Силабус навчальної дисципліни
«Основи акторської майстерності»
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-ІІ курс
(1, 2, 3, 4 семестри)

Семестровий контроль

Екзамени – 1-й, 3-й, 4-й семестри, залік – 2 семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

36 кредитів ЄКТС/1080 годин (512 практ., 20 інд., 548 самост.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна передбачає освоєння здобувачами освіти
теоретичних та практичних компетенцій з основ акторської
майстерності, що передбачає оволодіння елементами зовнішньої і
внутрішньої техніки актора; володіти навичками самостійної
роботи над роллю;володіти методикою творчого аналізу
творів;адаптуватися до роботи в конкретних умовах творчої
діяльності;підтримувати в собі творчу зацікавленість і
працездатність

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Мета дисципліни – освоєння здобувачами вищої освіти
теоретичних та практичних компетентностей з основ а акторської
майстерності і застосування їх для створення сучасних форм
сценічного мистецтва.
Завдання дисципліни: засвоєння здобувачами вищої освіти
теоретичних знань із акторської майстерності, розвиток творчих
ініціатив здобувачів їх здібностей до самостійного вирішення
художніх завдань; набуття фахових умінь і навичок, спеціальних
здібностей: художньо-образного мислення, органічного існування
в запропонованих обставинах;сценічної дії та колективної
творчості – від оволодіння внутрішньої техніки актора до
створення сценічного художнього образу.

Пререквізити
(попередні
компетентності,

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у

необхідні для вивчення загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій.
дисципліни) ЗК
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.
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

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у
художніх сценічних образах.
СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі
створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у
складі творчої групи в процесі його підготовки.
СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої
(інтелектуальної) діяльності.
СК06. Здатність до оперування специфічною системою
виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного
твору.
СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі
критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять
сценічного мистецтва.
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 ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та
(програмні результати іноземною мовами усно і письмово.
ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній
навчання) ПР
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.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.
ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для
показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.
ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби
відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору
(проєкту).
ПР12. Організовувати, планувати та провадити театральнопедагогічну діяльність.
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.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

Форми контролю: (мак/мін у семестрі)
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів
/ 20 балів.
2. Самостійна робота – 40 балів / 20 балів.
3. Екзамен/залік – 20 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.
Здобувачам
освітньої
програми:
«Акторська
майстерність»:
демонструвати загальні компетентності: здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в
команді однодумців та генерувати власні творчі задуми та ідеї,
демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:
здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні
творчі ідеї, здатність проявляти високий рівень акторського
мистецтва в різних жанрах сценічного мистецтва; вільно і
впевнено репрезентувати свої творчі проекти (постановки,
вистави, тощо) під час публічного виступу в якості виконавця
(актора).
Структура навчального курсу складається з 4-х розділів.
Змістовий розділ включає в себе практичні заняття, індивідуальні
заняття, самостійну роботу здобувачів, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
загального курсу.
1 розділ. Мистецтво актора– мистецтво сценічної дії
Тема 1. Внутрішня і зовнішня техніка актора
Тема 2. Звільнення від затисків. Набуття м'язової свободи
Тема 3. Сценічна увага в акторській майстерності
Тема 4. Вправи та етюди як основа органічної дії
Тема 5. Дія з уявними предметами
Тема 6. Уява і творча фантазія в акторській майстерності
Тема 7. Зміна ставлення до предмету, місця дії, партнера
Тема 8. Перетворення вправи в сценічний етюд
2 розділ. Етюд та номер в сценічній діяльності
Тема 1. Конфлікт і взаємодія
Тема 2. Характер і характерність
Тема 3. Мізансцена в акторській майстерності
Тема 4. Пластична виразність артиста
Тема 5. Темп і ритм сценічної дії
Тема 6. Музика і спів в акторській майстерності
Тема 7. Образне мислення в акторській майстерності

