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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни (у т. ч. міждисциплінарні зв’язки): 

Програма навчальної дисципліни складається з 16 розділів і передбачає тематику 

практичних та індивідуальних занять, а також самостійної роботи на І-ІV курсах. Змістові розділи 

навчальної дисципліни відповідають семестровому поділу, тобто їх нараховується 8.  

Дисципліна «Сценічне мовлення» належить до переліку обов'язкових і є одним із курсів 

фахової підготовки бакалаврів сценічного мистецтва спеціалізації "акторська майстерність". В ній 

в комплексі розглядаються питання дихання, голосу, дикції, фонетичних, орфоепічних та 

акцентуаційних норм, логіки мовлення, словесної дії, роботі над прозовим, казковим та 

віршованим творами, байкою, літературно-музичною та художньо-публіцистичною 

композиціями, сценічними монологами та діалогами. 

Провідним принципом навчання є комплексність викладання всіх аспектів сценічної мови: 

розвиток мовленнєвих і голосових можливостей майбутніх акторів, виховання інтонаційно-

мелодичної культури, дикційної й орфоепічної культури, навчання процесу опанування 

змістовною, дійовою і стильовою природою авторського слова. Комплексний метод виховання 

сценічного мовлення передбачає нерозривну єдність процесів дихання, мовно- і голосоутворення 

й зорієнтований на творчий, дійовий характер мовного тренінгу, його співвідносність із 

загальними завданнями виховання актора.  

Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: Основи акторської 

майстерності, майстерність актора, акторський тренінг, акторська техніка в кіно, радіо і 

телебаченні, творча майстерня актора, розмовні жанри в сценічній діяльності, українська мова за 

професійним спрямуванням, вокал, ведучий обрядових дій, ведучий телебачення, ведучий радіо, 

мистецтво ведучого концертів, мистецтво конферансу. 

2. Мета дисципліни – опанування теоретичними та практичними компетентностями зі 

сценічного мовлення.  

Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей: 

загальні компетентності  
ЗК2. 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. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК9. 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. 

 

спеціальні компетентності  
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. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при створенні 

та виробництві сценічного твору.. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в 

процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та популяризації творчого продукту. 
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СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-

виробничій сценічній діяльності. 

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід фахівцям 

і нефахівцям. 

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. 

 

3. Завдання: надати студентам знання з теоретичних та практичних основ сценічного 

мовлення, змогу оволодіти відповідними компетентностями (загальними та фаховими).  

 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання української мови та літератури в межах вимог загальноосвітньої школи, 

сучасного стану національного та світового театрального мистецтва. 

2. Вміння проаналізувати текст прозового та віршованого творів, написати літературний 

сценарій проведення культурно-мистецького заходу. 

3. Володіння елементарними навичками щодо сценічного виконання прозових та 

віршованих творів, виконання ролей у сценічних постановках. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні закони акторської 

майстерності, ефективно 

використовувати у професійній 

діяльності свої природні дані: 

зовнішні – фізичні (постать, рух, 

жест, міміка, голос) і внутрішні – 

психічні (емоції, темперамент, 

увага, уява, спостережливість), 

вміло використовувати весь 

арсенал вербальних і невербальних 

виражальних засобів, осягати й 

виявляти духовний світ персонажа, 

мати здатність до самоконтролю, 

доносити до глядача ідейний зміст 

вистави, збагачуючи її власним 

життєвим досвідом. 

 

Форми - практичні 

заняття. 

Технології – 
проблемно-пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль, усне 

опитування 

10% 

РН 1.2 

Знати зміст, принципи та методи 

роботи різних театральних систем, 

театральних шкіл, теоретичні 

основи акторської майстерності та 

сценічного мовлення, теорії драми, 

історії театру, історії костюму та 

побуту, фольклору та етнографії, 

історії музики та образотворчого 

мистецтва, кіно- і телемистецтва, 

основ вокального, хореографічного 

і танцювального мистецтва, інших 

видовищних мистецтв. 

 

Форми - практичні 
заняття. 

