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СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Театральні системи та творчі методи режисерського мистецтва ХХ ст. »
Рівень вищої освіти
Другий
Складова навчального
Вибіркова
плану
(обов’язкова,
вибіркова)
Загальна
кількість
3 кредити /90 годин
кредитів та кількість годин
для вивчення дисципліни
Вид
підсумкового
Екзамен
контролю
Посилання на освітній
контент дисципліни в CMS
https://classroom.google.com/c/MzA3MDMIMz
Moodle (за наявності) або на QxNDI0

іншому ресурсі

Мова викладання

Українська

Цілі навчальної дисципліни

Мета дисципліни: освоєння здобувачами вищої освіти теоретичних та
практичних компетентностей з природи режисерського мистецтва, зокрема
сутності театральних систем та творчих методів режисерського мистецтва ХХ
ст., розуміння їх ролі у художньо-творчому процесі та оволодіння навичками
критичного аналізу вистави для подальшої професійної діяльності.

Завдання :
 1.Вивчення сутності театральних систем та творчих методів
режисерського мистецтва ХХ ст.
 2.Ознайомлення з творчим доробком видатних режисерівноваторів мистецтва театру ХХ ст. – представників різних
театральних систем та творчих методів.


3.Засвоєння основних принципів режисерського вирішення
вистави та оволодіння навичками критичного аналізу вистави.


Предмет: еволюція режисерського мистецтва в театрі ХХ ст., вистава
як театральна система; основні типи театральних систем; специфіка творчих
методів режисерського мистецтва ХХ ст.;основні принципи режисерського
вирішення вистави.

Здобувачі вищої освіти повинні набути:

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на
теоретичному і практичному рівнях з урахуванням аспектів мистецтвознавчої
сфери.
ЗК2. Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження,
присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі педагогіки вищої
школи, сценічного мистецтва та культури. Здатність представляти результати
досліджень сучасного сценічного мистецтва у вигляді звітів і публікацій
державною або однією з іноземних мов.
ЗК3. Розуміння сутності методології наукового пізнання, змісту
мистецької освіти та управління освітньою діяльністю; здійснення аналізу
сучасних проблем культури і мистецтва, розуміння філософської та
соціальної природи мистецтва.
ЗК5. Досягнення необхідних знань у розумінні ролі мистецтва, у тому числі
сценічного, в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми
професіями у закладах культури і мистецтва.
ЗК9. Використання професійно-профільованих знань та навичок при
вихованні та навчанні режисерів у процесі формування естетичних поглядів,
тенденцій та художніх смаків; у сценічній, педагогічній, науководослідницькій роботі.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і мистецтва,
розуміння філософської та соціальної природи мистецтва. Розуміння сутності
методології наукового пізнання, змісту мистецької освіти та управління
освітньою діяльністю.
СК2. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та виявлення
закономірностей розвитку сценічних видовищних мистецтв.
СК4. Здатність до прогнозування розвитку інформаційних технологій у
сценічному мистецтві; вільне володіння технологіями щодо створення
мистецьких творів; удосконалення технології створення сценічного простору
мистецьких заходів.
СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання професійноорієнтованих (з історії, теорії та практики режисури) дисциплін у вищих
навчальних закладах, колегіумах мистецького профілю.
СК10. Вміння на особистісному високому професійному рівні
створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції.
СК14. Здатність на професійному рівні практично реалізовувати творчі
проекти по створенню, видовищного заходу.

СК17. Здатність взаємодіяти з аудиторією в процесі донесення
сценічного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню
інтерпретацію) під час публічного виступу.

Програмні результати навчання:
ПР5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ застосування
елементів теоретичного та експериментального дослідження в професійній
діяльності.
ПР 6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та аудіовізуальних
творів та використовувати його під час постановочної діяльності.
ПР 7. Уміти використовувати набуті знання під час професійної мистецької
сценічної діяльності в якості творчого працівника – режисера.
ПР9.Уміти провадити самостійну науково-дослідницьку роботу, здійснювати
керівництво науково-дослідною роботою наукових (творчих) колективів з
питань вивчення теорії і практики сучасної режисури сценічних вистав,
видовищних, святкових та концертних заходів.
ПР10.Уміти критично мислити та узагальнювати проблеми сучасного
мистецтва під час професійній діяльності.
ПР13. Розуміти значення культури як форми людського існування,
цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй
діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.
ПР14.Активно виявляти готовність до прийняття рішень у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування.
ПР 18. Креативно мислити відповідно до проблематики сценічного
мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових стратегій;
ПР 19. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на практиці,
безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію. Сформувати
особистісну здатність до творчого розвитку, самостійного та автономного
навчання упродовж життя.
ПР 20. Застосовувати демократичні технології прийняття колективних
рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати
ефективні стратегії залежно від творчих завдань сценічного мистецтва
Перелік тем:

