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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 20 

Галузі знань 

02 «Культура і 

мистецтво» 
(шифр, назва) 

Нормативна навчальна дисципліна 

 

Модулів – 2 

Напрями 

026 «Сценічне 

мистецтво» 

 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  4 

Спеціальності  

Театрознавство 

 (шифр, назва) 

 

5-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

______________________ 
                         (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 600 

9-й  10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

80 год.  

Практичні, семінарські 

80 год.  

Лабораторні 

32 год.  

Самостійна робота 

 408 год.  

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік в кінці І семестру 

державний іспит в кінці ІІ семестру 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета: поглиблене навчання акторів з першим (бакалаврським) рівнем освіти, які добре 

володіють основами акторської майстерності, мають перспективу до подальшого творчого 

зросту на професійній сцені і будуть цілком підготовлені до вирішення різноманітних 

художніх завдань, які сьогодні прагне широко виявити український театр. 

Завдання:  

- освоєння теоретичного матеріалу; 

- освоїти процес створення вистави від підбору матеріалу до фінального показу; 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  

Знати: 

- основи системи Костянтина Станіславського. 

- методи акторського виховання, розроблені реформатором українського театру Лесем 

Курбасом. 
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- творчість В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, А. Арто, Б. Брехта, О. Товстоногова, М. 

Мельтініса, П. Брука, В. Ґротовського, Є. Барби та інших видатних митців ХХ 

століття. 

Вміти: 

- використовувати у своїй роботі відкриті ними методологічні підходи і закони при 

розв’язанні творчих проблем. 

- використовувати матеріал життєвих і мистецьких спостережень у роботі над етюдами 

та ролями. 

- вивчати власну психофізичну природу відкривати у ній не опановані сторони і 

оволодівати ними. 

- розвивати творчу уяву і фантазію, самостійну роботу думки. 

- проводити самостійний розбір п’єси та ролі 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ Д ИСЦИПЛІНИ  

 
Змістовий модуль 1.  

 

 

Тема 1. 

Вибір репертуару, відповідно до групи. 

Репертуар - основа творчої діяльності будь-якого творчого колективу. Слід ретельно 

відбирати твори, що мають художню цінність, поєднують цікавий зміст з досконалістю 

форми, з оригінальними і різноманітними виразними засобами, здатними по-справжньому 

захопити глядачів та розкрити творчий потенціал акорів. Підбір репертуару вимагає чіткого 

перспективного бачення процесу творення вистави як цілісної і послідовної системи, в якій 

кожна ланка, кожен структурний підрозділ, кожен фактор доповнюють один одного, 

забезпечуючи рішення єдиних художніх завдань. 

 

Тема 2. 

Драматичний твір, його стильові та жанрові особливості. 

Вид і жанр драматургічного твору: трагедія, комедія (звичаїв, характерів, положень, плаща і 

шпаги; сатирична, побутова, лірична, буфонада і т.д.), драма (соціальна, побутова, 

філософська і т.д.), водевіль, фарс і ін. Закони, тема та головна ідея твору. Жанрово-

композиційна будова обраного драматичного твору. Історія та період написання твору, 

відомості про автора. Особливості стилю драматурга. Місце твору в літературному контексті 

епохи. Особливості перекладу драматичного твору. 

 

Тема 3. 

Читка і аналіз твору. 

Формування першого враження від твору.  Особливості драматургічної конфлікту: трагічний, 

комічний, драматичний; соціальний, побутовий, філософський і т.д. Особливості 

драматургічної дії: зовнішня - внутрішня; "На сцені" - "за сценою", динамічна - статична. 

Особливості композиції п'єси. Наявність і специфіка основних елементів: експозиції, 

наростання емоційної напруги, конфлікту і його вирішення, кульмінації. 

 

Тема 4. 

Розподіл ролей між студентами методом проб, читання. 