Технології – 

проблемно-пошукове 

навчання 

Практична 
перевірка 

10% 

РН 2.1 

Виявляти мовну та мовленнєву 

компетентність, володіння 

сценічним мовленням, розкривати 

за допомогою словесної дії 

внутрішній світ, соціальні, 

психологічні, національні, 

побутові риси персонажа, 

виконувати художні твори. 

 

Форми - практичні 

заняття. 

Методи – творчого 

пошуку, 

інтерактивні, 

тренінгові  

Практична 

перевірка 

50% 

РН 2.2 

Вміти самостійно працювати над 

сценічним втіленням різних за 

жанрами художніх творів, уміти 

професійно володіти своїм тілом, 

рухами та пластикою, володіти 

Форми - практичні 

заняття. 
Технології – 

проблемно-пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль; 
практична 

перевірка 

10% 
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професійною театральною 

лексикою, грамотно 

використовувати її в своїй 

професійній діяльності. 

 

РН 3.1 

Вміти виявляти комунікативну 

компетентність, встановлювати 

соціально-психологічний 

комунікативний контакт, 

індивідуально орієнтовану 

взаємодію, що забезпечує творчий 

характер процесу професійної 

діяльності і навчання на високому 

мистецькому рівні.  

 

Форми - практичні 

заняття. 

Технології – 
проблемно-пошукове 

навчання 

Тестовий 

контроль; 
практична 

перевірка 

10 

РН 4.1 

Виявляти готовність до прийняття 

рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових 

підходів та прогнозування, 

намагатись впливати на 

соціокультурні зміни в суспільстві, 

виявляти при цьому 

наполегливість, принциповість, 

чітку громадянську позицію. 

 

Форми – практичні 

заняття. 

Технології – 
проблемно-пошукове 

навчання 

Практична  

робота, усне 

опитування  

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.10 1.11 1.12 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського 

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. 

 +  

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані 

рішення для їх розв’язання. 
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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. 

 +  

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні 

засоби відтворення креативного задуму при реалізації 

сценічного твору (проєкту). 

 +  

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та 

соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності 

художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

   

ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-

педагогічну 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. 

   

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції 

сценічного мистецтва у контексті сучасного художнього життя. 

   

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. 
 +  

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів.  +  

ПР18. Знати основні закони психології творчості.  +  

ПР19. Управляти складною професійною діяльністю у сфері 

сценічного мистецтва з урахуванням правових, економічних та 

етичних аспектів. 

   

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб 

та груп, розробляти та реалізовувати творчі проекти 
   

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проектів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію 

та власний досвід. 

 +  

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 

 +  

 

7. Схема формування оцінки (згідно з п. 7 «Положення про організацію освітнього 

процесу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.). 

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

семестрове оцінювання: 

 

Змістовий Розділ  

Самостійна робота – 15  бали / 10 бали. 
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Індивідуальна робота – 25 бали / 15 бали 

Оцінювання роботи під час практичних занять - 20 балів / 15 бали. 

Екзамен з теми ЗР* – 40 балів / 20 балів**. 

 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання: залік, екзамен. 

Протягом кожного з 8 семестрів відбувається 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 восьми 

змістових розділів (бали, отримані за виконання самостійних завдань, індивідуальну роботу, 

та за роботу на практичних заняттях, а також за підсумкову роботу (залік, екзамен). 

Зміст курсу поділений на 8 змістових розділів. Кожний змістовий розділ (ЗР) включає в 

себе практичні роботи, індивідуальні заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

До кожного з восьми змістових розділів (ЗР) входять такі теми: 

ЗР1 – 1.1-1.2; 2.1-2.3; 3.1-3.2.; 4.1.-4.4.; 5.1.-5.2.; 6.1.-6.3.; 7.1.; 8.1; 9.1.  

ЗР2 – 2.5.;3.3.-3.5.; 4.5.-4.7.; 5.3.; 6.4.-6.5.; 7.2.; 8.2.-8.3.; 9.2.-9.4.; 10.1-10.2. 

ЗР3 – 2.6.; 3.6.; 4.8.-4.9.; 5.4.; 6.6.-6.7.; 8.4.; 9.4.; 11.1-11.2. 

ЗР4 – 2.7.; 3.7.; 4.10.; 8.5.; 9.5.; 12.1-12.2. 