1.Поняття «система». Вистава як система. Типи театральних систем.
Метод у
мистецтві режисури(4 год.)
2.Система ілюзорного театру. Мхатівські постановки К. Станіславського
та
В.Немировича-Данченка як вершина ілюзорного театру (4 год.)
3. Система моделювання дійсності. «Епічний театр» Б. Брехта (4 год.)
4. «Фантастичний реалізм» Є. Вахтангова.
5. Метод М. Чехова (4 год.)
6. Метод В. Мейєрхольда (4 год.).
7. «Театр жорстокості» А.Арто (4 год.)
Рекомендована література та інформаційні ресурси:
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни:
1. Зайцева І.Є. Деякі тенденції українського театрального мистецтва
початку ХХI століття. Мистецтвознавчі записки. Київ: Міленіум,
2017. № 32. С. 187 –196.
2. Зайцева І.Є. Cучасний український театр: виклики часу. Культура і
мистецтво: сучасний науковий вимір: Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчених, аспірантів та магістрів. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 79–
80.
3. Зайцева І.Є. До питання інтерпретації
як складової сучасного
театрального процесу /Зб. наукових праць Діяльність продюсера в
культурно-мистецькому просторі ХХI століття : творчі діалоги
/Упор.,наук. ред., відп. за вип. : С.Садовенко. Київ: НАКККіМ,
2020.С.80 –84.
Основна:
1.Арто А. Театр і його двійник. Київ: Жупанського, 2021. 280 с.
2. Барніч М. Майстерність актора. Техніка «обману». Київ : Ліра-К, 2016,
304 с.

3. Веселовська Г. Більше ніж театр. Національний академічний
драматичний театр ім. Івана Франка. 2001–2012 . Київ: Антиквар, 2019.
328 с.
4. Основи класичної режисури: конспект лекцій / В. І. Цвєтков, Харк.
держ. академiя культури. Харків: БУРУН, 2008. 160 с.
5.

Пацунов В. Станіславський у ХХ столітті: Культ? Міф? Чи реальність?
Київ :Макрос,2011. 216 с.

6.

Пацунов В. Театральна вертикаль. Київ : КНУКіМ, 2003.119 с.

7.

Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ-Львів: Драм.
театр «Ми», 1997. 672 с.
Додаткова:

1. Клековкін О. Генеза. Форми. Поетика : Монографія / наук. ред.. Р.Я.
Пилипчук. Київ : АртЕк, 2002. 272 с.

Інформаційні ресурси:

1. Лесь Курбас: Система і метод. Протоколи Олександр Клековкін URL:
https://chtyvo.org.ua/authors/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i
_metod_Protokoly/

Технічне й програмне забезпечення /обладнання
Ноутбук, екран, Інтернет, для проведення лекційних, семінарських
занять.



ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ
МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 практичний метод (семінарські / практичні заняття);
 наочний метод (ілюстративний та демонстративний);

 самостійна
робота
з
навчально-методичною
літературою(конспектування, тезування, анотування);
 інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій ;
 проблемний метод (розв’язання завдань, написання рефератів, тез та
статей);
 проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота).
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ





усне або письмове опитування;
діалогове спілкування;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
екзамен
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«Театральні системи та творчі методи режисерського мистецтва ХХ

ст.»
- Форми оцінювання
Семестрове оцінювання:
1. Лекційні заняття ЗР1* — 1 бал/ 2 бали**.
2. Практичні заняття ЗР1:— 1бал/ 6 балів.
3. Самостйна робота ЗР-1: - 1 бал/ 8 балів.
4. Підсумкова робота (екзамен)- максимум - 20 балів.

* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал
для
отримання
позитивної оцінки з відповідної форми контролю. аналізувати
авторську систему драматургів

Підсумкове оцінювання: екзамен (1 семестр).
Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється
за 100-бальною системою. Загальну кількість балів
здобувача
формують семестрові бали, отримані з усіх тем змістовного розділу
(бали, отримані за контрольні роботи (у формі письмового аналізу),
експрес-опитування тощо; бали, отримані за виконання самостійних
завдань; бали, отримані за роботу на практичних заняттях (семінарських
заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (екзамен).

Зміст курсу містить 1 змістовний розділ (семестр). Цей змістовний
розділ включає в себе лекції, практичні, самостійну роботу здобувачів,
які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.
До Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 – 7.

Змістовний розділ 1

Підсумкова робота / екзамен,

80 залікових балів
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Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку) є отримання
здобувачем вищої 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.

