз соцi-альним
ультурниМ та iсториЧним контекстоМ для глибшого ix розумiння.
Ip10. Обирати оптимальнi художньо-виражальнi та технiчнi засоб
}lдтворення креативного задуму при реалiзацiТ сценiчного твор
проскту).
Pl l. РозуМiти сценiчНе мистецтво як художнiй та соuiокультурни
эномен, знати спеuифiчнi вiдмiн-ностi хуложньоI мови театру 1
ерформативних мистецтв.

прl3. ЗнатИ ocHoBtti етапИ (епохи. стилi" напрямки) У розвитк\
театрУ, лiтератури, образотворчого мистецтва, музики, KiHo; основн
)акти про видатних особистостей у сферi мистецтва; класифiкув
иди та жанри сценiчного мистецтва.
IPl5. Аналiзувати та оцiнювати досягнення художньоТ культури
вори лiтератури та мистецтва з урахуванням iсторичногс
:онтексту. Здiйснювати аргументований критичний аналiз TBopi
ценiчногО мистецтва. ВиявлятИ тенденцiТ розвитку с}чЕlсног
истецько_художнього процесу.
:pl6. Визначати творчi можливостi та перспективи особисто

витку' здiйснювати психологiчну саморегуляцiю.
Pl 7. Аналiзувати та враховувати естетичнi запити глядачiв.
Pl8. Знати ocHoBHi закони психологii творчостi
Pl9. УправлятИ складноЮ професiйною дiяльнiстю у сферi
ценiчного мистецтва з урахува}Iням правових, економlчних

LIопtу ]!Iolrttl а IIrlBLI|I-1,IIcrl
(llрограпrlli рсзl,льтатlt
ltall.tallllяl) ПI)



етичних аспектiв.
пр20. Органiзовувати та керувати професiйним розвитком осiб Tz
груп, розробляти та реалiзовувати творчi проскти.
пр2l. Презентувати результати професiйнот дiяль-ностi та просктir
у сферi сценiчного мистецтва, до-носити до фахiвцiв i нефахiвчir
iнформачiю, iдеi, проблеми, рiшення, аргументацiю та власний
посвiд.

KpllTepii оцiнловапllrr
(екзапlеllitцil"lна
поlliтllка)

Форми контролю: (MaK/MiH у ceMecTpi)
1. оцiнювання роботи пiд час практичних занять - 40 балiв

/ 20 ба-гriв.

2. Самостiйна робота - 40 ба-пiв / 20 балiв.
3. Екзамен/за.гtiк - 20 балiв l 20 бал:jв.

Шкала оцiнювання:
За нацiональною лиференuiйованою шкалою - квiдмiнно>,
<добре>, <задовiльно)), (незадовiльно>,
За шка.гlою ECTS: А 90-100, В 82-89, С 74-8 |,D 64-7з, Е 60-63,
Fх 35_59, F 1-34.

як пtoiltlIa
KopIlcl,yBa,I,IIcrI
набутltпrlrзllанняшtlt i

l}п{ l[I }LI NI I,I

(KoNllIcTetITlloc гl)

Здобувачам ocBiTlrboT програми: <<Режисура)):
dемонспtрувопltt заzал.ьнi компеmенmносmi,. здатнiсть дс

абстрактного мислення, аналiзу та синтезу; здатнiсть lIрацювати в

командi однодумцiв та генерувати власнi творчi задуми та iдеТ,
dемонсmруваmu спецiальнi (фаховi) коlуrпеmенmносmi:

здатнiсть створювати, реалiзовувати i висловлювати своi власнi
творчi iдеi, здатнiсть проявляти високиЙ piBeHb акторського та
режисерського мистецтва в рiзних жанрах сценiчного мистецтва;
вiльно i впевнено репрезентувати свот творчi проекти (постановки.
вистави, тощо) пiд час публiчного виступу в якостi виконавця
(актора), релсисера i органiзатора.

Нав.lальIlа лоt,iстltltit | Структура навчального курсу складаеться з 4-х 

'"rдi"Ь| Змiстовий розлiл включае в себе практичнi заняття, iндивiдуапьнi

| заняття. самостiйну роботу злобувачiв, якi завершуються

| 
контролем рiвня засвоення якостi програмного матерiалу

| загального курсу.

Il розлiл. Мистецтво актора та ре}кисера - мистецтво сценiчнот дiт

[Гема l. Внутрiшня i зовнiшня TexHiKa актора
[reMa 2. Звiльнення вiд затискiв. Набуття м'язовоi свободи
Тема 3. Сценiчна увага в акторсько-режисерськiй дiяльностi
Тема 4. Вправи та етюди як основа органiчноТ дii
Тема 5. !iя з уявними предметами
тема 6. Уява i творча фантазiя в акторсько-режисерськiй дiяльностi
тема 7. Змiна вiдношення до предмету, мiсця лii, партнера
Тема 8. Перетворення вправи в сценiчний етюд

2 роздiл. Етюд та номер в сценiчнiй дiяльностi
Тема l. Конфлiкт i взасмодiя
Тема 2. Характер i xapaKTepHicTb
Тема 3. Мiзансцена в акторсько-режисерськiй дiяльностi
Тема 4. Пластична виразнiсть артиста
Тема 5. Темп i ритм сценiчноТ дii
rема 6, Музика i спiв в акторсько-режисерськiй дiяльностi
rема 7. Обраgне мислення в акторсько-режисерськiй дiяльностi



