
СлIлабус IlавtIальноi дrrсцlrплiнrr
<<СIlенiчllе NlовленlIя))

PiBellb вltщоi ocBiTll Перший (бакалаврський)

С.таryс. дисциплiни
вцповцно до
навнального планy

lнормативна

Курс
Сеплестр

1-4 курси

Зlпо8семестр

CcMccTpoBlIil контроль lспит

Обсяг дllсцut 1.1li tlrl :

IipeJlt,гIl €КТС/
кi"цьlсiсть годIIII

3б/1080 гол (488 практичних, 40 iндивiдуальних, 552 самостiйноТ роботи

N{ова вIIкладаtlшrI украТнська

Що буде
вIIвнатися
(шр9Дмет
наqнаНня;)

1релмет "Сценiчна мовлення" с профiлюючим для студентiв спецiальнос
'Сценiчне мистецтво" i мiстить у собi теоретичну, методичну i практичl
Iастини. BiH охоплюе практично Bci питання, пов'язанi з роботою н
:ценiчним словом.
Курс склалаеться з умовних чотирьох розлiлiв: "TexHiKa сценiчного
мовлення", "Орфоепiя"о "Словесна дiя", "Практичне засвоення словесноi
дii".
'спiвзвучltо з преdмеплол4 навчалtня в робочiй проzрал,ti навчальноi'
)uсцuплtiнu)

rlопrу чс
ltiltаво/потрiбrlо
I}ltBtIilTII (rteтa,
зlltзд:llttlп)

Мета курсу <Сценiчне мовлення)) - опанування
IрактиLIними компетентностями зi сценiчного мовлення.
па завdаtlням в робочiй проzрамi навчально|duсцuплiнu)

теоретичними
(спiвзвучно з 

^4еm(

I I рерсlсвiзllтtl
(попсрслIli
ко juпeTeltTllocTi,
llеобхiлlli для вI.Iвчен[Iя
дllсuIl ll;lill ll)

iK01. Здатнiсть реалiзувати своi права i обов'язки як члена суспiльстr
,свiдомлювати цiнностi громадянського (вiльного демократичног
,успiльства та необхiднiсть його стаJIого розвитку, верховенства права, пра1
,вобод людини i громадянина в ykpaiHi.
iK02. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi, науко
tiHHocTi i досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння icTopiT
акономiрностей розвитку предметноТ областi, ir мiсця у загальнiй систе
нань про природу i суспiльство та у розвитку суспiльства, технiки
,ехнологiй.

iKO3. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях.
iK04. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i письмово.
iKO5. Здатнiсть сгtiлкуватися iноземною мовою.
К06. Здатнiсть використовувати iH цiйнi i комунiкацiйнi технологii



ЗК08. Щiнування та повага рiзноманiтностi та мультикультурностi.

спiвзвучно з компеmенmносmямu в робочiй проzрамi навчально1'
uсцuплlнu
к02. Здатнiсть до творчого сприйняття cBiTy та його
уложнiх сценiчних образах.
К05. Здатнiсть до публiчноi презентацii результату

вlдтворення

своеi твор
iнтелектуальноi) дiяльностi.
к06. Здатнiсть до оперування спечифiчною системою виражальних засо
ри cTBopeHHi та виробництвi сценiчного твору. l

К08. Здатнiсть оперувати новiтнiми iнформачiйними й чифрови
осмисленняхнологiями в процесi реалiзаuiТ хуложньоТ iдеi,

опуляризаuiТ творчого продукту.
К15, Здатнiсть вiльно орiснтуватися у напрямах, стилях, жанрах та ви,
ценiчного мистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв.
Kl 6. Здатнiсть враховувати етичнi засади професiйноi дiяльностi.
К 17. Здатнiсть враховувати економiчнi, органiзацiйнi та правовi аспеt
рофесiйноi дiяльностi.

но з компеmенmносmял4u в luп i навчальноi'duс

POl. Визначати взасмозв'язок цiнностей громадянського суспiльства
асадами розвитку сфери культури й мистецтва в ykpaiHi.
р02. Мати концептуальнi HaykoBi та практичнi знання у сферi сценiчнt
истецтва.
р03. Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною та iноземн
вами усно i письмово.

Р07. Генерувати та концептуалiзувати художню iлею та TBip,
Р08. обирати, аналiзувати та iнтерпретувати хуложнiй TBip для покi

демонстраuiТ), самостiйно обирати критерiТ для його оцiнки.
пр09. Спiввiдносити мистецькi iдет та твори iз соцiальним, культурним
iсторичним контекстом для глибшого ix розумiння.
(спiвзвучно з резульmаmаJуlu навчання навчання в робочiй проzраtлi
н ав ч ctJlbч ol' d uс цuпл iHu)

Пореltвiзлlти
(KotrtlIeтcllTllocTi,
oTpII]ualll пlсля
l}tt BIIell IIя дrtсцлl rl;I i tlrt)

Чопlу йожна
rrавчитrrся
(результати
llавчанпп)

ltplrT,epiT оцitllоваtItlяl
(скзлпlсllацiГl lla
lltl.,lil lllca)

Вид завдань

Макс. MiH. Макс. MiH. Макс. MiH. Макс. MiH.

