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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Режисура - один з основних курсів фахової підготовки студентів спеціалізації "Режисер
театралізованих видовищ і шоу програм". Викладається на 3 і 4 курсі (5,6,7,8 семестри).
«Режисер — це не тільки той, хто уміє розібратися в п'єсі, дати пораду акторам, як її грати,
хто уміє розташувати їх на сцені в декораціях, які йому спорудив художник. Режисер — це
той, хто вміє спостерігати життя і, крім своїх професійно-театральних, має максимальну
кількість знань у всіх галузях» (М.М.Горчаков про К.С.Станіславського). «Режисер повинен
уміти думати сам і повинен так будувати свою роботу, щоб вона збуджувала у глядача думки,
потрібні сучасності» (М.М.Горчаков про К.С.Станіславського).
Міждисциплінарні зв’язки: основи теорії драми, видовища та масові свята, сценографія,
історія театру,основи режисури театралізованих видовищ і свят, сценічна мова.
2. Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навиків з режисури

театралізованих видовищ, шоу-програм та івент-бізнесу. На основі історичних
матеріалів, наукових видань, методичних розробок, аналізу світових і національних
видатних режисерських постановок розглянути основні особливості режисури
театралізованих видовищ, шоу програм та івент-бізнесу, виявити тенденції розвитку,
роль і значення їх у загальному процесі становлення художньої культури.
3. Завдання:
- відродження національної культури України;
- поширення мовного середовища, підвищення загального культурного рівня громадян;
- відродження українських народних свят та обрядів;
- аналіз існуючої літератури з даного фаху;
- опанувати основні елементи режисури театралізованих видовищ, шоу програм та івентбізнесу;
- вивчити та проаналізувати творчість відомих режисерів театралізованих видовищ та масових
свят;
- вивчити особливості драматургії та режисури театралізованих видовищ, шоу програм та івентбізнесу;
- навчити студентів використовувати методи театралізації, методику побудови мізансцен та
виконання сценічних завдань виконавцями;
- сформувати навички контролю за творчим процесом, та режисерсько-постановочною
групою;
- вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання основ театру, елементарне формування режисерського задуму майбутньої
постановки та її компонентів.
2. Здатність до творчої діяльності, вміння мислити художніми образами.
3. Володіння елементарними навичками комп’ютерних технологій.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
Форми (та/або методи оцінювання та Відсоток у
автономність та відповідальність)

Код

Результат навчання

Здатність розв’язувати складні
завдання і проблеми у професійній
діяльності актора або у процесі
навчання, що передбачає проведення

і технології)
викладання і
навчання

Форми:
практичні
заняття,
самостійна

пороговий
підсумкові
критерій
й оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

Відкриті
покази

30%

досліджень та/або здійснення
інновацій в теорії, історії сценічного
мистецтва, кіно, театру, театральної
педагогіки та виконавства,
застосовувати теорії та методи
мистецтвознавства, педагогіки,
психології творчості, культурології,
що характеризується невизначеністю
умов і вимог
Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
Здатність генерувати ідеї
(креативність).
Здатність мотивувати людей та
рухатись до спільної мети.

робота,
індивідуальні
заняття

Здатність спілкуватись з
представниками інших професійних
груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань / видів
економічної діяльності). Здатність
розробляти та керувати проектами

Форми:
практичні
заняття

Форми:практичні Відкриті
заняття,
покази
самостійна
робота

15%

Відкриті
покази
15%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1
3.1
4.2
Програмні результати навчання (назва)
ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського
ОНД.1.15
суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в
Україні.
ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері
сценічного мистецтва.
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.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір.
ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для
показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його
оцінки.
ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним,
культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння.
ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та
соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності
художньої мови театру та перформативних мистецтв.

2

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого
розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію.
ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері
сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та
етичних аспектів.
ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів
у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців
інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний
досвід.
7.Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процессу
в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Контрольна робота з тем ЗР1 (тест):. — 10 балів/ 6 балів.
2. Контрольна робота з тем ЗР2 (тест):— 10 балів/ 6 балів.
3. Самостйне завдання 1: РН 1.2. - 10 балів/ 6 балів.
4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. - 15 балів/ 9 балів.
5. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 1): -15 балів/ 9 балів.
6. Оцінювання роботи під час практичних занять (ЗР 2): - 20 балів/ 12 балів.
7. Підсумкова контрольна робота (залік і екзамен). - 20 балів / 12 балів, 40 балів/ 24 балів.
- підсумкове оцінювання: диференційований залік, екзамен.
7.2 Організація оцінювання:

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною
системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані
з усіх тем 2-х змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі
тестування), презентації тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань;
бали, отримані за роботу на семінарських заняттях( чи практичних заняттях), а
також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік чи еззамен).
Зразки тестових завдань для контрольних робіт, перелік самостійних завдань,
питання та завдання підсумкової контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному
комплексі з даної дисципліни.

