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Мета дисципліни підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі сценічного 

мистецтва, що володіють знаннями з історії мистецтва, теорії та практики сценічного 

мистецтва, здатних генерувати оригінальні авторські ідеї у творах сценічного мистецтва. 

 

Завдання:  

• вироблення у студентів навичок самостійного практичного підходу до оцінки 

мистецтва актора та його ролі в створенні сценічного образу, сценічної дії як 

найважливішого засобу вираження акторської майстерності 

• участь студентів у творчо-виробничому процесі підготовки вистави у 

професійному театрі 

• ознайомлення з усіма складовими компонентами акторської праці на всіх етапах 

підготовки і випуску вистави 

• застосування та закріплення набутих в процесі навчання фахових знань та умінь, 

що сприяє формуванню навичок роботи в професійному колективі 

 

Предмет: практичні навички акторської майстерності в контексті творчо-виробничої 

діяльності театрально-видовищного закладу 

 

За час проходження практики студенти:  

 

• відвідують читки п’єс, репетиції, тренінги тих вистав, у яких вони задіяні; 

• за індивідуальним графіком беруть участь у репетиційному процесі під час 

підготовки вистави;  

• беруть участь у виставах діючого репертуару за попередньою домовленістю з 

дирекцією театрів; 

• ведуть письмово щоденник практики; 

• готують звіт про практику в письмовій формі, де фіксують та аналізують 

репетиційний процес, індивідуальну роботу над роллю: загальну характеристику 

драматургічного матеріалу; основні акценти режисерського тлумачення п’єси та ролі; 

процес створення образу, його характеристику в дієвому розвитку;  втілення образів у 

мізансценах з повним комплексом акторських пристосувань;  характер роботи з текстом 

ролі; особливості співпраці з режисером, акторами, хореографом, художником з 

костюмів, тощо; засоби індивідуальної підготовки до вистав, генеральних репетицій, 

прем’єри. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Інтегральна компетентність (ІК):  

Здатність розв’язувати складні практичні задачі і проблеми у галузі сценічного 

мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності (ЗК): 

• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

• ЗК 2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.  

• ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

• ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

•  ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

• ЗК 6. Здатність бути критичним і самокритичним.  

• ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  



• ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

• ЗК9.Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

• ЗК10.Здатність працювати як в команді так і автономно.  

• ЗК11.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• ЗК12.Здатність розробляти та управляти проектами.  

• ЗК13.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

 

• СК 1.Здатність до комплексного розв’язання складних професійних проблем в 

галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та 

створенні нових цілісних знань та професійної практики.  

• СК 2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та 

її втілення у творі сценічного мистецтва.  

• СК 3. Здатність до комплексного оперування специфічною системою виражальних 

засобів (пластичнозображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-

композиційними, сценарнодраматургічними) при самостійному створенні та виробництві 

сценічного твору.  

• СК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності.  

•  СК 5.Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад 

культурномистецьких процесів.  

• СК. 7.Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в 

процесі проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення творчого результату. 

•  СК 8. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у 

складі творчої групи в процесі його підготовки.  

• СК 9. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти задля 

популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі і з 

використанням можливостей засобів масової інформації та Інтернету.  

• СК 10. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з питаннями 

історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку.  

• СК11. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій сценічній діяльності.  

• СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до 

взаємодії із представниками інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному рівні.  

• СК13. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом.  

• СК14. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивалів та 

конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків національної та світової сценічної 

спадщини. 28. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

 

Програмні результати навчання (ПР): 

 

ПР 1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в 

професійній діяльності.  

ПР 2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 



ПР 3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням 

логічно будувати власне мовлення (письмове та усне) 

ПР 4. Вміти вільно вести на іноземних мовах бесіду-діалог за фахом; перекладати 

фахові тексти без словника.  

ПР 5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати 

можливості інформаційних технологій у професійній діяльності. 

ПР 6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на 

неї, критично оцінювати власну діяльність та її результати.  

ПР 7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей 

до адаптації та дії в її умовах. 

 ПР 8. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 

 ПР 9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні 

ситуацій й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПР  10.Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.  

ПР 11.Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами 

внутрішньої і зовнішньої техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху. 

 ПР 12.Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність 

до творчого сприйняття світу. 

 ПР 13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-

зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, 

сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та виробництві сценічного твору.  

ПР 14. Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 

визначаючи спосіб його інтерпретації.  

ПР 15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проекту). 

ПР 16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності.  

ПР 17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного 

мистецтва, особливості організації сценічної справи у межах різних історичних 

(культурних) епох.  

ПР 18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку музики, літератури, 

образотворчого мистецтва, кіно; історичні та сучасні факти про життя і творчість 

видатних особистостей у сфері мистецтва.  

