
Силабус курсу «Методика викладання сценічного мистецтва» 

2020–2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Методика викладання сценічного мистецтва  

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного 

театру і кіно) 

Викладачі курсу Козак Богдан Миколайович, професор, завідувач кафедри 

театрознавства та акторської майстерності 

Контактна інформація 

викладачів 

kafteatr@gmail.com, http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozak-bohdan-

mykolajovych, м. Львів 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щопонеділка, 08:30-09:50 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14) 

Сторінка курсу  http://kultart.lnu.edu.ua 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студенти засвоїли: 1) теоретичні і 

практичні основи майстерності актора психологічного театру; 

2) різнимі сценічні жанри (драма, комедія, водевіль і т.п.); 3) методи 

підготовки акторської фактури (тіла, голосу, пластики) та стилі 

виконання (психологічна гра за К. Станіславським, гротеск за В. 

Майерхольдом, елементи акторського перетворення за Л. Курбасом).  

Підготовчим базисом професії є оволодіння  системою тренінгів 

(Є. Ґротовский, П. Брук, Е. Барба). 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методика викладання сценічного мистецтва» є 

дисципліною професійно-практичної підготовки зі спеціальності 026 

Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 

для освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і 

кіно», другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІ 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета  курсу – дати студентам можливість опанувати базові фахові 

знання в галузях теоретичного та практичного сценічного мистецтва, 

необхідні для професійної діяльності актора театру і кіно.  

Завдання курсу – навчити студентів володіти сучасними професійними 

науковими методологічними інструментами, основами акторської 

майстерності, дійового аналізу п’єси і ролі, творення характерів та 

сценічних образів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Б. Мерлин. Актерское мастерство. Теория и практика / Пер. с англ. – 

Х.: изд-во «Гуманитарный центр» / А. А. Чепалов, 2017. – 256 с.  

2. Всеволод Майерхольд. Мистецтво театру / Переклад і впорядкування 

професора Богдана Козака. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка. 

3. Життя і творчість Леся Курбаса / Іупоряд., наук. ред. Богдан Козак. – 

Львів; Київ; Харків : Літопис, 2012. – 656 с.  

4. Козачковський Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках 

паперу. Підручна кника для акторів та режисерів / Упоряд. Козак Б. – 

Львів : Видавничий центр ЛНУ ім Івана Франка, 2017. – 96 с. 

5. Констянтин Станіславський. Робота актора над собою / Факсимільне 

видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 671 

http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozak-bohdan-mykolajovych
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/kozak-bohdan-mykolajovych


с. 

6. Курбас Л. Березіль: Із творчої спадщини // Упоряд. і прим. М. 

Лабінского; Передм. Ю. Бобошка. – К.: Дніпро, 1988. – 518 с.  

7. Лесь Курбас. Спогади учасників / Упоряд. М. Лабінський;  за 

редакцією народного артиста СРСР В.С. Василька. – К.: Мистецтво, 

1969.  
8. Л. Ковальчук. Основи педагогічної майстерності: Навчальний 

посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 

608 с.  

9. Немеровський А. Б. Пластическая выразительность актера: Учеб. 

пособие. – М.: Российский университет театрального искусства – 

ГИТИС, 2013. – 256 с.  

10.Э. Сарабьян. Большая книга актерского мастерства. Уникальное 

собрание тренингов по методикам величайших режисеров. 

Станиславский, Майерхольд, Чехов, Товстоногов / Эльвира Сарабьян, 

Вера Полищук. – М: Издательтво АСТ, 2019. – 800 с. 

Тривалість курсу 120 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять.  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студенти будуть підготовлені до професійної 

діяльності в театрі та кіно, а також до педагогічної роботи викладання  

майстерності актора та тренінги 

Ключові слова Акторська майстерність, характер, образ, фізична дія, пристосування, 

театральний костюм, реквізит. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Педагог як суб’єкт навчально-виховного процесу. 

ТЕМА 2. Театральна етика у творчості актора. 

ТЕМА 3. Методологія проведення тренінгу. 

ТЕМА 4. Задача, надзадача, наскрізна дія та над-надзадача. 

ТЕМА 5. Уява, фантазія у творчості актора. 

ТЕМА 6. Елементи, що складають характер сценічного персонажа. 

ТЕМА 7. Відмінності у жанровому виконанні ролі. 

ТЕМА 8. Технологія виконання ролі в театрі і кіно. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

практичний (проведення тренінгів у ) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

педагогічної майстерності та теоретичного обґрунтування діяльності 

актора театру та кіно 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, тренінги, зустрічі з акторами та режисерами, перегляд вистав та 

їх аналіз, участь у виставах базових театрів де проходить навчання з 

майстерності актора, участь в конкурсах.  

