
 

 

 

 
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Творча майстерня актора» 

Освітні програми: «Акторська майстерність» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Обов'язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІV курс 

(7-8семестр) 

Семестровий контроль Диференційований залік  

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

4 кредита ЄКТС/120 годин (0 лек., 56практ., 64 самост,) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна вивчає теоретичне та практичне оволодіння 

здобувачами вищої освіти різними театральними системами та 

методами акторської майстерності, що є складовою професійної 

підготовки акторів-ведучих для подальшого використання у своїй 

практичній діяльності. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є театральна, концертна, естрадна та 

масово-розважальна сфера, де зможуть проявити свої здібності та  

професійні навички актори-ведучі після закінчення ВНЗ.  

Мета дисципліни – засвоєння здобувачами вищої освіти 

теоретичних та практичних навичок з дисципліни акторське 

мистецтво, зокрема методів роботи над роллю у виставах 

професійного театру, в художніх фільмах; розуміння специфіки 

роботи ведучого на телебаченні та радіо, в різних концертних 

програмах. 

Завдання дисципліни: – надання здобувачам вищої освіти 

теоретичних та практичних знань з акторської майстерності; 

ознайомлення  з основними прийомами та методами створення 

сценічного образу; оволодіння знаннями для самостійної роботи і 

роботи в команді однодумців при роботі над виставою(проєктом, 

концертною програмою тощо) 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні: 

знання основ загальної акторської майстерності,  сценічного 

мовлення, вокальної підготовки, мистецтва ведучого та 

конферансу; вміння використовувати набуті професійні знання 



 

 

дисципліни) ІНТ, ЗК при роботі в драматичному театрі та в  кіноіндустрії, під час 

проведення концертів, свят, масових та інших розважальних 

заходів; володіння навичками сценічного руху, ритміки,  

пластики,  вокального мистецтва. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 

знання основ режисури,  основ акторської майстерності, сценічного 

мовлення, вокальної майстерності, мистецтва ведучого і конферансу,  

психології, філософії, історії мистецтва; вміння швидко навчатися, 

пристосовуватися до особливостей нових предметів та знань та 

використовувати нові знання у своїй практичній діяльності в якості 

актора драматичного театру і кіно, актора-ведучого розважальних 

програм,   володіння елементарними навичками психологічної 

регуляції поведінки на сцені та у колективі. 

 

ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення практичних, теоретичних та самостійних 

занять. 

 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. 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. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК09. 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.  

 

Пореквізити 

(спеціальні 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни) 

СК 

 

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. 
СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного 

твору. 

СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 



 

 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять 

сценічного мистецтва. 

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, професійно володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва. 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

ПР 

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. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

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. 

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. 

ПР18. Знати основні закони психології творчості. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проектів 

у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і не фахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний 

досвід. 

ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти 

мовну та мовленнєву компетентність, володіти сценічним 

мовленням, розкривати за допомогою словесної дії внутрішній світ, 

соціальні, психологічні, національні риси персонажа. 

 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: (мак/мін у семестрі) 

1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів 

/ 20 балів. 

2.  Самостійна робота – 40 балів / 20 балів. 

3.  Залік – 20 балів / 20 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 



 

 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими       знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Здобувачам освітньої програми: «Акторська 

майстерність»: 

демонструвати загальні компетентності: здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в  

команді однодумців та генерувати власні творчі задуми та ідеї, 

демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: 

здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 

творчі ідеї,  здатність проявляти високий рівень акторського 

мистецтва в різних жанрах сценічного мистецтва; вільно і 

впевнено репрезентувати свої творчі проекти (постановки, 

вистави, тощо) під час публічного виступу в якості виконавця 

(актора). 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з двох розділів. 

Змістовий розділ включає в себе практичні заняття, семінари, 

самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня 

засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини 

курсу 

Змістовий розділ  1 

Тема 1. Техніка та психотехніка актора. 

Тема 2. Значення словесної дії у виставі. 

Тема 3. Робота з підтекстом ролі. 

Тема 4. Сприйняття та образне мислення актора. 

 

Змістовий розділ 2. 

Тема 5. Завдання, надзавдання, наскрізна дія та наднадзавдання. 