Читка п'єси - унікальний спосіб знайомства з текстом драматичного твору, можливість 

продемонструвати свій творчий потенціал. Метод проб  - найефективніший спосіб розподілу 

ролей між акторами. 

 

Тема 5. 

Аналіз драматичного твору 

Специфіка створення діалогу в п'єсі. Особливості звучання теми кожного персонажа в 

діалогах і монологах. Тематика п'єси. Провідні теми. Ключові епізоди (сцени, явища). 

Проблематика твору. Провідні проблеми і ключові епізоди (сцени, явища). Авторське бачення 

вирішення поставлених проблем. Специфіка авторських ремарок. Специфіка авторської 

позиції, висловленої за допомогою ремарок. Суть назви п'єси. 

 

Тема 6. 

Поділ сцен на шматки, визначення задач. 

Межі епізоду вже визначені самою структурою драми. Важливо дати назву кожному епізоду 

(шматку), охарактеризувати подію, що лежить в основі епізоду: яке місце вона займає в ході 

розвитку дії? Назвати основних учасників епізоду і коротко пояснити: хто вони? яке їх місце в 
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системі персонажів? Розкрити особливості початку та фіналу епізоду. Сформулювати питання, 

проблему, що знаходиться в центрі уваги: автора; персонажів. 

Виявити і охарактеризувати тему і протиріччя , що лежать в основі епізоду. 

Охарактеризувати героїв - учасників епізоду, їх ставлення до події. 

 

Змістовий модуль ІI 
 

Тема 7. 

 Етюдним методом проби над сценами 

Театральний етюд - це вправа для розвитку акторської техніки. Етюди - необхідний елемент в 

робооты над виставою. За допомогою етюдів потрібно побудувати історію, працювати над 

собою, вчиться відчувати простір, а також налагодити контакт з партнером. Основне завдання 

етюдних проб  -  навчити актора працювати не тільки в несподіваних умовах, а й в 

запропонованих обставинах. Також завдяки імпровізаційній практиці можна пізнати свої 

здібності і недоліки гри на сцені. 

 

Тема 8.  

Послідовні репетиції уривків. 

Послідовні репетиції уривків – найовготриваліший процес у створенні вистави.  На цьому 

етапі відбувається розучування текстів ролі, вирішення сцен, розробка мізансцен, 

налагодження роботи з партнерами, деталізація образу та ін.  

 

Тема 9.  

Підбір і залучення необхідного реквізиту і бутафорії 

Реквізит та бутафорія необхідні для занурення глядача в атмосферу вистави і його підбір 

потребує окремої уваги.  Методом проб можливо підібрати найбільш влучний і відповідний 

ситуації реквазит. Часто необхідний реквізит прописаний автором п’єси, але в іншому 

випадку, актор має проявити свій творчий потенціал і самстійно знайти найбільш влучний 

реквізит. 

 

Тема 10.  

Акцентування конфлікту. 

Конфлікт п'єси, як правило, не тотожний побутовому життєвому зіткненню. Він узагальнює, 

типізує протиріччя, які драматург, спостерігає в житті. Зображення того чи іншого конфлікту 

в драматургічному творі - це спосіб розкриття соціального протиріччя в дієвій боротьбі. 

Головним завданням актора є загострити обставини і закцентувати конфлікт, донести через 

нього до глядача актуальність теми і важливість подій.  

 

Тема 11.  

Пряме і непряме спілкування. Підтекст 

Пряме спілкування припускає особисті контакти і безпосереднє сприйняття один одним 

людей, у самому акті спілкування. Непряме здійснюється через посередників, якими можуть 

виступати партнери по сценіабо глядач. Головний елемент підтексту - спогади про пережиті 

емоції. Завдання актора - розкрити та виявити підтекст в своїй поведінці за допомогою 

інтонацій, рухів, міміки. При обриві лінії підтексту, потрібно знайти об'єкти внутрішнього дії. 

Підтекст може бути глибоко захований від партнерів і від самих глядачів, але, врешті-решт, 

логіка поведінки видасть справжні наміри дійової особи, розкриє його внутрішню суть. 

