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СИЛАБУС 
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« Мистецтво режисури» 

Рівень вищої освіти Другий  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Вибіркова 

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

4,5 кредитів /135 годин 

Вид підсумкового контролю Екзамен, диференційований залік 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

 

https://classroom.google.com/c/MzA3MDMI
MzQxNDQ3 

  

Мова викладання Українська 
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Цілі навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни :  опанування здобувачами вищої освіти теоретичних 

та практичних компетентностей з природи мистецтва режисури, розуміння її 

ролі у розвитку театрального мистецтва взагалі та у створенні сценічного 

видовища зокрема.  
 Завдання:  

1 Вивчення тенденцій розвитку світового та українського мистецтва 

режисури. 
2. Ознайомлення з творчістю видатних режисерів зарубіжного та 

українського театру. 

3. Засвоєння основних театральних систем, художніх напрямів, 

специфіки мови мистецтва режисури у поєднання з естетичними ідеями 
конкретного історичного періоду та практичних навичок аналізу  

режисерського вирішення сценічного твору (видовищного заходу).  

Предмет: природа мистецтва режисури та її еволюційний процес в 
теорії та практиці, культура сценічного мислення.       

  

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

 

     Загальні компетентності (ЗК): 

 ЗК 2. 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.  

 ЗК 8. Удосконалення використання форм і методів педагогіки у 

процесі виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до аналізу, 

зіставлення, порівняння педагогічних явищ, формування сучасного 

педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти 

України в Європейський простір вищої освіти. 

 ЗК 9. Використання професійно-профільованих знань та навичок при 

вихованні та навчанні режисерів у процесі формування естетичних 

поглядів, тенденцій та художніх смаків; у сценічній, педагогічній, 

науково-дослідницькій роботі.  

 ЗК11. Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію і тактику свого 

інтелектуального, культурного, професійного саморозвитку та 

самовдосконалення. 

 ЗК13. Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та 

лідерські якості. 

 ЗК14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Спеціальні (фахові) 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. 

 СК5. Здатність до здійснення професійної діяльності, керівництво 
творчим колективом головний режисер , керівник творчої майстерні 

тощо.  
 СК6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у 

професійній діяльності як режисера на високому інтелектуальному та 

мистецькому рівні. 

 СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання професійно-

орієнтованих (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. 
 СК12. Здатність до глибокого розуміння взаємозв’язку між 

теоретичними та практичними заняттями з метою ефективного 

використання цих знань для зміцнення власного художнього розвитку. 

 СК14. Здатність на професійному рівні практично реалізовувати творчі 

проекти по створенню, видовищного заходу. 

 СК15. Здатність планувати педагогічну діяльність, окреслювати цілі та 
завдання виховання та навчання з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учня. 

 СК16. Вміння проектувати та проводити пошукові та розвідувальні 
роботи в театральній педагогіці, мистецтві постановки та 

мистецтвознавстві. 

 СК18. Здатність на високому якісному рівні практично застосувати 

педагогічні теорії в театральній освіті. 

 

Програмні результати навчання: 
 

 ПР1. Набути концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних 

досягнень в сценічному мистецтві та виробництві. 

 ПР2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у культурних 

процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності як режисеру.  

 ПР3. Оволодіти культурою сценічного мислення, знаннями до 

узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

 ПР5. Набути знання процесів наукового дослідження, основ 

застосування елементів теоретичного та експериментального 

дослідження в професійній діяльності. 



 ПР6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та 

аудіовізуальних творів та використовувати його під час постановочної 

діяльності. 

 ПР7. Уміти використовувати набуті знання під час професійної 

мистецької сценічної діяльності в якості творчого працівника – 

режисера. 

 ПР12. Уміти встановлювати соціально-психологічний комунікативний 

контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий 

характер процесу професійної діяльності і навчання на високому 

мистецькому рівні. Уміти зрозуміло доносити власні думки та творчі 

ідеї, висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, які є творчими 

працівниками, чи тих, хто навчається сценічному мистецтву.  

 ПР13. Розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

 ПР16. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і 

професійних практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва, 

творчого та навчального колективу. 