ЗР5 – 3.8.; 4.11.; 13.1.-13.2. 

ЗР6 – 3.9.; 4.12.; 14.1.-14.2. 

ЗР7 – 3.10.; 4.13.; 15.1-15.2. 

ЗР8 – 3.10.; 4.14.; 16.1-16.2. 

 

Таблиця розподілу балів 

 

Вид завдань ЗР1 ЗР2 ЗР3 ЗР4 

Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. 

Самостійні 15 10 15 10 15 10 15 10 

Індивідуальні 25 15 25 15 25 15 25 15 

Практичні 20 15 20 15 20 15 20 15 

Залік/екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20 

Підсумкові 

семестрові 

100 60 100 60 100 60 100 60 

 

Вид завдань ЗР5 ЗР6 ЗР7 ЗР8 

Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. 

Самостійні 15 10 15 10 15 10 15 10 
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Індивідуальні 25 15 25 15 25 15 25 15 

Практичні 20 15 20 15 20 15 20 15 

Залік/екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20 

Підсумкові 

семестрові 

100 60 100 60 100 60 100 60 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку/екзамену) є отримання студентом під 

час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При 

цьому обов’язковим є успішне виконання самостійних робіт, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

 

В результаті розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова 

робота / іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 

Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (60), має право отримати 

підсумкову оцінку без виконання екзаменаційного завдання за результатами контролю. 

Студенти, які набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають 

залік/екзамен. 

Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є 

обов'язковим. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка за шкалою 

НАКККіМ (бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 
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8. Структура навчальної дисципліни "Сценічне мовлення".  

Тематичний план  

 

 

№ 

з/п 

Назва розділу і теми Кількість годин 

Денна форма 

Всього у тому числі 

Лекції Семін. Практ. Індивід. Самост. 

Змістовий розділ 1 

 

Розділ 1. Вступ у дисципліну 

1.1. Предмет, мета та завдання 

курсу 

1   1   

1.2. Ґенеза української 

літературної мови та її 

нормативність 

5   2  3 

Розділ 2. Дихання  

2.1. Класифікація типів дихання 3   1  2 

2.2. Виховання носового та 

фонаційного дихання  

9   4 1 4 

2.3. Початковий етап виховання 

правильного змішано-

діафрагмального дихання 

10   5  5 

Розділ 3. Голос  

3.1. Будова мовноголосового 

апарату  

4   2  2 

3.2. Методика тренувань 

мовноголосового апарату 

9   4  5 

Розділ 4. Дикція  

4.1. Дикційна нормативність 4   2  2 

4.2. Роль органів артикуляції в 

утворенні звуків мовлення. 

Будова артикуляційного 

апарату 

6   3  3 

4.3 Артикуляційні норми 

вимови голосних та 

приголосних звуків 

12   6  6 

4.4. Праця над скоромовками. 

Розвиток фонематичного 

слуху 

19   8 1 10 

Розділ 5. Фонетичні норми  

5.1. Звукова форма українського 

мовлення 

2   1  1 

5.2. Фонетична транскрипція 4   2  2 

Розділ 6. Орфоепічні норми  

6.1. Орфоепічна нормативність 4   2  2 

6.2. Правила вимови голосних 

звуків 

14   6 1 7 

6.3. Правила вимови приголосних 

звуків і їх звукосполучень 

 

14   6 1 7 
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Розділ 7. Акцентуаційні норми  

7.1. Види та функції наголосу 4   2  2 

Розділ 8. Логіка мовлення  

8.1. Закони логіки в словесній 

дії 

10   5 1 4 

Розділ 9. Словесна дія  

9.1. Творча природа словесної 

дії 

5   2  3 

 Екзамен       

 Разом 139   64 5 70 

Змістовий розділ 2  

 

Розділ 2. Дихання  

2.5 Тренування повного 

змішано-діафрагмального 

дихання 

14   6  8 

Розділ 3. Голос  

3.3. Постановка розмовного 

голосу. Гігієна голосу  

13   6 1 6 

3.4. Резонатори та регістри 

звучання 

4   2  2 

3.5. Артикуляційно-

резонаторний тренінг. 