Зміст курсу поділений на 2 змістовні розділи. Кожний змістовий розділ
включає в себе чи практичну, індивідуальну, самостійну роботу студентів, які
завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.

Змістовий розділ 3

Підсумкови
й робота /
залік

3

60 залікових балів
(максимум)
Самостійна
Практичні
Контрольний
робота
показ
заняття
(виконання
індивідуального
завдання)
10
40
10
(максимум)
(максимум) (максимум)

20/40 балів
(максимум)

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання студентом під
час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий
мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та
виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Семестрова
кількість
балів
Мінімум
40
Максимум
60

Підсумкова
робота / залік

Підсумкова
оцінка

20
40

60
100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин
відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до
«Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015
р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру.
Здобувач вищої освіти , який набрав суму залікових балів (60) має право,
отримати підсумкову оцінку за диференційований залік за результатами
контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково
складають залік.
Змістовий розділ 1
90 залікових балів
(максимум)
Самостійна
Практичні
Контрольний
робота
показ
заняття
(виконання
індивідуального
завдання)
15
60
15
(максимум)
(максимум) (максимум)

Змістовий розділ 2
45 залікових балів
(максимум)
Самостійна
Контрольний
робота
показ
(виконання
індивідуального
завдання)
15
10
(максимум)
(максимум)

Змістовий розділ 4

Змістовий розділ 5

35 залікових балів
(максимум)

45 залікових балів
(максим

Підсумкови
й робота /
залік

10/40 балів
(максимум)

Підсумкови
й робота /
залік

4

ум)
Самостійна

Практичні

робота
заняття
(виконання
індивідуальног
о
завдання)
10
15
(максимум
(максиму
)
м)

Контрольни
й
показ

10
(максимум)

Змістовий розділ 6

35 залікових балів
(максимум)
Самостійна
Практичні
Контрольний
робота
показ
заняття
(виконання
індивідуального
завдання)
10
15
10
(максимум)
(максимум) (максимум)

Самостійна

Контрольний

робота
(виконання
індивідуального

показ

завдання)
15
(максимум)

20 балів
(максимум
)
10
(максимум)

Підсумкови
й робота /
залік

20 балів
(максимум)

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання студентом
під час семестрового оцінювання не менше ніж (90) балів (критично-розрахунковий
мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання контрольних робіт та
виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної
дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
Семестрова
робота
/ залік та іспит
кількість
балів
Мінімум
60
40
Максимум
90
10

Підсумкова
оцінка
60
100

Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього
семестру. Здобувач вищої освіти, який набрав суму екзаменаційних балів (90),
має право отримати підсумкову
оцінку без опитування чи виконання
екзаменаційного завдання за результатами контролю. Студенти, які набрали
протягом семестру менше 90 балів обов’язково складають екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковим.
7.3 Шкала відповідності оцінок

5

Оцінка за
шкалою
НАКККіМ
(бали)

Оцінка за
чотирибальною
шкалою

90-100

Відмінно

А

82-89

Добре

В

Задовільно

шкалою

Д
Е

60-63
35-59

за

С

74-81
64-73

Оцінка
ЄКТС

Незадовільно

FX

6

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 242 занять
Кількість годин
в т.ч.

семінари

Практичні

Індивідуальні

Cам. робота

Форма
контролю

Назва теми

лекції

№

4

5

6

7

8

9

Всього

З/п

1
1.

2.
3.

2

3
5 семестр
Основи принципи театру. Творчість актора –
основний матеріал режисерського мистецтва.
Драматургія – головний компонент театру.
Театральний досвід Станіславського – синтез
попереднього та початок нового театру.
Режисерський аналіз змісту п’єси. Ідейнотематичний аналіз.
Режисерський аналіз п’єси. Дійовий аналіз.
Визначення подій.
Режисерський аналіз п’єси. Аналіз конфлікту.
Режисерський аналіз п’єси. Вивчення матеріалу,
епохи, середовища. Аналіз художніх особливостей
п’єси, особливостей художньої манери автора.
Всього за семестр :
202
6 семестр
Режисерський аналіз п’єси. Характеристика образів.

4

18

4

18

20

1

18

20

1

18

20
20

1
1

18
20

88

4

110

24

1

14

24

1

12

10.

Режисерський
аналіз
п’єси.
Архітектоніка.
Композиція п’єси.
Виникнення жанрів та розвиток основних
театральних жанрів. Жанри та стиль.
Трагедія – найдавніший жанр. Ознаки трагедії.

11.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

0

0

2

12

4

12

Комедія – найдавніший жанр. Різновиди комедії.

4

12

12.

Драма, або «серединний» жанр. Принцип драми.

4

12

13.

4

12

14.

Мелодрама – найпопулярніший жанр. Сучасна
мелодрама.
Жанрове розмаїття сучасного театру.

