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1.Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів і передбачає тематику
практичних занять та самостійної роботи на 4-му курсі.
Дисципліна «Сценарна майстерність театралізованих видовищ» є одним із основних курсів
фахової підготовки бакалаврів-режисерів театралізованих видовищ і свят.
Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: ця програма має
міждисциплінарні зв’язки з наступними дисциплінами – режисура, режисура масоворозважальних програм, розвиток естрадного мистецтва, режисура та драматургія обрядів, ведучий
обрядових свят, мистецтво конферансу, методика проведення видовищ та масових свят.
2. Мета дисципліни – освоєння здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних
компетенцій з драматургії та сценарної розробки театралізованих видовищ, які необхідні для
забезпечення якісної фахової підготовки студентів-бакалаврів зі сценічного мистецтва.
3. Завдання: засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних знань з основ драматургії та
сценарної майстерності, практичне засвоєння студентами засобів виразності в сценаріях
театралізованих видовищ, масових свят та шоу-програм, вивчення особливостей естрадного
мистецтва, композиційну побудову сценарію, оволодіння знаннями щодо основних вимог
оформлення літературного та режисерського сценарію, розвиток фантазії, смаку та стилю письма
здобувачів освіти.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання: історії режисури, вступу до спеціальності, основи теорії драми, композиції
побудови концертних номерів, свят та естрадних програм, акторської майстерності.
2. Вміння: підготувати власний сценарний план проведення масового заходу, створити
монтажний лист святкової програми, розробити подієвий ряд та підготувати сценарнорежисерську експлікацію.
3. Володіння: елементарними знаннями щодо історії та теорії режисури, сценарної
майстерності, основних режисерських термінів, специфіки постановки та проведення
театралізованих видовищ, елементів композиції, створення сценарного плану програми,
композиційної побудови концерту, свята чи іншого.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та Форми (та/або оцінювання та Відсоток у
відповідальність)

Назва, код

Результат навчання

методи і
технології)
викладання і
навчання

пороговий підсумковій
критерій
оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)

- Тестовий
Інтегральна
Здатність
розв’язувати Форми
компетентність складні спеціалізовані задачі практичні заняття, контроль
(ІК)
у сфері сценічного мистецтва самостійна робота
із застосуванням теорій та
методів мистецтвознавства,
театральної
педагогіки,
психології
творчості,
культурології.
Загальні
ЗК01. Здатність застосовувати Форми – практичні контроль умінь і
навичок
–
компетентності знання
у
практичних заняття
Технології
семінарська,
(ЗК)
ситуаціях.
практична
ЗК02. Здатність спілкуватися особисто
орієнтоване
робота;
державною мовою як усно,
навчання,
самостійна
так і письмово.

55 %

15%

ЗК05. Здатність спілкуватися інформаційні
технології
іноземною мовою.
ЗК06.
Здатність
використовувати
інформаційні і комунікаційні
технології.

робота
(самоконтроль)

2

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

СК01. Здатність генерувати Форми – практичні контроль умінь і
–
задум
та
здійснювати заняття, самостійна навичок
робота,
спілкування
практична
розробку нової художньої ідеї
– творча робота;
та її втілення у творі Технології
стимулююче
самостійна
сценічного мистецтва.
навчання,
робота
СК02. Здатність до творчого інформаційні
(самоконтроль
сприйняття світу та його технології
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.
СК08. Здатність оперувати
новітніми інформаційними й
цифровими технологіями в
процесі реалізації художньої
ідеї,
осмислення
та
популяризації
творчого
продукту.
СК09.
Здатність
співвідносити
особисте
розуміння художньої ідеї та
твору
із
зовнішнім
контекстом.
СК13. Здатність розробляти і
реалізовувати просвітницькі
проєкти
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.