 

Перелік тем:   

 

Розділ 1. Тенденції розвитку мистецтва режисури від давніх часів до 

початку ХХ ст. 
1. Основи режисури. Театральна система (4 год.) 

2. Зародження та розвиток режисури від античних часів до середини ХIХ ст.  

(4 год.) 

3. Народження режисури  як професії (4 год.) 
4. Режисура українського театру корифеїв (4 год.) 

5. Режисура М. Рейнгардта (4 год.) 

6. Режисерські пошуки Г.Крега (4 год.) 
7. Особливості режисури К. Станіславського (4 год.) 

Розділ 2.   «Золота ера» режисури та новації сучасного творчого процесу  

8. Опоненти К. Станіславського: В.Мейєрхольд, О. Таїров, Є.Вахтангов, Б.   

Брехт (4 год.) 
9. Полюси української режисури: Лесь Курбас, Гнат Юра (4 год.) 

10.Режисерська творчість П. Брука, Є.Гротовського (4 год.) 

11.Режисерський театр Г. Товстоногова, О. Єфремова,  
     А. Ефроса (4 год.) 

12.Безмежність поезії театру: Ю. Любимов, Р. Стуруа,  

     Е. Някрошюс (4 год.) 

13.Творчі пошуки режисера С. Данченка (4 год.) 
14.Режисерське мистецтво сучасної України (4 год.) 



 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 
Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни: 

 

1. Зайцева І.Є. Мюзикл і рок-опера як поліфункціональні мистецькі 

жанри. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). C. 543 –547. 

2. Зайцева І.Є. Деякі тенденції українського театрального мистецтва 

початку ХХI століття.  Мистецтвознавчі записки. Київ: Міленіум,  

2017. № 32. С. 187 –196.    

3. Зайцева І.Є. «Лицар Сумного Образу» в жанрі «мюзикл». Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури. . Київ: 

Міленіум,  2017. № 39. С. 98 –107.   

4. 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. 

5. 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. Брук П. Блуждающие точки. Москва: Малый драматический театр, 1986. 

270 с. 
2. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. Москва: 

Артист. Режиссер. Театр, 2003. 400 с. 

3.  Давыдова М. Конец театральной епохи. Москва: Золотая маска; ОГИ, 

2005. 384 с. 
4.  Данченко С. Бесіди про театр. Київ: Viva Vox, 1999. 217 с. 

5.  Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: Репетиція майбутнього. Київ: Факт,1998. 

  469 с. 
6. Мальцева О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. Москва : АСТ, 

2010.411 с. 

7. Пацунов В. Станіславський у ХХ столітті: Культ? Міф? Чи реальність?  

  Київ: Макрос, 2011. 216 с.  
8.  Смелянский А. М.; Егошина О. К.; Удальцова З. В. Режиссёрский театр:   

Разговоры  под занавес века /под ред. А. М. Смелянского / Вып. 1. 

Москва: Московский художественный театр, 1999. 348 с. 
9.  Смелянский А. М.; Егошина О. К.; Удальцова З. В. Режиссёрский театр:  

 Разговоры  под занавес века. /под ред. А. М. Смелянского / Вып. 2. 

 Москва: Московский художественный театр, 2001. 408 с. 

10. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. Москва: Искусство, 1988. 



 358 с. 

11. Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. Київ: ДУХ І  

  ЛІТРА, 2013. 672 с. 

Додаткова: 

1. Бояджиева Л. Макс Рейнхардт. Ленинград: Искусство,1987. 222 с. 
2. Любимов Ю.П. Рассказы  старого трепача.Москва: Новости, 2001. 385с. 

3. Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова. URL: 

http://teatrsemya.ru/dir/rezhissura/knigi_rezhissura/malochevskaja_i_rezhissersk
aja/10-1-0-109 

4.  Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства. Москва: Артист. Режиссер. 

Театр,1999. 351 с. 

5. Строева М. Режиссёрские  искания  Станиславского. Москва: Наука,1973. 
380 с. 