9

1

12

15.

Основні принципи сучасної режисури.

9

1

12

84

4

110

Всього за семестр

198

0

0

залік

екзамен
16.
17.

7 семестр
Обговорення режисерського задуму вистави.
Трактування п’єси.
Створення режисерського задуму. Надзавдання та
наскрізна дія вистави.

22

1

28

22

1

28

7

18.
19.

Створення режисерського задуму. Визначення
вузлових подій вистави. Композиція вистави.
Режисерська трактовка образів. Над завдання та
наскрізна дія персонажів.
Всього за семестр

206

0

0

22

2

28

22

2

28

88

6

112
екзамен

21

8 семестр
Етапи репетиційного періоду постановки вистави,
свята, масового заходу, шоу-програми
Застільний період репетицій

10

1

12

22

Етап індивідуальних репетицій з режисером

10

1

12

23

10

1

12

10

1

12

25

Етап репетицій на сцені без костюмів, музики,
декорацій
Етап репетицій на сцені з музикою, костюмами,
декораціями, сценографією
Етап монтажних, монтувальних репетицій

10

1

12

26

Етап прогонних репетицій

10

1

12

27

Етап проведення генеральних репетицій

10

12

28

Фінальний етап показу вистави, масоворозважальної, шоу-програми програми чи свята у
видовищному закладі.
Всього за семестр :

14

16

20

24

Усього за навчальний курс :

2

204
810

0

0

12

86

6

112

348

20

442 екзамен

Загальний обсяг 810 год., в тому числі:
Лекції - 0 год.
Практичні заняття –348 год.
Самостійна робота –442 год.
Індивідуальні заняття - 20 год.
Консультація Екзамен - год.

год

9. Рекомендовані джерела:
Основна: (Базова)
1. Аграновский М., Соколовский Й. Тематические вечера: опыт, сценарий.-М.: Профиздат,
1968
2. Ардов В.Е. Разговорные жанры эстрады и цирка.-Москва : Искусство,1968.
3. Василько В.С. Спогади про Курбаса. – Київ : Мистецтво, 1987.
4. Вершковский З.В. Режиссура клубних массовых представлений.-Ленинград:Исксство,1977.
5. Воропай, Олекса. Звичаї українського народу: (Етногр. нарис) / Післямова І. М. Андрусяка.
6. Генкін Д.М., Конович А.А. Массовые театрализованные праздники и представлення.Москва: Просвещение, 1985.
7.Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80 – 90-ті
роки): Автореф. дис. ...канд. мист.: 17.00.01/Київ. Держ. ун-т культури і мистецтв. – Київ,1998.
– 16с.
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8. .Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: підручник для вищих навчальних
закладів. - Київ : Дакор,2003. – 304 с.
9.Захава Б.Е. Мастерство актера и режисеера.-Москва : Просвещение, 1978.
10..Генкин Д.М. Массовые праздники .- Москва : Просвещение, 1987.
11.Станиславский К.С. Собрание сочинений. – Москва : Искусство,1954- 1961.
Додаткова:
1.Горбов А.С. «Режисура видовищно-театралізованих заходів» : навчальний посібник. –
Фастів : «Поліфаст», 2004. – С, 76,89.
2. Конников А.П. Мир эстрады.-Москва : Искусство,1980.
3. Обертинська А.П., Голубцова Л.Ф. Основи режисури театралізованих
масових вистав: навчальний посібник. – Київ : ДАКККіМ, 2002.- 87с.
4.Обертинська А.П. Історія масових свят: навчальний посібник. – Київ: ДАКККіМ, 1999. –
128с.
5. .Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності : навчальний посібник. –
Київ : ДАКККіМ, 1999. – 140 с.
6. Садовький М.К. Мої театральні згадки. – Київ : Мистецтво, 1956.
7. Саксаганський П.К. Думки про театр. – Київ : Мистецтво,1955.
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений.-Москва : Просвещение, 1986.
9. Шарварко Б.Г. Режисура театралізованого масового дійства: Навчально-методичний
посібник. – К.: ДАКККіМ, 2004 – 124 с.
10..Шихматов Л.М, Сценічні етюди. – Київ : Мистецтво, 1968.
11.Шкода М.Н. Традиції і свята українського народу. – Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО”,2007. –
384с.
12.Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Серия «Хит сезона». Ростов н/Д:
Феникс, 2003. – 352 с.
10. Додаткові інформаційні ресурси:
1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим доступу: www
zakon.rada.gov.ua
2. Сайти концертних організацій, театрів, продюсерських центрів, концертних виконавців: ;
http://ft.org.ua/ukr/news;
https://concert.ua/ru/venue/teatr-russkoi-dramy-lesi-ukrainki;
http://primetour.ua/ru/excursions/theatre/Kievskiy-akademicheskiy-teatr-yunogo-zritelya-naLipkah-.html; http://www.suzirja.org.ua/
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