15 %
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СК16. Здатність враховувати
етичні засади професійної
діяльності.
СК17. Здатність враховувати
економічні, організаційні та
правові аспекти професійної
діяльності.
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
Програмні результати навчання (назва)
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.
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).
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.
ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити
глядачів.
ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та
проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до
фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми,
рішення, аргументацію та власний досвід.

1.2

2.1

4.1

4.2

ОНД.1.19
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7.Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього процесу в
НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Лекційні заняття ЗР1* — 0 балів/ 0 балів.
2. Практичні заняття ЗР1 (за 1 заняття/за семестр) — 2бали/ 32 бали.
3. Самостійна робота ЗР-1: - 3 бали/ 48 балів,
4. Екзаменаційне заняття: ЗР- 1 - максимум - 20 балів.
5. Лекційні заняття ЗР 2: - 0 балів/ 0 балів,
6. Практичні заняття ЗР 2: - 2 бали/ 24 бали,
7. Самостійна робота ЗР-2 – 2 бал / 46 балів.
8. Підсумкова робота (Екзамен). – максимум – 30 балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної
форми контролю.
- підсумкове оцінювання: екзамени (7 і 8 семестри).
7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання здобувача освіти здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем змістових
розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі письмового аналізу), презентації
тощо; бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на
практичних заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен).
Екзаменаційні питання, перелік самостійних завдань, завдання підсумкової
контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на 2 змістовні розділи (семестри). Кожний змістовий розділ
включає в себе практичні заняття, самостійну роботу здобувачів освіти, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
До Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 14, до Розділу 2 (ЗР2) – теми 15 - 26.
Змістовий розділ 1

80 залікових балів
(максимум)
Лекційні
Практичн
Самост
заняття
і заняття
ійна
робота
0
16 занять х 16 занять
2 = 32
х 3 = 48
бали
балів

0
(максиму
м)

32
(максиму
м)

48
(максим
ум)

Змістовий розділ 2

Підсум
кова
робота
/екзам
ен,

екзамен
1

20
балів

Лекційн
і
заняття
0

70 залікових балів
(максимум)
Практич
Самостійна
ні
заняття
заняття
12 занять х 23 заняття х 2
2 = 24 бали = 46 балів

(макси
мум)
20

Підсум
кова
робота /

30 балів
(максим
ум)

0
(макси
мум)

24
(максим
ум)

46
(максимум)

30

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання здобувачем освіти під
час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При
цьому обов’язковим є успішне виконання практичних робіт та виконання самостійних робіт,
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
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При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
Семестрова
робота / залік та іспит
кількість
балів
Мінімум
40
20
Максимум
80
20

Підсумкова
оцінка
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.
Екзамен виставляється за результатами роботи добувача освіти впродовж усього
навчального року. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право
отримати підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного завдання за
результатами контролю. Ті, які набрали протягом семестру менше 90 балів, обов’язково
складають екзамен. Присутність всіх здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковою.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
Оцінка за
НАКККіМ (бали)
чотирибальною шкалою
90-100
Відмінно
82-89
Добре
74-81
64-73
Задовільно
60-63
35-59
Незадовільно
1-34

Оцінка за шкалою ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план _навчальних_ занять
Кількість годин
№
практичні/семінарські
Номер і назва теми*
Самостійна
п/п
лекції
робота
Розділ 1. Основи сценарної майстерності
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сценарій – основа драматургії
театралізованих видовищ
Засоби виразності в сценарії
театралізованого видовища
Особливості естрадного мистецтва
Композиційна побудова сценарію
Ідейно-тематична основа сценаріїв
Основні вимоги до оформлення
літературного сценарію. Мова сценарію.
Діалог. Монолог. Ремарка.
Робота над характером дійових осіб у
сценарії
Образність. Використання символів у
сценаріях театралізованих видовищ
Номер як одиниця естрадного мистецтва
Монтаж – творчий метод сценариста
Сценарно-режисерській хід в сценаріях