Підтекст ролі з'ясовується лише в кінці п'єси, коли несподіваний поворот подій кидає світло 

на все, те, що відбувалося до цього. Без підтексту не можна обійтися на всіх стадіях 

словесного взаємодії. Підтекст акторові потрібен не тільки при проголошенні слів, але і коли 

він слухає партнера. Створюючи внутрішній монолог в репетиційний період, важливо 

визначити логіку своєї поведінки в хвилини сценічного мовчання. 

 

Тема 12. 
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Темпоритм дії. 

Об’єкти уваги у акторів на сцені дуже часто змінюються. Оцінка - це відношення персонажа 

до явища, факту, події, предметів, які виникають на сцені. Оцінити факт, означає висловити до 

нього певне ставлення. Якщо виникає вірне ставлення змінюється ритм. Без зміни ритму 

оцінка не народжується. Темп - це швидкість дії, зовнішнє вираження ритму. Темпо-ритм - 

співвідношення енергії, активності дії і його швидкість. Ритм - це биття пульсу в цій сцені, 

дієва насиченость. Існує десять номерів стану (ритму). 

 

 

Змістовий модуль ІII 

 

Тема 13. 

 Музичне оформлення як елемент атмосфери. 

Через атмосферу виражається ідея вистави, ритми сценічного життя, з нею пов'язані характери 

дійових осіб і їх відносини. Вплив музики на людину надзвичайно велике, завдяки її 

сценічним властивостями. Вона здатна відобразити почуття людини, явища зовнішнього світу, 

соціальні конфлікти, героїчні вчинки і т.д. Це найсильніша виражальний засіб театру. 

 

Тема 14.  

Елементи оформлення: костюми, реквізит, бутафорія, декорації. 

Театральний костюм - це складова сценічного образу актора, це зовнішні ознаки і 

характеристика  персонажа, що допомагають перевтіленню актора; засіб художнього впливу 

на глядача. Недбале ставлення до костюму знижує якість вистави. Костюм - це біографія, 

характер, національні ознаки, риси часу. Влучно підібрані реквізит, бутафорія та декорації, як 

і костюм, допомагають правильному сприйняттю театрального дії. 

 

 

Змістовий модуль ІV 

 

Тема 15.  

Генеральні репетиції цілої вистави. 

Генеральні репетиція - останні репетиція перед виставою. Саме під час генеральних репетицій 

можливо помітити і проаналізувати недоліки, які були упущені під час послідовних репетицій 

епізодів, вималювати наскрізну дію вистави. Зазвичай проходить в костюмах, із залученням 

всього необхідного реквізиту та бутафорії, в оригінальних декораціях та повним музичним 

оформленням. На генеральній репетиції актори працюють у повну силу. 

 

Тема 16.  

Фінальна репетиція вистави перед показом. 

Репетиція вистави безпосередньо перед показом зазвичай проходить у формі прогону окремих 

епізодів чи загальних сцен. Саме на фінальній репетиції можна внести останні корективи у гру 

акторів.  Під час фінальної репетиції актор має підготувати своє тіло, голос і емоційний стан 

до показу. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7       

Змістовий модуль. 

Тема 1.  5 5 2  12       
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Тема 2.  5 5 2  25       

Тема 3.  5 5 2  25       

Тема 4.  5 5 2  25       

Тема 5.  5 5 2  25       

Тема 6.  5 5 2  25       

Тема 7.  5 5 2  25       

Тема 8.  7 7 2  38       

Тема 9.  5 5 2  25       

Тема 10.  5 5 2  25       

Тема 11.  5 5 2  25       

Тема 12.  5 5 2  25       

Тема 13.  5 5 2  25       

Тема 14.  5 5 2  25       

Тема 15.  5 5 2  25       

Тема 16.  3 3 2  20       

Усього годин : 192 80 80 32  408       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розгляд кількох варіантів драматичних творів, їх порівняння 5 