Необхідне обладнання Сценічний майданчик, реквізит, елементи костюмів, музика, світло. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Втручання в роботу 



інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в практичній роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. Побудувати тренінг, що охоплює м’язову свободу, увагу, координацію 

рухів, уяву та фантазію. З елементів тренінгу створити вмотивовану 

фізичну дію з елементами індивідуальних пристосувань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 / 2 

тиж.лют. 

2021 / 2 

год 

ТЕМА 1. 

Педагог як 

суб’єкт 

навчально-

виховного 

процесу 

 

Лекція Л. Ковальчук. Основи 

педагогічної 

майстерності: Навчальний 

посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2007. – 

608 с. 

  

2 / 3 

тиж.лют.

2021 / 2 

год 

ТЕМА 2. 

Театральна 

етика у 

Лекція 1.Констянтин 

Станіславський. Робота 

актора над собою / 

Факсимільне видання. – 

  



творчості 

актора. 

 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2015. – 671 с. 

2. Лесь Курбас. Спогади 

учасників / Упоряд. М. 

Лабінський;  за редакцією 

народного артиста СРСР 

В.С. Василька. – К.: 

Мистецтво, 1969. 

3. Життя і творчість Леся 

Курбаса / Іупоряд., наук. 

ред. Богдан Козак. – 

Львів; Київ; Харків : 

Літопис, 2012. – 656 с.  

3 / 4 

тиж.лют.

2021 / 2 

год 

ТЕМА 3. 

Методологія 

проведення 

тренінгу. 

 

Лекція. 1. Э. Сарабьян. Большая 

книга актерского 

мастерства. Уникальное 

собрание тренингов по 

методикам величайших 

режисеров. 

Станиславский, 

Майерхольд, Чехов, 

Товстоногов / Эльвира 

Сарабьян, Вера Полищук. 

– М: Издательтво АСТ, 

2019. – 800 с. 

  

Побудува

ти 

тренінг 

для 

акторів 

першого 

курсу 

50 год. 

До кінця 

курсу 

4 / 1 

тиж.бер. 

2021 / 2 

год 

ТЕМА 4. Задача, 

надзадача, 

наскрізна дія та 

над-надзадача. 

 

Лекція 1.Констянтин 

Станіславський. Робота 

актора над собою / 

Факсимільне видання. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2015. – 671 с. 

Проаналі

зувати 

персонаж

ів “12 

ночі” 

В.Шекспі

ра за 

допомого

ю дієвого 

аналізу 

п’єси і 

ролі 

10 год. 

На 

наступне 

занаяття 

35 / 2 

тиж.бер. 

2021 / 2 

год 

ТЕМА 5. Уява, 

фантазія у 

творчості 

актора. 

 

Лекція. 1.Констянтин 

Станіславський. Робота 

актора над собою / 

Факсимільне видання. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2015. – 671 с. 

Знайти 

індивідуа

льні 

пристосу

вання для 

персонаж

ів (на 

вибір) 

“12 ночі” 

В.Шекспі

ра 

10 год. 

На 

наступне 

занаяття 

6 / 3 

тиж.бер. 

ТЕМА 6. 

Елементи, що 

Лекція 1.Констянтин 

Станіславський. Робота 

  



2021 / 2 

год 

складають 

характер 

сценічного 

персонажа. 

 

актора над собою / 

Факсимільне видання. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2015. – 671 с. 

2. Курбас Л. Березіль: Із 

творчої спадщини // 

Упоряд. і прим. М. 

Лабінского; Передм. Ю. 

Бобошка. – К.: Дніпро, 

1988. – 518 с. 

7 / 4 

тиж.бер. 

2020 / 2 

год 

ТЕМА 7. 

Відмінності у 

жанровому 

виконанні ролі. 
 

. Лекція  1.Констянтин 

Станіславський. Робота 

актора над собою / 

Факсимільне видання. – 

Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2015. – 671 с. 

2. Всеволод Майерхольд. 

Мистецтво театру / 

Переклад і впорядкування 

професора Богдана 

Козака. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка. 

Визначит

и основні 

елементи 

що 

складают

ь одного 

із 

сценічни

х 

персонаж

ів “12 

ночі” 

В.Шекспі

ра 

10 год. 

На 

наступне 

занаяття 

8 / 1-2 

тиж. 

Квіт. 

2021 / 4 

год 

ТЕМА 8. 

Технологія 

виконання ролі в 

театрі і кіно. 
 

Лекція. 1. Л. Ковальчук. Основи 

педагогічної 

майстерності: Навчальний 

посібник. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2007. – 

608 с.  

2. Б. Мерлин. Актерское 

мастерство. Теория и 

практика / Пер. с англ. – 

Х.: изд-во «Гуманитарный 

центр» / А. А. Чепалов, 

2017. – 256 с. 

Придума

ти 

мізансце

ну з 

наростаю

чим 

темпорит

мом 

8 год. 

На 

наступне 

занаяття 

9 / 3-4 

тиж. Квіт. 

- 4 тиж. 

Трав.2021 

/ 16 год 

Проведення 

тренінгів в акторів 

молодших курсів 

.    

 