6. Таиров О. Записки  режиссера. Москва: Всероссийское театральное 

общество, 1970. 604 с. 

7.  Эфрос А. Профессия : режисер. Москва: Вагриус. 2000. 576 с. 
 

Інформаційні ресурси 

1. Вступление. Мастерство Актера и Режиссера. URL: 
https://culture.wikireading.ru/57658 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, екран, Інтернет, для проведення лекційних, практичних занять. 

  
 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ   

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо); 

 практичний метод ()семінарські 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;  

http://teatrsemya.ru/dir/rezhissura/knigi_rezhissura/malochevskaja_i_rezhisserskaja/10-1-0-109
http://teatrsemya.ru/dir/rezhissura/knigi_rezhissura/malochevskaja_i_rezhisserskaja/10-1-0-109
https://culture.wikireading.ru/57658


 диференційований залік/екзамен 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

                          ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«Мистецтво режисури » 

  

Форми оцінювання 

 Семестрове оцінювання: 
1. Лекційні  заняття ЗР1*  — 1 бал/ 2 бали**. 

2. Практичні заняття ЗР1:— 1бал/ 8 балів. 

3. Самостйна робота ЗР-1: -  1 бал/ 10 балів. 

4. Залікове заняття: ЗР- 1 -   максимум - 20 балів. 

5. Лекційні заняття ЗР 2: -    1 бал/ 2 бали. 

6. Практичні  заняття ЗР 2: - 1 бал/  8 балів. 

7. Самостійна робота ЗР-2 – 1 бал /10  балів. 

8. Підсумкова робота (екзамен). – максимум - 20 балів.   
* ЗР – змістовий розділ. 
**  максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної 
оцінки з відповідної форми контролю. 

 

- Підсумкове оцінювання:  диференційований залік (2 семестр),  

                         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 змістових розділів (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 (залік чи екзамен). 
  

   Зміст курсу поділений на  2  змістовні розділи (семестри). Кожний 

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, до Розділу  2 (ЗР2) – теми 8 - 14.  

 
Змістовний розділ 1 

 
Підсум

кова 

робота 

/екзам

ен , 

 Змістовний розділ 2 Підсум 
кова 

робота / 
залік  

80 залікових балів 1 80 залікових балів 20 балів 
(максиму

м) 
 (макси

мум) 
 

Самостійн
а 

Лекційні 
заняття 

Практи
чні  

 Самос
тійна 

Лекційні 
заняття 

 Практичніі 
заняття  

 



заняття 
робота    робота    

(виконанн
я 

7  занять х 
2  = 14 

балів 

7 занять х 
8 = 56 

балів 

20 
балів 

(викон
ання 

7 занять х 2 
= 14  балів 

7 занять х 8 = 
56 балів 

20 балів 

Індивідуально
го 

  (макси
мум) 

індиві
дуальн

ого 

  (максим
ум) 

завдання)    завдан
ня) 

   

10 14 56 20 10 14 56        20 
(максиму

м) 
(максиму
м) 

(максим
ум) 

 (макси
мум) 

(максиму
м) 

(максимум)  

 

   Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) 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, виступи на семінарських заняттях та 

виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою 
навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова 

робота / залік  та 
екзамен   

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 80 20 100 

 

  

    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 вищої освіти, який набрав 

суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову  оцінку без 

опитування чи виконання  екзаменаційного  завдання за результатами 

контролю. Здобувачі вищої освіти, 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  

 

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: 



 
90-100 А відмінно - здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, 

- вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

- вміє використовувати 

набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях, 

 - переконливо 

аргументує відповіді, 
- самостійно розкриває 

власні здібності 

Високий 

(творчий) 

відмінно зараховано 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої освіти 

вільно воло-діє 

теоретичним 

матеріалом, застосовує 

його на практиці,  

- вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях,  

- самостійно виправляє 

допущені помилки, 
кількість яких незначна 
 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 
 

добре  

74-81 С добре 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 

   



64-73 D задовільно - 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 

Середній 
репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 

значну частину його 
відтворює на 

репродуктивному рівні 

   

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 

освіти володіє 
матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 
становлять 