3 розділ. Театралізація художніх творів
Тема 1. Акторська майстерність в постановках за картинами
художників
Тема 2. Театралізація літературних творів
Тема 3. Робота над сценічним втіленням літературного матеріалу:
психологія переживання актора в ролі, емоційна палітра актора
4 розділ. Робота над образом
Тема 1. Відтворення поведінки персонажа
Тема 2. Міміка, дихання та голос
Тема 3. Втілення поведінки персонажа
Тема 4. Сприйняття та самопочуття в ролі ,перспектива розвитку
ролі
Форма контролю: залік ( 2 семестр), екзамен (1, 3, 4
семестри).
Види занять:
Практичні, індивідуальні заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда
тощо);
– практичний метод (практичні завдання, демонстрація
практичних постановок, захист творчих ідей);
– 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);
– проєктний метод (творча робота, робота у виставах).
Форми навчання:
Денна (очна), заочна, дистанційна.

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозитарію
НАКККІМ

Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Барнич М. М. Про акторські тренінги: особливості природи
сприйняття та реагування / М. М.Барнич // Вісник КНУКіМ : Зб. наук.
праць. – Вип. 20 / Київський національний університет культури і мистецтв.
– Київ, 2009. – Серія «Мистецтвознавство». – С. 4–8.
Барнич, Михайло Майстерність актора: техніка "обману" : навч. посіб.
з майстерності актора (лекції та практичні заняття). Київ : Ліра-К, 2016.
304 с. (Нова енергія професіоналів)
Веселовська
Г.І.
Театр
Миколи
Садовського.
1907–1920.
Київ:Темпора.2018. 412с.
Довбищенко В.С.- Театр /В.С.Довбищенко.- Київ :Мистецтво. 204с.
Коломієць Р. Лесь Курбас. Харків, «Фоліо», 2018. 266с.
Клековкін О.Ю.Theatrica / Практика сцени: Лексикон / Інститут
проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
/ Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. Київ: «АртЕк», 2010. 448 с.
Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя /
О.В.Красильникова.- Київ:Либідь,1999.635с.
Черкашин Р. О. Художнє слово на сцені / Р. О. Черкашин. – К. : Вища
шк. Головне вид-во, 1989.327 с.

Інформаційні ресурси:

1.http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
%20%D0%92.%20%D0%90_%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%BD%D0%B3.pdf
2. https://bodyandface.ru/uk/nervous/zanyatiya-po-akterskomu-masterstvu-dlya-deteiuprazhneniya.html
3. http://lyalyuk.com.ua/aktorska-majsternist-dlya-pochatkivtsiv-yaki-vpravy-robytyvdoma.html

Локація та
матеріально-технічне
забезпечення
Кафедра
Інститут

Проведення практичних та індивідуальних занять з дисципліни
«Основи акторської майстерності» забезпечується матеріальнотехнічною базою: актова зала (аудиторія 211), аудиторія 101,
корп.7, аудиторія 217, 7 корп. НАКККіМ, навчально-методичною
документацією і матеріалами.
Кафедра режисури та акторської майстерності
(корпус №7, ауд. 102).
Інститут сучасного мистецтва

Інформація про
науково-педагогічних
працівників

Хоролець Лариса Іванівна – професор, народна
артистка України,завідувачка кафедри режисури та акторської
майстерності
Інша інформація на сайті кафедри:
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-
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артистiв-ведучих, педаl,огiв, як комплексний пiдхiд до

особистiсного розI]итку у закладах вищоi освiти.
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учасники освiтнього процесу дотримуються полiтики

доброчесностi i сприяють функцiонуванню ефективноi системи
запобiгання та виявлення академiчного
Google classroom:
l
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Обговорено на засiданнi групи забезпечення освiтньоi програми <А
майстернiсть>.

Гарант ocBiTHboT програNIи : о. д. IIIлgццg, доцент, кандидаТ мистецтвознавств
артистка УкраТни,

(пiдпис
Затверд>tсено:

Завiдувач кафелри режисури та акторськоТ майстерностi,
професор, народна артистка Украiни

Хоролечь JI.I.
(гliлпис)

!иреrстор Iнституту сучас}Iого мистецтва

заслужена