ПР 19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, 

здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва.  

ПР 20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у 

розвитку сценічного мистецтва, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких 

процесів.  

ПР 21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи 

оформлення бібліографії, правила цитування тощо), вміти застосовувати раціональні 

прийоми пошуку, відбору, систематизації та використання інформації.  

ПР 22. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових 

технологій в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату.  

ПР 23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій 

професійній діяльності.  

ПР 24. Застосовувати розуміння природи художнього синтезу в ефективній діяльності 

зі створення сценічного твору у складі творчої групи. 

ПР 25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на 

популяризацію історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, 

пропагувати високохудожні витвори сучасного мистецтва.  

ПР 26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною 

та науковою спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва.  



ПР 27. Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої 

творчості; основні тенденції розвитку історії мистецтва; принципи реалізації освітніх 

програм у вищій школі, види педагогічної діяльності і методичної роботи у вищій школі, 

методики навчання, які тут використовуються. 

 ПР 28. Володіти якостями творчого самостійного мислення і наукового пошуку; 

нормами професійної культури викладу матеріалу і наукової полеміки.  

ПР 29. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль 

мистецтва і науки у розвитку цивілізації та пов’язані з ним сучасні та естетичні проблеми. 

 ПР 30. Знати основні правові, економічні норми міжнародного права в області 

культурного менеджменту; принципи релігійної толерантності; умови формування 

особистості, її свободи, відповідальності за збереження культурних цінностей, моральних 

обов’язків людини.  

ПР 31. Вміти презентувати на громадських форумах, конференціях лабораторіях 

продукт власної творчості, працювати з документами творчих грантів та організацій у 

сфері культурного менеджменту.  

ПР 32. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики 

викладання фахових дисциплін (відповідно спеціалізації) (практичну і теоретичну їх 

складові). 

 

План проходження виробничої практики:  

1. Оформлення документів про проходження практики (наказ про практику, підготовка 

листів у відповідні організації, де заплановано провести практику тощо).  

2. Інструктаж студентів. Ознайомлення з програмою, планом практики.  

3. Інструктаж з техніки безпеки.  

4. Ознайомлення з організаціями, в яких проходять практику студенти. 

 5. Загальне ознайомлення з етапами підготовки вистави до випуску (прем’єри).  

6. Участь у роботі театрально-видовищного закладу на даному етапі випуску вистави, шоу 

програми.  

7. Оформлення та здача звіту про проходження практики керівникові практики.  

8. Захист практики на засіданні кафедри 

Форми та методи оцінювання результатів навчання види контролю: поточний, 

тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  

Система методів контролю: поточний та підсумковий.  

Поточний контроль включає:  

- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити підготовку студентів до 

кожного заняття; проводиться регулярно на вибірковій основі; 

 - творчі завдання – проводиться з метою формування вмінь і навичок у студентів 

практичного спрямування, формування креативного та сучасного наукового мислення, 

вміння приймати відповідальні та ефективні рішення;  

- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння працювати самостійно; - 



індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації дослідно-проектних робіт, 

звіти про розробку комплексних консультативних проектів, звіти про практику, письмові 

есе, контрольні роботи, курсові роботи) – проводиться протягом семестру з метою 

отримання практичних навиків та умінь щодо використання та опрацювання наукових 

джерел, написання статей, тез, оформлення звітів, розробка презентаційного матеріалу, 

використання теоретичних та емпіричних методів дослідження. 

 Підсумковий контроль проводиться у формі  заліку (за сумою накопичених протягом 

вивчення дисципліни балів), який спрямований на перевірку знань студентів.  

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: 

• систематично відвідувати заняття і репетиції; 

• вести конспекти лекцій і практичних занять, творчі щоденники; 

• брати активну участь в роботі на практичних заняттях та репетиціях; 

• виконувати тестові завдання; 

• виконувати індивідуальні семестрові завдання і творчі роботи. 

 форми контролю: практичний показ курсових вистав, академічні концерти, усне та 

письмове опитування, тестовий контроль, захист індивідуальних творчих робіт, 

підсумкова атестація. 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

Основна:  

1. Актерский тренинг : Мастерство актера в терминах Станиславского.  Москва : АСТ, 2010.  512 с.  

(Золотой фонд актерского мастерства). 

2. Довбищенко В.С.- Театр  Київ.Мистецтво.204с. 

3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера:  учеб. пособие  5-е изд. Москва : РАТИ–ГИТИС, 2008. 

– 432 с.: ил. 

4. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли.  Москва : ГИТИС, 2005.  

576 с. 

5. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера.Москва : РАТИ–ГИТИС, 2009.  160 с.  

6. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. Київ:Либідь,1999.635с. 

7. Мар’яненко І.В. Сцена, актори, ролі.Київ.: Мистецтво, 2004. 106с. 

8. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. Москва : АСТ, 2009. 480 с. 

(Золотой фонд актерского мастерства). 

9. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе 

переживания : Дневник ученика. Москва : АСТ, 2009.  478 с.  (Золотой фонд актерского мастерства). 

10. Станиславски К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства . Москва : АСТ, 2009. 448 с.  

(Золотой фонд актерского мастерства). 

11.  Станиславский К. С. Искусство представления.  Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. 192 с. 

12.  Станиславский К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера : антология.  Москва : 

АРТ, 2008.  496 с. 

 

Додаткова: 

1. Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! Москва : РАТИ–ГИТИС, 2009.  256 с. 

2. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности  // Обсерватория культуры. 

2010.  № 4. С. 42–49. 

3. Барбой Ю. М. К теории театра / Ю. М. Барбой. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГАТИ, 2009.  240 с. 

4. Бочкарева Н. В. От упражнения – к спектаклю : учебное пособие. Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГАТИ, 2007.85 с. 

5. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского. Москва : 

АСТ, 2010. 512 с.  (Золотой фонд актерского мастерства). 

6. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп.  Санкт-Петербург : Изд-во СПб ГАТИ,  2007. – 

124 с. 



7. Вокруг актера : сб. ст. победителей Пятого Всероссийского конкурса студенческих  работ / отв. 

ред. Г. А. Лапкина, А. А. Чепуров ; редколлегия Г. А. Лапкина [и др.].  Санкт-Петербург : Изд-во 

СПбГАТИ, 2002. 200 с. 

8. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США : 

хрестоматия / Л. И. Гительман.-Санкт-Петербург : СПб ГУЭФ, 2002.  408 с. 

9. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Москва : АСТ, 2010.  384 с.  (Золотой фонд 

актерского мастерства). 

10.Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие.Москва : РИЦ ТГАКИ, 

2008.  24 с. 

11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов. Москва: РАТИ, 2008.  

105с. 

12. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. Москва : АСТ, 

2009.  288 с.  (Золотой фонд актерского мастерства). 

13. Кипнис М.  Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать 

первоклассным актером. Москва : АСТ, 2010. 256 с. (Золотой фонд актерского мастерства). 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод;  

МН2 – метод пояснення; 

МН3 – метод навчання за джерелами знань;  

МН4 – метод демонстрацій; 

МН5 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

індивідуальна науково-дослідна робота, розв’язання практичних завдань, моделювання, 

картування тощо); 

МН6 – метод інтерактивних ігор. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1- усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО4 – презентації проекту та виступи на наукових заходах; 

МО5 – диференційований залік. 

 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ВИРОБНИЧА(ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА » 

3 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗАЛІКИ 

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: 

Звіт практики студент захищає перед комісією, призначеною кафедрою. До складу 

комісії входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали 

спеціальні дисципліни, і в разі потреби керівники від баз практики. Комісія може 

приймати звіт студента в останній день проходження практики на її базі або в 



Університеті. Формою звітності за практику є диференційований залік. Оцінку за 

практику виставляють у відомість обліку успішності, індивідуальний навчальний план і 

залікову книжку студента за підписами членів комісії відповідно до Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету. Критерії 

оцінювання проходження всіх видів практик затверджує Вчена рада відповідного 

факультету. Оцінку за практику враховують при призначенні стипендії. Підсумки кожної 

практики обговорюють на засіданнях кафедри, вчених радах факультетів. Практика 

студентів оцінюється керівником практики за стобальною системою: 50 балів – за 

роботу в час проходження практики; 50 балів – диференційований залік. За такою 

шкалою: 

1.Проходження інструктажу 0-5 балів 

2. Систематичність виконання запланованої програми практики 0-30 балів 

3. Дотримання професійної етики та коректності поведінки 0-5 балів  

4. Виконання завдань від керівників практики на місці 0-10 балів  

5.Своєчасна подача звітної документації 0-5 балів 

6 Дотримання вимог оформлення документації 0-5 балів 

7. Зміст стандарної складової (Звіт, Щоденник) 0-10 балів 

8. Індивідуальне завдання 0-20 балів 

9. Захист практики 0-10 балів 

     

  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, проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

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 



iншими мобiльними пристроями пiд час заняття; несвоечасне виконання поставленого
завдання тощо.

ПОЛIТИКА ДОБРОЧЕСНОСТI

Здобувач вищоТ освiти виконуючи самостiйну або iндивiдуальну роботу гIовинен

дотримуватись полiтики лоброчесностi. У разi наявностi плагiату в буль-яких видах робiт
здобувача вищоТ освiти BiH отримус незадовiльну оuiнку i повинен повторно виконаl,и
завдання, якi Irерелбаченi у силабусi.
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(пiдrпис, ГllБ)
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