роздiл.'Геатра.гriзачiя хулохснiх TBopiB
ема l. Акторська та режисерська творчiсть в постановках за
артинами художникiв
ема 2. Театралiзаuiя лiтературних TBopiB
ема 3. Робота над сценiчним втiленням лiтературного матерiалу

розлiл. Театралiзацiя дбцуr.нтаIIьного матерiа-гlу
ема 1. особливостi роботи з документаJIьним матерiалом
'ема 2. Образне вирiшення соцiальноТ тематики
'ема 3. Робота над роллю в документальних формах сценiчного
истецтва
ема 4. Розробка художньо-публiuистичноi вистави

Форлtа конmролю: залiк ( 2 семесmр), екзсlлrен (1,3,4
селlесmрu).

Види занять:
Практичнi, iндивiдуальнi заняття, самостiйна робота.
Методи навчання:
-вербальний метод (пояснювання завдань, дискусiя, спiвбесiда

тощо);

-практичний метод (практичнi завдання, демонстрацiя
практичних постановок, захист творчих iлей);

-наочний метод (iлюстративний та демонстративний);
-самостiйна робота з навчально-методичною лiтературою

(конспектування, тезування, анотування) ;

-iнформаuiйнi методи HoBiTHix комп'ютерних технологiй
(листанчiйнi, мультимедiйнi, веб-, вiртуально opicHToBaHi
тощо):

-проблемний метод (розв'язання завдань, переклад, написання
рефератiв, тез та статей);

-просктний метод (творча робота, створення вистав).
Форми навчання:

енна (очна), заочна, дистанцiйна.
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навчально-методичною документацiею i матерiалами.
Кафедра режисури та акторськоТ майстерностi
щ9рпус Nч7, ауд. l02

Iнститут сучасного мистецтва
IlI{lормацiя lrpo
lr aylto в о - rl сда го г,i.r t l lrx
праtдiвllrlкiв
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Taam;ly к [Царэrc>

Itrша irlфорпrаrtiя tla cal-rTi кафелри:

https ://nakkk im. ed Lr. ua/institr-rti/insti tut-suclrasnogo-
mi stetstva/kafedra-rezhysury-ta-akto rsko i i -mai stйпо sti

OpltгilIaltbllicTt,
II а вчаJIьIIоI лп cl1l,trI.1lilll.t
(п;llt ll:lяBlltlc l i).
Полiтtlка акалепriчноТ

лосвiлу провiдних вiтчизняних та закордонних реrкисерiв,aKTopiB, артистiв-веДУчих, педагогiв, як комплексний пiдхiд до

Рекомендована лiтература та iнформацiйнi ресурсиЛiтераryра:
1.Боднарчук о.в. Как создать грандиозное шоу. КиiЪ: ТА

вництво,2020.360 о.

. Вовкун В.В. Мистецтво режисури масових видовищ: пiдрrrник

.иiв: HAKKKiM, 20l 5.356 с.

. Горбов А.с. Режисура видовищно-театра-гtiзованих заходi
)acTiB: Полiфаст, 2004.

Гузик в.п., Кудрявцева Н.Б. Комплексний психофiзични
нiнг: метод. посiбник. КиIв: ДАКККiМ,2005.

. ЗайцеВ В.П. Рехсисура естради та масовиЁ видовищ : навч. посiб
2-е вид.), КиТв: ffAKOP, 2006. 252 с.
. Зайцев в. п. Майстернiсть артиста i ведучого: навч. посiбник
иТв: НАКККiМ.20lб.

7. Кужельний о.п. основи режисури театралiзованих
. Навчальний посiбник для вищих навчальних

рифом МОН Украiни. Киiв : HAKKKiM,2012.130 с.
. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: пiдр}.,rник.
HAKKKiM,2016.200 с,
. Обертинська А.П. основи режисури масових вистав i свят : навч
осiб. Киiв : ДАКККiМ,2О02.87 с.

10. Погребняк Г, П. Аспекти сучасного менеджменту в галузl
Киiв : HAKKKiM, 201lидовищ: навчаJIьно-методичний комttлекс.

8с.
1. Станiславська K.I.
льтури. КиТв: HAKKKiM.

Ilrформаuiйнi ресурси :

Законодавство та норматиI]нi акти
доступу: www zakon. rada,gov. uа;

[Елект,ронний ресурс], режиlч

Мистецько-видовищнi форми сучасно
20|2. З20 с.

видовищ
закладiв



особистiсного розвитку у закладах вищоi освiти.
Bci учасники освiтнього процесу дотримуються полiтики
лоброчесностi i сприяють функцiонуванню ефективноi системи
запобiгання та виявлеI{ня академiчного

Розробник: Кратко ю.в.., старший викладач кафелри
майстерностi

режисури та акторськоi

Обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboT програми кРежисура>.

Гарант ocBiTHboi програми: Матушенко В.Б., доктор фiлософii, професор HAKKKiM,
кандидат культурологii, професор кафедри режисури та акторськоТ майстерностi,
Заслужений прачiвник культури УкраIни

(пiдпис)

Затверджено:
Завiлувач кафелри режисури та акторськоI майстерностi,

професор, народна артистка Украiни

!иректор Iнституту сучасного мистецтва

Лilllс Ita лисциIlлillу Google classroom:

Хоролець Л.I.