самостiйнi 15 10 15 l0 15 l0 l5 l0

Iндивiдуальнi 25 l5 2.5 l5 25 15 25 l5

Практичнi 20 15 20 l5 20 15 20 15

залiк/екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20



спiвзвучно з крumерiяJчlu оцiнювання в робочiй проzрамi навчальноi
duсцuплiнu
(вказаmu конкреmно прiорumеmне оцiнювання за рiзнi вudu BukoHaHoi'
робоmu: пракmuчнi завdання, вidвidування заняmь, презенmацii, учасmь у
н ауко вuх ко н ф е р е н цiях, с ам о сmiйн а р о б о m а з d о був ач а вutцоt о с в imLt,
екзсl74ен, зсlлlк
виявляти мовну та мовленнсву компетентнiсть, володiння сценiчним

вленням, розкривати за допомогою словесноТ лii внутрiшнiй cBiT,
цiальнi, психологiчнi, нацiональнi, побутовi риси персонажа, виконувати

уложнi твори.
Знати ocHoBHi закони акторськоТ майстерностi та режисури ,ефективно

використовувати у професiйнiй дiяльностi своi приролнi данi: зовнiшнi -
iзичнi (постать, рух, жест, MiMiKa, голос) i внутрiшнi - психiчнi (емоцii,

,емперамент, 
увага, уява, спостережливiсть), вмiло використовувати весь

,РСеНаЛ ВеРбальних i невербальних виражальних засобiв, осягати й виявляти
овний cBiT персонажа, мати здатнiсть до самоконтролю, доносити до

лядача iдейний змiст вистави, збагачуючи iT власним життевим досвiдом.
Iнтегрувати професiйно профiльованi знання, умiння та навички з рiзних

ч&тьних дисциплiн пiд час професiйноi мистецькот оценiчноi дiяльностi.

спlвзвучно з компеmенmносmялlu оцiнювання в робочiй проzрамi
н авчальн oi' duсцuплiнu

MicT дисциплiни: Змiст курсу подiлений на 8 змiстових роздiлiв. Кожни
iстовий розлiл (зр) вклIочас в себе практичнi роботи, iндивiдуалы
няття, самостiйну роботу студентiв, якi завершуються контролем piBH
во€ння якостi програмного матерiалу вiлповiлноТ частини курсу.

занять: практичнi, iндивiдуа"цьнi, самостiйнi

,етоди навчання: репродуктивний;- проблемний виклад; дослiдницькиi
рча дiяльнiсть

Форми навчання: колективнi, груповi, парнi, iндивiдуа,тьнi

спlвзвучно з mемаmuкоlо в lLl п i навчальноi' duсцuплiн
Репозumарiй HAKKKLM:
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URL : http ://elib. nakkkim. edu. ualxmlui/handle/ l 234ýб7896 80
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театр , Львiв, 2005, URL
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@енiчнoгoМoBлення.ФoнaцiйнеДихaнняiгoлoс
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Актова зала

Режисури та акторськоi майстерностiКафелра

Iнститут ччасного мистецтва

Iнформачiя про
нayt{0во-IIедагогiT пого

уднiцька О.о. старший викладач кафелри, актриса театру l klнo

]TaTTi:

уднiцька о. о. Методологiчнi аспекти формування мовленнсвот культур

тулентiв-першокурсникiв, майбутнiх aKTopiB // Науковий Вiсник Киiвськог

ацiонального унiверситету театру, KiHo i телебачення iM. i. К, Карпенкt

,арого: Збiрник наукових праць. Роздiл Мистецька педагогiка / релкол,: О,

iезгiн (голова) та iH. kиiв, 2018 р. Вип.22.198с, С, |62-|66,

'уднiuька о. о. Логiчний аналiз тексту як початковий етап навчанн

ценiчноi мови першокурсникiв ll Науковий Вiсник Киiвськог

lацiона.пьного унiверситету театру, KiHo i телебачення iM. i. К. Карпенкt

(арого: Збiрник наукових праць. Роздiл Мистецька педагогiка / релкол

).I. Безгiн (голова) та iH. Киiв : Киiвський нац. ун-т т€атру, KiHo i телебаченн

MeHi I. Карпенка-Карого,201s, Вип. 23, 198 с. с, 185_190,

|оповiлi на конференцiях:

t. Рулнiчька о. о. Формування загальнокультурних i професiйнu

(омпетенцiй фахiвчiв сценiчного мистецтва в умовах глоба.пiзацiйнл

Iроцесiв у суспiльствi ll EKoHoMiKa i культура УкраТни в cBiToBp

:лобалiзацiйних процесах: позичiонування i реалiТ: тези доповiдt

tII Мiжнар. наук.-практ. конф., КиТв, 2|-22 берез., 2018 р. / М-во ocBil

iнауки Украiни; М-во культури УкраТни;КиТв. ун-т культури; Киiв. наu. ун

культури i мистецтв. Киiв : Вид. центр KHyKiM, 2018. 29lc, Секцiя

Теоретичнi та творчi проблеми розвитку мистецтва сучасних умовах, С, 1

|2,

2. Рулнiuька о, о. Спечифiка дiяльностi менеджера: страте

формування творчого колективу ll .Щiяльнiсть продюсера в культурн

. \r\/т л_л -:- пп^rrтlrrтr arr-о", '
[листецькому просторi хк столiття: дослiдницькi практики, динам1
I

[оз""r*у, сфери реаrriзаuii. зб. наукових праць / Упоряд., наук. р(



le classroom або Moodle

. Садовенко. Киiв: HAKKKiM,2019. 400 с. C.149-152,

https://drive.google.com/file/d/l i8JO_vljjбNU2XfnAhccKJKydOZ5Yjsv/view

Вказусться посилання на розроблений електронний курс та розмiщений в

Хоролечь Л,I.

пidпuс, пiб

Кулиняк М.А.

пidпuс, пiб
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