0

2

2

0

2

2

0
0
0

2
4
2

2
4
2

0

4

4

0

2

2

0

2

2

0
0
0

2
2
2

2
2
2
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12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

театралізованих видовищ
Літературно-музична композиція
Принципи побудови сценарію концерту
Сценарій шоу-програми
Разом за 1 семестр :

0
0
0

2
2
2

2
2
2

0

32

32

Частина 2. Сценарна майстерність театралізованих видовищ
Художньо-публіцистична вистава
0
2
Специфіка сценаріїв презентацій,
0
2
рекламних акцій
Тематичний вечір, види тематичних
0
2
вечорів
Особливості драматургії обрядового
0
2
дійства
Театралізована екскурсія
0
2
Сценарії професійних свят
0
2
Сценарії дитячих та юнацьких свят
0
2
Сценарії проведення спортивно-масових
0
2
свят
Сценарії конкурсів краси та талантів
0
2
Класифікація фестивалів, особливості
0
2
написання сценаріїв
Особливості драматургії урочистих
0
2
відкриттів
Сценарії церемоній нагородження
0
2
Разом за 2 семестр :
24

32

1
ВСЬОГО :

64

0

56

4
2
4
2
2
2
2
4
2
2
4
2

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 0 год.
Семінарські заняття – 0 год.
Практичні заняття – 56 год.
Самостійна робота – 64 год.
Консультації – год
Екзамен - год
9. Рекомендовані джерела :
Основна література (Базова):
1. Боднарчук О.В. Как создать грандиозное шоу. Київ: ТАК видавництво, 2020.
2. Вайно М.Е., Житницький А.З. Сценарна майстерність. Написання сценарію естрадно-масового
театралізованого видовища: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2015.
3. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів. Фастів: Поліфаст, 2004.
4. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. Київ: Дакор, 2006.
5. Кужельний О.П. Основи режисури театралізованих видовищ і свят. Київ: НАКККіМ, 2012.
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6. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: підручник. Київ: НАКККіМ, 2016.
7. Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних свят : підручник. Київ:
НАКККіМ, 2013.
8. . Обертинська А.П. Основи режисури масових вистав і свят : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ,
2002.
9. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності: навч. посіб. Київ: ДАКККіМ,
1999.
10.

Пиши сильно: практичні вправи, поради, теорія / упорядник Litosvita. Київ: Пабулум, 2017.

11.
Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. Київ: НАКККіМ /
Офіційна
сторінка
сайту.
URL:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Mo
nografii/Stanislavska_Mystecko_Vydovyschni_formy.pdf&ved=2ahUKEwimna7w8ufoAhUxyoKHZMB
DOYQFjAHegQIBBAJ&usg=AOvVaw00KsvbNeTsTOdKpDZKEhEq.
Додаткова:
1. Вовкун В. В. Мистецтво режисури масових видовищ. Київ: НАКККіМ, 2015.
2. Генкин Д.М. Массовые праздники. Москва : Просвещение, 1975.- 245 с.
3. Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перфомер; пер. З польської.; упоряд. та вступ. ст. Б. Козака.
Львів: Літопис, 1999.
4. Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80 – 90 роки):
Автореф. дисертації канд. мистецт.17.00.01. Київ : КНУКіМ, 1998. – 16 с.
5. Жигульський К.П. Свято і культура. Київ : Просвіта, 1985. – 121 с.
6. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режисера. Москва: Искусство, 1969. – 364 с.
7. Курбас Л. Березіль. Із творчої спадщини. Упор. та авт. прим. М.Г.Лабінський. Київ: Дніпро,
1988. – 517 с.
8. Панкєєв І.А. Українські масові свята. – Київ : Просвіта, 1998.- 83 с.
10. Додаткові інформаційні ресурси:

1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим доступу: www
zakon.rada.gov.ua;
2. http://5fan.info/merrnayfsujqu

3. www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article.jsp.number=633rubric_id=219
4. www.club–kv.com.ua
5. www.tamada-matushenko.com.ua
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