2 Історія та період написання твору, відомості про автора. Місце 

твору в літературному контексті епохи: напрямок, метод, як 

прийняла твір літературна громадськість і критика 

5 

3 Визначення першого враження про твір, ставленя до різних 

персонажів 

5 

4 Аналіз конкретного персонажа, створення біографії ролі 5 

5 Тема, ідея, основна думка, наскрізна дія п'єси. 5 

6 Окреслення подієвого ряду, відповідно до кожного шматка. 5 

7 Підбір дії персонажа, відповідно до його характеру 5 

8 Послідовні репетиції уривків. 7 

9 Репетиції уривків із залученням різного реквізиту 5 

10 Загострення обставин для конкретного персонажа 5 

11 Відточення деталей образу, відповідно до загальної канви вистави 5 

12 Репетиції з акцентом на таймінг вистави 5 

13 Репетиція сцен із музичним оформленням 5 

14 Репетиція вистави в готових декораціях, костюмах із залученням 

всього необхідного реквізиту 
5 

15 Генеральні репетиції цілої вистави. 5 

16 Показ готової вистави 5 

 Разом 80 

 

6. САМОСТІЙНА  РОБОТА 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Пошук і підбір матеріалу 25 

2 Дієвий аналіз п’єси і ролі 25 

3 Запропоновані обставини. Загальна характеристика персонажа 25 

4 Написання біографії ролі, пошук зерна ролі, характеристика 25 
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персонажа 

5 Розоробка внутрішніх монологів  25 

6 Дія - основний виражальний засіб у мистецтві актора. Види дії. 25 

7 Словесна дія. Значення слова в творчості актора. 25 

8 Самостійні репетиції над роллю 38 

9 Робота з голосом  25 

10 Виражальні засоби театру і акторського мистецтва. 25 

11 Характер і характерність персонажа 25 

12 Пластична виразність актора і її елементи. 25 

13 Роль гриму і костюма в створенні сценічного образу 25 

14 Вистава і глядач. Особливості роботи актора для глядача. 25 

15 Атмосфера вистави 25 

16 Відточування елемнтів образу 20 

 Разом  408 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
В процесі навчання використовуються наступні методи: лекція (подається фактичний 

матеріал, висвітлюються положення нормативно правових актів тощо), проблемний метод 

(полягає у постановці перед студентами проблем практичного характеру та аналізуються 

запропоновані студентами способи їх вирішення), інформаційно-пояснювальний метод 

(надається інформація законодавчого, адміністративного, практичного характеру, статистична 

інформація тощо. Пояснюється значення окремих нормативно-правових приписів та 

термінології), метод обговорення дискусійних питань (обговорюються проблеми реалізації 

прав людини, застосування норм чинного законодавства України, практика підготовки 

юридичної документації, судова практика тощо), метод виконання практичних завдань (на 

підставі сформульованих ситуативних задач розглядаються практичні аспекти застосування 

норм трудового права та способи вирішення трудових спорів) 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час 

практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних форм проведення 

поточного контролю:  

- усне опитування; 

- письмове опитування (контрольна або творча робота);  

- тестовий контроль. 

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних 

заняттях.  

Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами 

матеріалу шляхом проведення модулів. Форма модульного контролю за рішенням кафедри 

може бути у вигляді: 

- письмових завдань; 

- усно (колоквіум). 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
 

Результати контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний та 

модульні контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові 

за поточний контроль виставляють «0» балів. 

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою 

шкалою: 
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№ Бали Рівень знань за національною шкалою 

1 50 Відмінно 

2 45 Дуже добре 

3 40 Добре 

4 31 Задовільно 

5 26 Достатньо 

6 0 Незадовільно 
 

Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з 

практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою 

неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, 

виставлять “0” балів. Отримані у такому разі («0» балів) враховують при визначенні 

середнього бала. 