Гігієна голосу 

12   6  6 

Розділ 4. Дикція  

4.5. Вироблення правильних 

дикційних навичок  

8   4  4 

4.6. Види основних дикційних 

порушень та їх усунення 

6   2  4 

4.7. Вдосконалення навиків 

вимови голосних та 

приголосних звуків 

12   6  6 

Розділ 5. Фонетичні норми  

5.3. Асиміляція та дисиміляція  2   1  1 

Розділ 6. Орфоепічні норми  

6.4. Діалектна та акцентна 

вимова 

2   1  1 

6.5. Вимова слів іншомовного 

походження  

4   2  2 

Розділ 7. Акцентуаційні норми  

7.2. Норми наголошування слів 

різних частин мови 

6   2  4 

Розділ 8. Логіка мовлення  

8.2. Засоби логічної виразності 

мовлення 

4   2  2 

8.3. Логічно-інтонаційний аналіз 

тексту 

9   4 1 4 

Розділ 9. Словесна дія  

9.2. Текст і підтекст 4   2  2 

9.3. Дійовий аналіз твору 8   4  4 

9.4 Специфіка виконання твору 4   2  2 
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від першої особи і третьої 

особи 

 

Розділ 10. Робота над прозовим твором  

10.1. Етапи роботи читця над 

прозовим твором 

9   4 1 4 

10.2. Логічний, ідейно-

тематичний, дійовий аналізи 

тексту прозового твору 

18   8 2 8 

 Залік       

 Разом 139   64 5 70 

Змістовий розділ 3 

 

Розділ 2. Дихання   

2.6. Удосконалення повного 

змішано-діафрагмального 

дихання з використанням 

силових вправ 

18   8  10 

Розділ 3. Голос  

3.6. Виховання сили і 

польотності звуку 

14   6  8 

Розділ 4. Дикція  

4.8. Артикуляційна гімнастика 18   8  10 

4.9. Дикційне тренування 

складних артикуляційних 

поєднань в різноманітному 

темпо-ритмі 

20   10  10 

Розділ 5. Фонетичні норми  

5.4. Мовна інтерференція як 

порушення мовних норм 

4   2  2 

Розділ 6. Орфоепічні норми  

6.6. Розвиток мовленнєвого 

слуху 

8   4  4 

6.7. Орфоепічний аналіз тексту 9   4 1 4 

Розділ 8. Логіка мовлення  

 

8.4. Партитура тексту як його 

структурно-інтонаційна 

організація  

13   6 1 6 

Розділ 9. Словесна дія  

 

9.4. Сценічний тон 4   2  2 

Розділ. 11. Робота ад казковим твором  

 

11.1 Особливості народних та 

літературних казок 

4   2  2 

11.2. Методика засвоєння тексту 

казкових творів та їх 

сценічне виконання 

27   12 3 12 

 Екзамен       

 Разом 139   64 5 70 



13 
 

Змістовий розділ 4  

 

Розділ 2. Дихання  

2.7. Закріплення навиків 

професійного дихання  

 

16   8  8 

Розділ 3. Голос  

3.7. Розвиток мовленнєвого 

діапазону. Гекзаметр 

 

23   10 1 12 

Розділ 4. Дикція  

4.10. Робота над дикцією з 

активними фізичними 

рухами. Використання 

ігрових методів для 

засвоєння правильної 

вимови та проведення 

артикуляційно-дикційної 

розминки 

24   12  12 

Розділ 8. Логіка мовлення  

8.5. Методика виховання 

інтонаційно-логічної 

виразності сценічного 

мовлення 

12   6  6 

Розділ 9. Словесна дія  

9.5. Стиль сценічного мовлення 8   4  4 

Розділ 12. Робота над віршованим твором  

12.1. Теорія віршування 19   8 1 10 

12.2. Методика засвоєння тексту 

віршованих творів та їх 

сценічне виконання 

37   16 3 18 

 Екзамен       

 Разом 139   64 5 70 

Змістовий розділ 5  

 