Тема 6. Методи створення сценічного образу. 

Тема 7. Побудова логіки поведінки персонажів. 

Тема 8. Взаємодія з партнером. 

 

Форма контролю: Диференційований залік. 

Види занять:  

Практичні, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (пояснювання завдань, дискусія, співбесіда 

тощо); 

– практичний метод (практичні завдання, акторські вправи, 

семінарські заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

– проєктний метод (індивідуальна творча робота). 

Форми навчання:  



 

 

Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

 

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой.Ч.1. 

Изд."Искусство", 1954 

2. Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. М.,ВТО, 

1982  

3. Захава Б. Мастерство актёра и режиссера. Москва. РАТИ-ГИТИС, 

2008 

4. Чехов М. Об искусстве актёра. Москва. Искусство, 1999. 271с. 

5. Лесь Курбас. Філософія театру. Упор.М.Лабінський. К. Основи, 

2001 

6. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. К., 1998 

7. Данченко С. Бесіди про театр. К. 1999 

8. Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і 

театр. Переклад з англійської - Львів, 2005 

9. Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. 

Москва АСТ, 2010, 170с. 

10. Брехт Б. О театре. Сб. статей. М. Искусство, 1960 

11. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актёра. Москва. 

Искусство, 1984. 623с. 

12. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1961 

13. Кристи Г., Воспитание актёра школы Станиславского. М., 1968 

 

14. Вороний М. Український театр у Києві/ Театр і драма. К.1962 

 

15. Бутенко Э. Имитационная теория сценического 

перевоплощения. М., 2004 

 

16. Матушенко В.Б. Мистецтво ведучого та конферанс: навчально-

методичний комплекс для студентів спеціальності 6.02020101 

«Театральне мистецтво», спеціалізації «Режисер театралізованих 

видовищ та шоу-програм» – Київ : НАКККіМ, 2014 – 76 с. 

 

17. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: підручник. 

Київ: НАКККіМ, 2016 – 200 с. 



 

 

 

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      

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 

«Творча майстерня актора» забезпечується матеріально-

технічною базою Київською академічною майстернею 

театрального митецтва «Сузір’я»  

Кафедра Кафедра режисури та акторської майстерності  

(корпус №7, ауд. 102). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників 

 

 

 

Кужельний Олексій Павлович, народний артист України, 

професор кафедри режисури та акторської майстерності 

НАКККіМ 

 

Інша інформація на сайті кафедри:  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti 

http://5fan.info/merrnayfsujqu
http://www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article.jsp.number=633rubric_id=219
http://www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article.jsp.number=633rubric_id=219


Навчальна дисr(иплiна к'I'ворча майстерня актора) ро.рй*u
ocHoBi наукового i практичного досвiду провiдних украТнськихта закордонних режисерiв, артистiв-ведучих, педагогiв, як
комплексний пiдхiд до особистiсного розвитку у закладах Вищоi
освiти.
Bci учасники освiтнього процесу дотримуються полiтики
лоброчесностi i сприяIоть функцiонуванню ефективнот системи
зацобi гання та виявленн я академ i чного плагiату.
Google classroom:
https ://с lassroom. googl е. com/c/MzAzNTE4NDQ3NTI3 ?hl:ru&cj с=d2у46Зе ! ,

Розробник: Кужельrrий о.П,, народний артист УкраТни,
акторськоТ майстерностi }{AKKKiM

ис)

Обговорено уа засiланнi групи забезпечення ocBiTHboi програми <Акторська
майстернiсть>.

Гарант ocBiTHboT програми: Шлемко О.!., канлидат мистецтвознавсТва, есор.
кафедри рех(исури та акторськот майстерностi, заслужена артис

(пiдп

Затверлясено:
завiдувач кафелри режисури та

артистка УкраТни

акr,орськоI майсr,ерностi професор, нарол}{а

Хоролеuь JI.I.

!иректор Iнституту сучасного мистецтва

Орrtгirlальнiс,r,ь
II il BtIilJIыIoT дrlсцllrlлillrt
(прII rlаявrlосr,i).
Полiтlrка ilKaдeN{irtIIoT
лобро.lесгlост,i

Лiпк lla дllсцlrплitlу

(пiдпис)