Для допущення до модуля студент мусить набрати за результатами поточного та 

модульного контролів не менше 26 балів). Якщо студент не виконав усі види робіт 

передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав модуля), 

вважається, що він не виконав навчальної програми і залік не зараховується. У такому разі 

студент складає залік за талоном №2. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Кінцева оцінка 

за залік складається із суми середнього бала за поточний та модульний контролі з 

дотримання пропорції 50% - 50%.  

 

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Кількість набраних балів, разом 

із  поточним, модульним 

контролем 

(національна шкала) 

Код оцінки 

(національна 

шкала) 

Код оцінки за залік  

(міжнародний 

стандарт) 

90 – 100 Зарах A 

81 – 89 Зарах B 

71 – 80 Зарах C 

61 – 70 Зарах D 

51 – 60 Зарах E 

0  - 50 Незарах FX 

0 – 50  на комісії Незарах F 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Базова література 

1. Варпаховський Л. В. Наблюдения. Анализ. Опыт. – М., 1978 

2. Василько В.С. Про перевтілення в мистецтво актора. – К., 1962 

3. Василько В.С. Фрагменти режисури. – К., 1976 

4. Вахтангов Е. Б. Материалы и статьи. – М., 1984 

5. Гиппиус. С.В. Гимнастика чуств. – М., 1967 

6. Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. - М., 1990 

7. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского., М., 1952 

8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978 

9. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1959 

10. Корогодский З. Я. Этюд и школа., М., 1975 
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11. Корогодский З. Э. Первый год. Начало. – М., 1973 

12. Кропивницький М. Л. Збірник статей, спогадів, матеріалів., К., 1966 

13. Курбас Л. Спогади сучасників. Збірник статей. – К., 1969 

14. Курбас Л. "Березіль": із творчої спадщини//Упорядкування і примітки М. Лабінського. 

– К., 1988 

15. Курбас Л. У театральній діяльності,  в оцінках сучасників, документах// Упоряд. І 

примітки О. Зінкевич.: "Смолоскип". – Балтімор-Торонто, 1989 

16. Мар'яненко І. О. Минуле українського театру. – К., 1953 

17. Мейерхольд В. Э. Творческое наследие. – М., 1978 

18. "Молодий театр". Генеза, завдання. Шляхи. Статті, спогади, матеріали//Упорядкув. 

Вступна стаття М. Лабінського. – К., 1991 

19. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. – М., 1984 

20. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пиесы. – М., 1982 

21. Пилипчик Р. Я. Микола Садовський у спогадах сучасників. – К., 1984 

22. Ревуцький Дм. Живе слово. Теорія виразного читання для школи / Вступне слово В. 

Ревуцький, передмова Б. Козак, ред. Н. Бічуя - Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. - 200 с 

23. Садовський І. К. Мої театральні згадки. – К., 1956 

24. Саксаганський П.К. Думи про театр. – К., 1956 

25. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-и томах. – М, 1954-1967 

26. Таиров А.Я. Записка режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970 

27. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984 

28. Туманишвили М. И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983 

29. Чехов М. А. Литературное наследие. В двух томах. – М., 1986 

30. Щепкин М.С. Записки в 2-х томах. – М., 1986 

31. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. – М., 1975 

32. Эфрос А. В. Продолжение театрального рассказа. – М., 1985 

 

Допоміжна література 

1. Акимов Н. П. Театральное наследие. В 2-х томах. – Л.-М., 1978 

2. Барро Ж. Воспоминание для будущего., М., 1979 

3. Бобошко Ю. М. Гнат Юра. – К., 1979 

4. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. – К., 1987  

5. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1967 

6. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Переднє слово та упор. Б.Козак. - Львів: 

“Літопис”, 1999. - 185 с. 

Брук Пітер. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр / Перекл. з 

англ. Я. Винницької та О. Матвієнко, післямова Б. Козака. – Львів, 2005Стайн Дж. Сучасна 

драматургія в теорії та театральній практиці. У трьох томах. – Львів, 2003 
 