Розділ 3. Голос  

3.8. Закріплення навиків 

артикуляційно-

резонаторного тренінгу 

23   10 1 12 

Розділ 4. Дикція  

4.11. Робота з текстами і 

скоромовками зі складними 

звукосполученнями в 

середньому і швидкому 

темпах в умовах 

спілкування і діалогу 

43   20 1 22 

Розділ 13. Робота над байкою, гуморескою  

13.1. Байка та гумореска як 

літературні жанри та їх 

характерні особливості 

10   4  6 

13.2. Методика засвоєння тексту 63   30 3 30 
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гумористичних творів та їх 

сценічне виконання 

 Екзамен       

 Разом 139   64 5 70 

Змістовий розділ 6 

 

Розділ 3. Голос  

3.9. Розвиток звуковисотного і 

динамічного діапазону зі 

зміною мовленнєвого темпу 

і ритму 

18   8  10 

Розділ 4. Дикція  

4.12. Продовження роботи по 

виправленню дикційних 

недоліків і демонстрація 

набутих умінь в художніх 

текстах 

 

23   6 1 16 

Розділ 14. Робота над літературно-музичною композицією  

14.1. Специфіка виконання 

сценічного монологу  

47   21 2 24 

14.2. Специфіка виконання 

сценічного діалогу 

43   21 2 20 

 Залік       

 Разом 131   56 5 70 

Змістовий розділ 7  

 

Розділ 3. Голос  

3.10. Розвиток звуковисотного і 

динамічного діапазону зі 

зміною мовленнєвого темпу 

і ритму 

22   10  12 

Розділ 4. Дикція  

4.13. Комплексний метод 

виховання сценічного 

мовлення 

27   12 1 14 

Розділ 15. Робота над сценічними монологам та діалогами  

15.1. Особливості створення та 

аналізу літературно-

музичної композиції 

36   18 2 16 

15.2. Сценічне втілення 

літературно-музичної 

композиції 

54   24 2 28 

 Екзамен       

 Разом 139   64 5 70 

Змістовий розділ 8  

 

Розділ 3. Голос  

3.10. Комплексний 

мовноголосовий тренінг для 

розвитку мовленнєвого 

23   10 1 12 
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дихання, артикуляції, 

резонаторів, мовленнєвого 

слуху, правильної дикційної 

та орфоепічної вимови в 

статиці і активному русі 

 

Розділ 4. Дикція  

4.14. Закріплення навиків 

комплексного методу 

виховання сценічного 

мовлення 

 

20   10  10 

Розділ 16. Робота над художньо-публіцистичною композицією  

16.1. Особливості створення та 

аналізу художньо-

публіцистичної композиції 

20   8 2 10 

16.2. Сценічне втілення 

художньо-публіцистичної 

композиції 

52   20 2 30 

 Екзамен       

 Разом 115   48 5 62 

 Всього 1080   488 40 552 

 

Загальний обсяг – 1080 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 488 год. 

Індивідуальні заняття – 40 год. 

Самостійна робота – 552 год. 
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9. Рекомендовані джерела 

 

Основна література (базова) 

 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : посібник / заг. ред. 

О.Сербенської. Львів : Світ, 1994. 152 с. 

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с. 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. 

Київ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. 1728 с. 

4. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / уклад. і голов. 

ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. 896 с. 

5. Вербовая Н.П., Головина О. М., Урнова В. В. Искусство речи. Москва : Искусство, 1977. 

303 с. 

6. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. Київ, 1984. 

7. Гладишева А.О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. Київ : 

КНУТКіТ, 2007. 266 с. 

8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. Москва : Просвещение, 1974. 128 с. 

9. Карасьов М.М. К.С. Станіславський і сценічна мова. Київ : Мистецтво, 1963. 160 с. 

10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва : ВТО, 1970. 160 с. 

11. Козлянинова И.П., Чарели Э. М. Речевой голос и его воспитание : учеб. пособие. 

Москва : ГИТИС, 1985. 86 с. 

12. Нечаєнко Т.В. Словесна дія: основи техніки мовлення : навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв. Київ : ДАКККіМ, 2000. 138 с. 

13. Новий російсько-український словник-довідник / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, 

К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. Київ : Довіра, 1996. 797 с. 

14. Орфоепічний словник української мови: У 2 т. / уклад. М.М. Пещак та ін. К. : Довіра, 

2001–2003. 

15. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М. : Искусство, 1981, 191 с. 

16. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради :  навч. посібник. 2-ге вид. 

стереотип. Київ : Либідь, 2001. 240 с. 

17. Промптова И.Ю. Воспитание речевой культуры режиссера (словесное действие) : 

лекция для студентов режиссерских факультетов театральных вузов. Москва, 1978. 

92 с. 

18. Промптова И.Ю. Действие словом; под общей ред. Н.А.Зверевой // Мастерство 

режисера. Москва : ГИТИС, 2002. 

19. Раденко Ю. В. Сценічна мова: навч. посіб. Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 

2015. 318 с.: іл.  

20. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. Теория. Методика и практика развития 

речового голоса. Изд. 2-е. Москва : Искусство, 1975. 176 с. 

21. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посіб. Львів: Видав. 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 232 с. 

22. Сидоренко Г.К. Українське віршування. Від найдавніших часів до Шевченка. Київ : Вид-

во Київського ун-ту, 1972. 140 с. 

23. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л.О. 

Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 

24. Станиславский К. С. Собрание сочинений: в 9 т. М. : Искусство, 1989. Т. 2. Работа 

актера над собой. Часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания: 

Дневник ученика. 511 с. 

25. Станиславский К. С. Собрание сочинений: в 9 т. М. : Искусство, 1990. Т. 3. Работа 

актера над собой. Ч. 2: Работа над собой в творческом процессе воплощения: 

Материалы к книге. 508 с. 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Stanislavsky_Constantin_Sergeevich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Stanislavsky_Constantin_Sergeevich.htm
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26. Сценическая речь : учебник. 7-е изд. / под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. 

Москва : Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2014. 558 с. 

27. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і 

орфографія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1995.  

28. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. Київ : Вища школа, 1989. 327 с. 

29. Шлемко О. Д. Сценічна мова: Методика сценічного виконання гумористичних творів: 

методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів освітнього ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». Київ: НАКККІМ, 2021. 40 с.  

 

Додаткова література 

 

1. Ардов, В. Разговорные жанры эстрады и цирка. Москва : Искусство, 1968. 186 с. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва, 1979. 

3. Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка. Харків, 1963. 

4. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика : вибрані твори; пер. з нім. ; упоряд. та передмова 

Д. Наливайка. Київ : Юніверс, 2001.  

5. Егоров А.М. Гигиена голоса и его физиологические основы. Москва, 1962. 

6. Єлісовенко Ю. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення : навч. посібник. 

Київ : Атіка, 2008. 

7. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Сологуб Н.М. Довідник з культури мови. Київ, 2005. 

8. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. пос. Київ : Дакор, 2003. 

304 с. 

9. Іванишин В. Радевич-Винницький Я. Мова і нація: тези про місце і роль мови в 

національному відродженні України. Вид. третє, доп. і перероб. Дрогобич : Відродження, 

1992.  

10. Катышева Д.Н. Литературный монтаж. Москва, 1973. 

11. Мар’яненко І.О. Сцена, актори, ролі. Київ : Мистецтво, 1964.  

12. Рождественская Н.В., Толшин А.В. Креативность: пути развития и тренинги. Санкт-

Петербург. : Речь, 2006. 320 с. 

13. Савкова З. В. Монолог на сцене : учеб. пособие. Санкт-Петербург. : ИВЭСЭП, 2009. 

115 с. 

14. Саксаганський П.К. Думки про театр. Київ, 1955. 

15. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах. Стихия стихов : учеб. пособие. Санкт-

Петербург : СПбГАТИ, 2012. 112 с. 

16. Толшин А. В. Импровизация в обучении актёра : учеб. пособие. Санкт-Петербург. : 

ПЕТРОПОЛИС, 2011. 132 с. 

17. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. 2-е изд. Москва : Искусство, 1968. 166 с. 

18. Яхонтов В.Н. Театр одного актера. Москва : Искусство, 1958. 456 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

 

Наукова електронна бібліотека www.elibrary.ru 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського   http://www.nbuv.gov.ua/ 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого http://nlu.org.ua/ 

Театральна бібліотека «Арт клуб» http://artclub.renet.ru/library.htm 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nlu.org.ua/
http://artclub.renet.ru/library.htm
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