При простому розрахунку отримаємо:
Семестрова
кількість
балів

Підсумкова
робота /
екзамен
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Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього
семестру.
Здобувачі вищої освіти, які набрали протягом семестру менше 60
балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи здобувача вищої
освіти впродовж усього навчального року. Здобувач, який набрав суму
залікових балів (90), має право отримати підсумкову оцінку без
опитування чи виконання екзаменаційного завдання за результатами
контролю. Здобувачі, які набрали протягом семестру менше 90 балів,
обов’язково складають екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та
екзамені є обов'язковим.

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності
може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів,
які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни.
Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями:
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здобувач вищої
освіти
вільно
воло-діє
теоретичним
матеріалом,
застосовує його
на практиці,
- вільно
розв'язує вправи
і
задачі
у
стандартних
ситуаціях,
самостійно
виправляє

Рівень
компете нтності

Оцінка за
національною
шкалою
екзам
ен

Високий
(творчи
й)

відмі
нно

Достатні
й
конструк
тивноваріативний

добре

залік
зар
аховано

С
уми
балів за
100б
альною
шкалою

О
цінка
в ЄКТС

Значен
ня оцінки ЄКТС

Критерії
оцінюван
ня

допущені
помилки,
кількість
яких незначна

7
4-81

С

добр
е

здобувач
вищої освіти вміє
зіставляти,
узагальнювати,
систематизувати
інформацію під
керівництвом
викладача,
загалом;
самостійно
застосовувати її
на практиці;
контролювати
власну діяльність;
виправляти
помилки, з поміж
яких є суттєві,
добирати
аргументи
для
підтвердження
думок

Рівень
компете нтності

Оцінка за
національною
шкалою
екзам
ен

залік

С
уми
балів за
100б
альною
шкалою

О
цінка
в ЄКТС

Значен
ня оцінки ЄКТС

6

D

4-73

6

Е

0-63

доста
тньо

3
5-59

задов
ільно

F
Х

незад
овільно
з
можливістю
повто
рного
склад
ання
семес
трово

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії
оцінюван
ня

Рівень
компете нтності

здобувач вищої
освіти відтворює
значну частину
теоретичного
матеріалу;
- виявляє
знання
і
розуміння
основних
положень,
за
допомогою
викладача може
аналізувати
навчальний
матеріал;
виправляти
помилки, з-поміж
яких
є
значна кількість
суттєвих
здобувач
вищої
освіти
володіє
навчальним
матеріалом
на
рівні, вищому за
початковий,
значну частину
його відтворює
на
репродуктивному
рівні
здобувач
вищої
освіти
володіє
матеріало
м на
рівні
окремих
фрагменті
в, що
становлят
ь
незначну
частину

Серед
ній репродуктивний

задов
ільно

Низький
рецептивнопродуктивний

Незад
овільно

екзам
ен

залік

не
зараховано

С
уми
балів за
100б
альною
шкалою

О
цінка
в ЄКТС

Критерії
оцінюван
ня

Значен
ня оцінки ЄКТС

Рівень
компете нтності

Оцінка за
національною
шкалою
екзам
ен

залік

Незад
овільно

не
зараховано

навчальн
ого

1
-34

F

незад
овільно
з
обов'язковим
повто
рним
вивче
нням
дисци
пліни

здобувач
вищої
освіти
володіє
матеріало
м на
рівні
елементарного
розпізнан
ня і
відтворен
ня
окремих
фактів,
елементів
, об'єктів

Низький
рецептивнопродуктивний

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою
рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми
навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи
(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень;
оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у
наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо.
Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право
підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового
модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється

за результатами поточного модульного контролю,
завершенню вивчення навчальної дисципліни.

проводиться

по

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі,
методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію
освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів
бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти.
Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та
правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома
методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час
практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття;
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання
тощо.

ПОЛI,ГИКА ДОБРОЧЕСFIОСТI
Злобувач вищоТ освiти виконуючи самос,гiйну або iн;цивiдуальну
робот,у tIовиr{еFI дотримуватись по;lir,ики доброчесностi. У разi наявностi
п.llагiату в будь-яких видах робiт здобувача вищоТ освi,ги BiH отриму€
незадовi.ltьну оцiнку i повинен rloBToplro виконати завllання, якi перелбачеrri у

силабусi.

Розробlrик : Зайltева I.€., кандидат педагогiчtIих наук, лоIlеI,Iт, доttент
кафелри режисури та акторськоi майстерностi",
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(пiлпис, пIБ)

ОбговореtIо на засiданrli I-рупи забезllеченгtя ocBiTt-tboТ програми <Режисура>,

I'apallT, освi,гшьоТ rlрот,рами <Режисура>: Погребrlяк I'. П.,

/ioкTop
мисl,еIl],возt{аl]сl,ва, доIlен,г, гrросРесор кафелри режисури ,га ак,горськоТ
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(гriдпис. IlIБ)
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Щиректор Iнституту
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Ку.llиrlяк М. Д.