незначну частину 
навчального 

Низький 
рецептивно
- 
продуктивни
й 

Незадовільно не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 

матеріалом на 
рівні елементарного 

розпізнання і 
відтворення 

окремих фактів, 

елементів, об'єктів 

Низький 
рецептивно
- 
продуктивни

й 

Незадовільно не 
зараховано 

 

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 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 



завершеrI н ю ви вчеtl н я IIaBI.IaJI bFIoT ди с циrtл i гtи,

ПОЛIТ,ИКА ДИСIIИПЛIНИ

При органiзацiТ освiтнього процесу здобувачi вищоТ освiти, викладачi,
методисти та адмiнiстрацiя дitоть вiдповiдно до: Положення про органiзацiю
освiтнього процесу Нацiональнот академii керiвних кадрiв культури i
мистецтв, Кодексу академiчноТ доброчесностi НацiональноТ академiТ керiвних
кадрiв культури i мистецтв, Положення про систему забезпечення якос.гi
ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищот освiти Нацiональнот академiт керiвLlих
кадlрiВ культурИ i мистеr(Тв, [1о.поrКе}IFIя про проведеIIня практики студегtтiв
бакаrlаврського ,га магiс,герського piBHill I-[аrtiональноТ академiТ керiвних
калрiв куJlьтури iмис,геtl,гв, Системи вгrу.грiтлгIього забезгlечеttня якос.гi
освiтгtьоТ дiя.пьност,i т,а якосr.i виrцоТ освi,ги.

кожен викладач ставить здобувачам вищот освiти систему вимог 1.а
rIравил llоведiнки здобуI]а,riв виц(оТ освiти FIa заняттях, /lоl]олить до j'x вiдома
ме,гоl{ичгIi рекомеrrдаrtiт IItolto виконання рiзних видiв робiт. При цьому
обов'язково враховуються гtрисутнiст,ь на заняттях та активнiсr.ь гriд час
практичLlого заняття; (не)допустимiсть пропускiв та запiзнень на заняття;
користування мобiльним телефоном, планшетом чи iншими мобiльними
пристроями пiд час заняття; несвоечасне виконання поставленого завдання
тоIцо.

ПОЛIТИ КА ДОБРОЧВСFIОСТI

ЗдобуваЧ ВИщоТ освiти l]иконуIочи самостiйну або iндивiдуаJIьну
робоr,у IIови}Iен дотримуватись поrliтики доброчеснос.гi. У разi nu"uno..ii
гlltаl,iату в буль-яких Ви/lах робiт Здобувача виrцоl' освiти BiH отримус
незадовi-тrьнУ ol1iHKY i повиIIеН lloвTopнo виконатИ завданнЯ, якi перелбаченi у
силабусi.

Розробник : Зайцева I.€.' кандидаТ педагогiчних наук, доцент, доцен.г
кафелри режисурИ ,га ак,горськоТ майс.герностi ./1 n,'----)

W,LU (lriлпис. IlIБ)



Обl,овореtIо tIa засiдаrrlti r,ругrи забсзttе.tеttня ocBiтtlboT проIpами <Режисура>.

l'apallT, oclli,l,tl1,oi llроl,рапrи <Реrкисур:r>>: lIоl,ребrlяк ['. II., /(окl,ор
]\{t.lc,I,el1,I,I]o:]IIal]cl,I]a, ;lоllсlI,г, rrpotPccop касРе7дри рсiкисури ,га ак,горськоТ
майс,герtlос,гi

(lliдrпис. I-1I]])

погоджеltо

l{иректор Iнстиr,уту
суlIасного м ис,геlIтва

За,гверджеltо

Завiltуlзачlсlt кафеltри
ре?кисур[l l,a aKT,opcbKoi MaйcтcpttocT,i,
ltapo/tlla артистка УкраТtrи (пiдпис, lllБ

IIlБ)
Ку.ltиrlяlс М. Д.

Xoptl"rlellb JI. I.


	- Підсумкове оцінювання:  диференційований залік (2 семестр),
	екзамен (1 семестр).
	При простому розрахунку отримаємо:


