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             червень 2019 рік  



  

І Курс  
  

1. Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни   

“Сценічна мова”  
  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 0202 

Мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Дисципліна 

професійнопрактичної 

підготовки  

  

Модулів – 4  

Напрям  

6.020.201  

Театральне мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 8  

Акторське мистецтво  

  

1-й  

Курсова робота –  Семестр  

Загальна кількість годин 

– 510  

1–2 -й    

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

2 аудиторних – 383 

самостійної роботи 

студента - 445  

Освітньокваліфікаційний  

рівень: Бакалавр  

  

32 год.    

Практичні, семінарські  

32 год.    

Самостійна робота - 26 год.  

Вид контролю: іспит  

ІНДЗ:  

  

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – ½  

  

  

  

  

  



  

  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
  

Мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними та 

практичними навиками пов’язаними з роботою над сценічним словом, 

аналізом художнього твору та опануванням органічною словесною дією в 

творчому процесі акторської майстерності.  

  

Завдання  вивчення дисципліни – полягає у комплексному оволодінні 

елементами словесної дії, як однієї з найважливіших складових акторської 

майстерності, техніки мовлення та вироблення навиків художнього виконання 

творів зі сцени.  

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  знати: закони 

художньо-логічного аналізу творів, норми техніки мови (орфоепія, фонетика, 

дикція, артикуляція), особливості роботи актора над різними жанрами 

літератури та драматургії; вміти:   

• виконувати аналіз художнього твору;   

• володіти всіма компонентами  техніки мови: правильною 

літературною вимовою, чіткою дикцією, фонаційним диханням, 

звучним і сильним голосом;  

• виконувати систему тренувальних вправ: орфоепічних, дикційних, 

дихальних та голосових  

.  

Опанування курсом “Сценічна мова” повинно  

забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:  
   

Назва рівня 

сформованості вміння  

Зміст критерію рівня сформованості вміння  

1. Репродуктивний  Вміння  відтворювати  знання, 

 передбачені даною програмою.  

2. Алгоритмічний  Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій.  

3. Творчий  Здійснювати  евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язування 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій.  

  



Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу: « 

Майстерність актора», «Вокал», «Сценічний рух», «Танець».  

   
  

  

  

  

  

3. Програма навчальної дисципліни.  

  

Вступ   

Навчальна програма «Сценічна мова» (510 години) призначена для 

студентів спеціальності «Сценічне мистецтво (акторське мистецтво)». Курс 

покликаний дати уявлення про теоретичні та практичні основи сценічної мови.  

  

І семестр І курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.   
  

 РОБОТА НАД ПРОЗОВИМ УРИВКОМ ОПИСОВОГО  ХАРАКТЕРУ 

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ  
  

18 год. – лекційних  

18 год. – практичних  

1 год. в тиждень на одного студента  індивідуальні заняття  

  
ТЕМА 1. Особливості сценічної мови   

  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні 

вправи та дія.   

  

Основні поняття: сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, 

дихання.   

Література:  

Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ (2 год.)  

  

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова 

звукосполучень (І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  

  



Література:  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

222–226.  

o 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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 34–99.   

  

ТЕМА 2. Дикція  та дикційні вправи   
  

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види 

дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка. Література:  

  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.   
  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з 

використанням гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і 

нижньої щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і 

вимова звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, 

Т-Д, Х-Г, В-Ф, З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в 

словосполученнях  з голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та 

багаторазове  повторення  вправ – запорука виховання відчуття складу слова, 

його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ 

ТКП,  СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и)  

  

Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

218–228.  

  



ТЕМА 3. Орфоепія  та орфоепічні правила   

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень 

культури та етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти 

української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. 

Вимова  голосних.  Нескладні  голосні  в  українській  мові. 

 Вимова приголосних. Уподібнення, пом’якшення та спрощення груп 

приголосних. Наголос як виразний засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне 

мовлення.  

  
  
  

Література :   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна 

нормативність. – Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 

2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ      Вивчення  

орфоепічних  правил  проводиться та засвоюється на протязі двох семестрів, 

виправлення орфоепічних недоліків (в разі необхідності ) протягом всіх 

семестрів.  

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно 

поєднувати комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом.  

Проводити  орфоепічний аналіз тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем. 

Література : o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища 

школа, 1989. – С. 244–270.  

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної 

мови. – Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с.  

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

ТЕМА 4. Дихання та голос   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови 

актора, його публічних виступів. Центральний та периферичний  відділи 

мовного апарату. Набуття навичок фонаційного дихання. Голос та його 



особливості. Характеристика  мовного (фонаційного) голосу: сила тембр, 

висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних 

шляхів і м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу. 

Робота над голосом в регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу. 

Набуття мовного та музично-пісенного слуху. Дихання в русі. Основні 

поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.  

Література :  

Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та 

вдосконалення дикції. Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – 

С. 279-286. o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 

2006. – С. 63–72.   

  

ТЕМА 5. Логіка мови   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація 

та логічна перспектива. Правила логічних наголосів. Розділові знаки ті 

інтонація мови.  

Основні поняття:  інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна 

перспектива.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» 

логічного інтонування. Текст і підтекст. Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – 

С. 34-61. o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – 

Москва: М-во культури РСФСР, 1972. – 72 с.  

  

ТЕМА 6. Дієвість мови   
  

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  



Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні 

уявлення як образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. 

Правда та віра в реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  

Література :  

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 7. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору  (описова проза 

від першої особи)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду 

подій та сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та 

надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, 

наскрізна дія, надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література : o Станиславський К.С. Собрание  сочинений в 8 

томах. – Москва:  

Искуство, 1954-1961.  o Карасьов М.М. К.С.Станіславський 

і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 1963. –  160 с.  

  

Індивідуальні заняття  до модуля І   
  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих 

заняттях студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні 

знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним 

студентом над темою «Описова проза від першої особи». Ця робота 

проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір твору.  

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над прозою від першої особи.  

4. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   



5. Ряд подій та розвиток сюжету.  

6. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

7. Темпоритм виконання.  

8. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

9. Постійне виправлення похибок.  

10. Прогонні репетиції.  

11. Публічний виступ.  

12. Аналіз виступу.  

ІІ семестр І курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   
  

 РОБОТА НАД КАЗКОЮ  
  

18 год. – лекційних  

16 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1 студента   

  
ТЕМА 8. Особливості виконання казки   

  

Оповідач та персонажі казки. Образ оповідача та жанрові особливості 

казки. Елементи фантастики, алегорії. Ліричні мотиви та філософські 

узагальнення. Характери людей та динаміка розвитку сюжетної композиції. 

Казки про тварин і  птахів та образ казкаря  при виконанні казки..  Елементи 

сатири гротеску в стилістиці казці. Стилістика художньої мови. Спорідненість 

жанру казки з легендою та притчею.  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні 

вправи та дія.   

  

Основні поняття: сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, 

дихання, казка, мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

  

Використання пластичних вправ етюдного напряму при виконанні казки. 

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова 

звукосполучень (І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  

  

Література:  



o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – 

С. 222–226.  

o 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.  o Ласкавая Е. В. Речеголосовой 

тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.  o Актор, персонаж, роль, 

образ, збірник статей. – Л., 1986  

  
  

ТЕМА 9. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні казки   
  

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія.  

Види дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка.  

  

Література: o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 

2006. – С. 73–99.   

  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    

– Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з 

використанням гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і 

нижньої щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і 

вимова звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, 

Т-Д, Х-Г, В-Ф, З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в 

словосполученнях  з голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та 

багаторазове  повторення  вправ – запорука виховання відчуття складу слова, 

його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ 

ТКП,  СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и)  

  

Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

218–228.  

  



ТЕМА 10. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні казки   

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень 

культури та етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти 

української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. 

Вимова  голосних.  Нескладні  голосні  в  українській  мові. 

 Вимова приголосних. Уподібнення, пом’якшення та спрощення груп 

приголосних. Наголос як виразний засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне 

мовлення.  

Література :   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна 

нормативність. – Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 

2007. – 265 с.  

  
  
  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ      Вивчення  

орфоепічних  правил  проводиться та засвоюється на протязі двох семестрів, 

виправлення орфоепічних недоліків (в разі необхідності ) протягом всіх 

семестрів.  

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно 

поєднувати комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом.  

Проводити  орфоепічний аналіз тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем. 

Література : o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища 

школа, 1989. – С. 244–270.  

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної 

мови. – Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с.  

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  
  

ТЕМА 11. Дихання та голос  при виконанні казки   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови 

актора, його публічних виступів. Центральний та переферичний  відділи 

мовного апарату. Набуття навичок фонаційного дихання. Голос та його 



особливості. Характеристика  мовного (фонаційного) голосу: сила тембр, 

висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних 

шляхів і м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу. 

Робота над голосом в регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу. 

Набуття мовного та музично-пісенного слуху. Дихання в русі.  

Основні поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.  

Література :  

o  Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–

33.   

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та 

вдосконалення дикції. Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989.  

– С. 279-286.  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 63–72.   

  

  

ТЕМА 12. Логіка мови при виконанні казки   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація 

та логічна перспектива. Правила логічних наголосів. Розділові знаки ті 

інтонація мови.  

  

Основні поняття:  інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна 

перспектива.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» 

логічного інтонування. Текст і підтекст. Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

34-61.  

o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: М-во 

культури РСФСР, 1972. – 72 с.  

  

ТЕМА 13. Дієвість мови при виконанні казки   
  



Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні 

уявлення як образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. 

Правда та віра в реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  

Література :  

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 14. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору  (КАЗКА)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду 

подій та сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та 

надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, 

наскрізна дія, надзавдання.  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література : o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 

томах. – Москва: Искуство, 1954-1961.   

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

Індивідуальні заняття  до модуля ІІ   
  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих 

заняттях студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні 

знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним 

студентом над темою «Виконання казки». Ця робота проводиться в 

кілька етапів:   

  

1. Вибір твору (українська , зарубіжна, авторська або народна 

казка).  

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над казкою.  



4. Оповідач (казкар) та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  

Структура навчальної дисципліни  

І курс  

ТЕМА  

Кількість годин відведених на:  

Лекції  

Семінарські 

та практичні 

заняття  

Самост. 

роб.  

Індивід. 

роб.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.     РОБОТА НАД ПРОЗОВИМ УРИВКОМ 

ОПИСОВОГО ХАРАКТЕРУ ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ.  

ТЕМА 1 Особливості сценічної мови  2  1  1    

ТЕМА 2 Дикція  та дикційні вправи  2  2  1    

ТЕМА 3 Орфоепія  та орфоепічні правила  2  2  1    

ТЕМА 4 Дихання та голос  4  1  1    

ТЕМА 5 Логіка мови  3  1  1    

ТЕМА 6 Дієвість мови  2    1    

ТЕМА 7 Вибір, художньо-дійовий аналіз 

та виконання твору   

(описова проза від першої особи)  

3  1  1    

Всього  8  8  7    

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ   РОБОТА НАД КАЗКОЮ  
ТЕМА 8 Особливості виконання казки  2  2  1    

ТЕМА 9 Дикція  та дикційні вправи  при 

виконанні казки  
2  1  1    

ТЕМА 10 Орфоепія  та орфоепічні правила 

при виконанні казки  
2  1  1    

ТЕМА 11. Дихання та голос  при виконанні 

казки   
4  1  1    



ТЕМА 12 Логіка мови при виконанні 

казки  
3  1  1    

ТЕМА 13 Дієвість мови при виконанні 

казки  
2        

ТЕМА 14 Вибір, художньо-дійовий аналіз 

та виконання твору (казка)  
3  2  1    

Всього   8  8  6    

ВСЬОГО годин:  16  16  13    

  

5. Самостійна  робота  
  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Виконання вправ  на вдосконалення артикуляції та дикції  8 год.  

2.  Виконання вправ на розвиток голосового діапазону  та вироблення 

фонаційного дихання  
6 год.  

3.  Тренувальні вправи з техніки мовлення (гекзаметр і скоромовки)  8год.  

4.  Всебічне опрацювання уривку з прозового твору та казки  6 год.  

  Разом   26 год.  

  

10. Методи контролю  
  

У процесі опрацювання прозового уривку та жанру казки студент 

повинен виявити  розуміння дієвого аналізу твору, визначення тими та ідеї, 

логічної перспективи словесної дії, динаміку розвитку сюжетного конфлікту, 

перспективу темпоритму, партитуру оцінок подій. Розуміння логічних 

психологічних пауз та студент повинен виявити розуміння взаємозалежності 

сценічного тону і жанру казки чи літературного твору.  

Поточне оцінювання в процесі занять, оцінювання індивідуальних 

завдань .  

Методи навчання: лекції, лекції-бесіди, лекції-розповіді, лекціїдискусії, 

лекції-діалоги, методи групової роботи та ін.  

                                                                                 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)  

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумко-вий тест  

(екзамен)  
Сума  

Змістовий модуль 1  50  100  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7      

5  5  5  10  7  6  12  50  100  

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів  



  

Поточне тестування та самостійна робота  
Підсумко-вий тест  

(екзамен)  
Сума  

Змістовий модуль 2  50  100  

Т18  Т9  Т10  Т11  Т12  Т13  Т14      

3  7  5  8  5  6  16  50  100  

  

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків).  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів;  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

  

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів 

(написання підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за 

шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, 

“задовільно”, “незадовільно”).  

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, 

в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно 

дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з 

практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та 

тлумачити політологічні поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, 

правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і 

логічно його викладати, не допускаючи помилок.  

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення політологічних 

понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих 

помилок.  

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв 

основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та 

формулювання понять, порушує послідовність у викладені програмного 

матеріалу, має прогалини в знаннях.  

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не 

знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не 

володіє навичками застосування знань, які забезпечували б вирішення 

професійних завдань.  

  

 Діагностика  успішності  навчання  з  навчальної  дисципліни  



здійснюється на основі таких засобів, як питання до іспиту, тести, тестові 

завдання, задачі, пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань 

з дисципліни, написання наукової роботи тощо.   

  

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS  

  

 
  

12. Методичне забезпечення  
1.Відеозаписи, ілюстративні матеріали до тем.  

  

13. Рекомендована література 1. 

Ангоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.– К.: Либідь, 1991.  

2. Блік О. В. Практикум з української мови. – К.: Освіта, 1969.  

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. –Л.: Світ, 1990.  

4. Запорожець Т. И. Лодка сценичной речи. – М.: Просвещение, 1974.  

5. Закушняк А. Я. Вечера рассказа.- М.: Искусство, 1984.  

6. Журавлев Д. И. Беседы об искусстве чтеца. –М.: Сов. Россия, 1979.  

7. Карасьов М. М. К.С.Станіславський і сценічна мова.–К.: Мистецтво, 1965.  

8. Карасьов М.М,, Художні чигання. – К; Мистецтво, 1965.  

9. Катышева Д. Н. Литературный монтаж.– М.:Сов.Россия, 1973.  

10. Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. –М.: Искусство, 1988.  

11. Калачеева С. В. Стих и ритм - М.: Знание, 1978. 12. Карська А. И. Виразне 

читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища школа, 1990.        

13. Коваленков А. Практика современного стихосложения.–  М., 1967.  

14. Ковалевський А. П. Рима. – К., 1965.  

15. Мар’яненко І. О. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964.  

16. Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.:  

Либідь, 1980.  

17. Саксаганський П.К. Про театр. –  К.: Мистецтво, 1953.  

18. Саксаганський П.K. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937.  



19. Словник української мови (під ред. І.К.Білодіда). –К.: Наукова думка, 1980.  

20. Сокирко Л.Г. Слово актора. Поради з орфоепії української мови. – К.: 

Мистецтво, 1971.  

21. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1975.  

22. 23. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. 23. 

Яхонтов В. Н. Театр одного актора. – М.: Искусство, 1958.   

  

Допоміжна   
  

• Гротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999. • 

Сценическая речь / Под ред. Кодляниповой. – М.: Искусство, 1976.   

  
  

ІІ Курс  
  

1. Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни   

“Сценічна мова”)  

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  –2,5  

Галузь знань  

02 Культура і 

мистецтво   

 
(шифр, назва)  

Дисципліна 

професійнопрактичної 

підготовки  

  

Модулів – 2  

Спеціальність 

Театральне мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2  Спеціалізація  

Акторське мистецтво  

  

2-й  

Курсова робота –  Семестр  

Загальна кількість 

годин – 510  

3, 4 -й    

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

2 аудиторних – 61 

Освітньокваліфікаційний  

рівень: Бакалавр  

  

24 год.    

Практичні, семінарські  

24 год.    



самостійної роботи 

студента - 27  

Самостійна робота – 27 год.  

Вид контролю– екзамен   

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – ½  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

  

Мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними та практичними 

навиками пов’язаними з роботою над сценічним словом, аналізом художнього твору та 

опануванням органічною словесною дією в творчому процесі акторської майстерності.  

  

Завдання  вивчення дисципліни – полягає у комплексному оволодінні елементами 

словесної дії, як однієї з найважливіших складових акторської майстерності, техніки 

мовлення та вироблення навиків художнього виконання творів зі сцени.  

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   

знати: закони художньо-логічного аналізу творів, норми техніки мови (орфоепія, 

фонетика, дикція, артикуляція), особливості роботи актора над різними жанрами літератури 

та драматургії; вміти:   

• виконувати аналіз художнього твору;   

• володіти всіма компонентами  техніки мови: правильною літературною 

вимовою, чіткою дикцією, фонаційним диханням, звучним і сильним голосом;  

• виконувати систему тренувальних вправ: орфоепічних, дикційних, дихальних 

та голосових  

.  

Опанування курсом “Сценічна мова” повинно  

забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:  

   

Назва рівня сформованості 

вміння  

Зміст критерію рівня сформованості вміння  

1. Репродуктивний  Вміння  відтворювати  знання, 

 передбачені  даною програмою.  

2. Алгоритмічний  Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій.  

3. Творчий  Здійснювати  евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язування нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій.  

  

Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу: « Майстерність 

актора», «Вокал», «Сценічний рух», «Танець».  

   



  

4. Програма навчальної дисципліни.  

  

Вступ   

Навчальна програма «Сценічна мова» (510 години) призначена для студентів напряму 

підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)». Курс покликаний дати уявлення 

про теоретичні та практичні основи сценічної мови.  

  

  

І семестр ІІ курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.   

  

 РОБОТА НАД БАЙКОЮ  

  

8 год. – лекційних  

8 год. – практичних  

1 год. в тиждень на одного студента  індивідуальні заняття  

  

ТЕМА 1. Особливості виконання байки   

  

Розуміння головної властивості байки – як мініатюрного оповідання у віршах. 

Оповідач та персонажі байки. Образ оповідача та жанрові особливості байки. Елементи 

фантастики, алегорії. Ліричні мотиви та філософські узагальнення. Характери людей та 

динаміка розвитку сюжетної композиції. Байки про тварин і  птахів та образ оповідача при 

виконанні байки.  Елементи сатири гротеску в стилістиці байки. Стилістика художньої 

мови. Спорідненість жанру байки з легендою та притчею.  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. Артикуляційні 

вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та дія.   

  

Основні поняття: сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, дихання, байка, 

мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ    

  

Використання пластичних вправ етюдного напряму при виконанні байки. Виконання 

тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова звукосполучень (І група вправ з 

використанням  приголосних «М», «Н»).  

  

Література:  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. –С. 222–226. o 

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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   



o Актор, персонаж, роль, образ, збірник статей. – Л., 1986  

  

  

ТЕМА 2. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні байки   

  

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види дикційних 

вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка. Література:  

  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – Навч. 

Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова звуків 

у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, В-Ф, З-С, К-Г, М-

Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з голосними І, Е, А, О, У, 

И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – запорука виховання відчуття 

складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  СТІЗД, 

КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и)  

  

Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218–228.  

  

ТЕМА 3. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні байки   

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень культури та  

етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. Вимова  

голосних. Нескладні голосні в українській мові. Вимова приголосних. Уподібнення, 

пом’якшення та спрощення груп приголосних. Наголос як виразний засіб мови. Основні 

поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне мовлення.  

  

  

Література :   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  



ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно поєднувати 

комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом. Проводити  орфоепічний аналіз 

тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 244–270. 

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної мови. – 

Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с. o 

Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 1963. –  

160 с.  

  

  

ТЕМА 4. Дихання та голос  при виконанні байки   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови актора, його 

публічних виступів. Центральний та переферичний  відділи мовного апарату. Набуття 

навичок фонаційного дихання. Голос та його особливості. Характеристика  мовного 

(фонаційного) голосу: сила тембр, висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних шляхів і 

м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу. Робота над голосом в 

регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу. Набуття мовного та 

музичнопісенного слуху. Дихання в русі.  

Основні поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.  

Література :  

 o  Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та вдосконалення дикції.  

  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

279286. o  Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 

63–72.   

  

  

  

ТЕМА 5. Логіка мови при виконанні байки   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація та логічна 

перспектива. Правила логічних наголосів.  



Розділові знаки ті інтонація мови. Основні поняття:  інтонація, логіка 

мови, логічні паузи, логічна перспектива.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» логічного 

інтонування. Текст і підтекст.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 34-61.  

o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: М-во культури РСФСР, 

1972. – 72 с.  

  

ТЕМА 6. Дієвість мови при виконанні байки   

  

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та словесної дії. 

Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як образні 

бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в реалії художньої 

вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  Література 

:  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – Навч. 

Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

  

ТЕМА 7. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(БАЙКА)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне пізнання. 

Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та сюжетного 

розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна дія, 

надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література : o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 томах. – Москва: 

Искуство, 19541961.   

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 1963. –  160 

с.  



  

Індивідуальні заняття  до модуля  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих заняттях 

студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом 

над темою «Виконання байки». Ця робота проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір твору (байка)  

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над байкою.  

4. Оповідач  та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  

  

  

ІІ семестр ІІ курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   

  

 РОБОТА НАД БАЛАДОЮ  

  

16 год. – лекційних  

16 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1 студента.  

  

ТЕМА 8. Особливості виконання балади   

  

Визначення терміну балада. Конфлікт ситуації, драматизм подій та переживань, 

укрупнення образів та характерів персонажів  

Оповідач та персонажі балади. Образ оповідача та жанрові особливості балади. 

Елементи фантастики, алегорії. Ліричні мотиви та філософські узагальнення. Характери 

людей та динаміка розвитку сюжетної композиції. Елементи сатири гротеску в стилістиці 

балади. Стилістика художньої мови. Зображення природи, життєвих обставин.  Образний 

зміст і поетична форма балади  та їх значення під час її виконання при обов’язковій енергії 

думки, інтенсивності уяви, глибині почувань, динаміці оповіді у поєднанні з філософськими 

роздумами про сутність речей, актуальність проблем і конфліктів життя.  

  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. Артикуляційні 

вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та дія.   



  

Основні поняття: сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, дихання, 

балада, мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

  

Використання народнопісенних творів фольклорної та класичної спадщини у процесі 

підготовки  до виконання одного з найдавніших жанрів літературної творчості – балади.   

Використання музичних інструментів, елементів сценічного одягу, та реквізиту.   

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова звукосполучень 

(І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  

  

Література:  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. –С. 222–226. o 

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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

o Актор, персонаж, роль, образ, збірник статей. – Л., 1986  

  

  

ТЕМА 9. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні балади   

  

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види дикційних 

вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка. Література:  

  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.   

  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – Навч. 

Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова звуків 

у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, В-Ф, З-С, К-Г, М-

Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з голосними І, Е, А, О, У, 

И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – запорука виховання відчуття 

складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  СТІЗД, 

КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и)  



  

Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218–228.  

  

  

ТЕМА 10. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні балади  

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень культури та  

етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. Вимова  

голосних. Нескладні голосні в українській мові. Вимова приголосних. Уподібнення, 

пом’якшення та спрощення груп приголосних. Наголос як виразний засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне мовлення. 

Література :   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

    Вивчення  орфоепічних  правил  проводиться та засвоюється на протязі двох 

семестрів, виправлення орфоепічних недоліків (в разі необхідності ) протягом всіх 

семестрів.  

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно поєднувати 

комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом. Проводити  орфоепічний аналіз 

тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 244–270. o 

Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної мови. – Київ: 

Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с.  

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 1963. –  160 

с.  

  

ТЕМА 11. Дихання та голос  при виконанні балади   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови актора, його 

публічних виступів. Центральний та переферичний  відділи мовного апарату. Набуття 

навичок фонаційного дихання. Голос та його особливості. Характеристика  мовного 

(фонаційного) голосу: сила тембр, висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних шляхів і 

м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу. Робота над голосом в 

регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу. Набуття мовного та 

музичнопісенного слуху. Дихання в русі.  



Основні поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.  

Література :  

 o  Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та вдосконалення дикції.  

Література :  

Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 279-286. Ласкавая 

Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 63–72.   

  

  

ТЕМА 12. Логіка мови при виконанні балади   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація та логічна 

перспектива. Правила логічних наголосів. Розділові знаки ті інтонація мови.  

Основні поняття:  інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна перспектива.  

  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» логічного 

інтонування. Текст і підтекст.  

Література : o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 

1989. – С. 34-61. o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: 

М-во культури РСФСР, 1972. – 72 с.  
  

ТЕМА 13. Дієвість мови при виконанні балади   

  

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та словесної дії. 

Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як образні 

бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в реалії художньої 

вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  Література 

:  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 14. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(БАЛАДА)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне пізнання. 

Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та сюжетного 

розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   



Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна дія, 

надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література : o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 томах. – Москва: 

Искуство, 19541961.   

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 1963. –  160 

с.  

  

Індивідуальні заняття  до модуля  

  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих заняттях 

студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом над 

темою «Виконання балади». Ця робота проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір балади.   

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над баладою.  

4. Автор - оповідач  та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  

Структура навчальної дисципліни  

ІІ курс  

ТЕМА  

Кількість годин відведених на:  

Лекції  

Семінарські 

та практичні 

заняття  

Самост. 

роб.  

Індивід. 

роб.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.     РОБОТА НАД БАЙКОЮ  

ТЕМА 1 Особливості сценічної мови при 

виконанні байки  
2  2  4    



ТЕМА 2 Дикція  та дикційні вправи при 

виконанні байки  
2  2  4    

ТЕМА 3 Орфоепія  та орфоепічні правила 

при виконанні байки  
2  2  4    

ТЕМА 4 Дихання та голос при виконанні 

байки  
2  4  6    

ТЕМА 5 Логіка мови при виконанні байки  1  2  6    

ТЕМА 6 Дієвість мови при виконанні 

байки  
1    6    

ТЕМА 7 Вибір, художньо-дійовий аналіз та 

виконання твору (байка)  
2  6  6    

Всього  12  18  36    

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV   РОБОТА НАД БАЛАДОЮ  

ТЕМА 8 Особливості виконання балади  2  2  4    

ТЕМА 9 Дикція  та дикційні вправи  при 

виконанні балади  
2  2  4    

ТЕМА 10 Орфоепія  та орфоепічні правила 

при виконанні балади  
2  2  4    

ТЕМА 11. Дихання та голос  при виконанні 

балади  
2  2  4    

ТЕМА 12 Логіка мови при виконанні 

балади  
1  2  6    

ТЕМА 13 Дієвість мови при виконанні 

балади  
1    6    

ТЕМА 14 Вибір, художньо-дійовий аналіз 

та виконання твору (балада)  
2  6  6    

Всього   12  16  34    

ВСЬОГО годин:  24  24  27    

  

5. Самостійна  робота  

  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Виконання вправ  на вдосконалення артикуляції та дикції  6 год.  

2.  Виконання вправ на розвиток голосового діапазону  та вироблення 

фонаційного дихання  

8 год.  

3.  Тренувальні вправи з техніки мовлення (гекзаметр і скоромовки)  8 год.  

4.  Всебічне опрацювання байки та балади   5 год.  

  Разом   27 год.  

  

10. Методи контролю  

  

У процесі опрацювання байки та балади студент повинен виявити  розуміння дієвого 

аналізу твору, визначення тими та ідеї, логічної перспективи словесної дії, динаміку 



розвитку сюжетного конфлікту, перспективу темпоритму, партитуру оцінок подій. Поточне 

оцінювання в процесі занять, оцінювання індивідуальних завдань .  

Методи навчання: лекції, лекції-бесіди, лекції-розповіді, лекції-дискусії, 

лекціїдіалоги, методи групової роботи та ін.  

                                                                                 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Розподілу балів, які отримують студенти (для диференційованого заліку)  

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумко-вий показ   Сума  

Змістовий модуль 3  

  
50  100  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7      

5  5  5  10  7  6  12  50  100  

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів  

  

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумко-вий показ   Сума  

Змістовий модуль 4  

  
50  100  

Т18  Т9  Т10  Т11  Т12  Т13  Т14      

3  7  5  8  5  6  16  50  100  

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

  

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання 

підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, еквівалентною 

чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).  

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, в повному 

обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі 

питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання 

літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити політологічні поняття і 

застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно 

узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.  

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає програмний 

матеріал, має навики аналізу та тлумачення політологічних понять, логічно відповідає на 

поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.  

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв основний 

матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, 

порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.  

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не знає значної 

частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками 

застосування знань, які забезпечували б вирішення професійних завдань.  

  



Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни здійснюється на основі 

таких засобів, як питання до іспиту, тести, тестові завдання, задачі, пакети контрольних 

завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни, написання наукової роботи тощо.  

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS  

  

 

12. Методичне забезпечення 1.Відеозаписи, 

ілюстративні матеріали до тем.  

  

13. Рекомендована література  

  

1. Ангоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.– К.: Либідь, 1991.  

2. Блік О. В. Практикум з української мови. – К.: Освіта, 1969.  

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. –Л.: Світ, 1990.  

4. Запорожець Т. И. Лодка сценичной речи. – М.: Просвещение, 1974.  

5. Закушняк А. Я. Вечера рассказа.- М.: Искусство, 1984.  

6. Журавлев Д. И. Беседы об искусстве чтеца. –М.: Сов. Россия, 1979.  

7. Карасьов М. М. К.С.Станіславський і сценічна мова.–К.: Мистецтво, 1965.  

8. Карасьов М.М,, Художні чигання. – К; Мистецтво, 1965.  

9. Катышева Д. Н. Литературный монтаж.– М.:Сов.Россия, 1973.  

10. Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. –М.: Искусство, 1988.  

11. Калачеева С. В. Стих и ритм - М.: Знание, 1978.  

12. Карська А. И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища школа,  

1990.        

13. Коваленков А. Практика современного стихосложения.–  М., 1967.  

14. Ковалевський А. П. Рима. – К., 1965.  

15. Мар’яненко І. О. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964.  

16. Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1980.  

17. Саксаганський П.К. Про театр. –  К.: Мистецтво, 1953.  

18. Саксаганський П.K. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937.  

19. Словник української мови (під ред. І.К.Білодіда). –К.: Наукова думка, 1980.  

20. Сокирко Л.Г. Слово актора. Поради з орфоепії української мови. – К.: Мистецтво, 1971.  

21. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1975.  

22. 23. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989.  

23. Яхонтов В. Н. Театр одного актора. – М.: Искусство, 1958.   



  

Допоміжна   

• Гротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999.  

• Сценическая речь / Под ред. Кодляниповой. – М.: Искусство, 1976.   

  

  

   



ІІІ Курс  
  

5. Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни   

“Сценічна мова”  

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  – 

2,5  

Галузь знань  

02Культура і 

мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Дисципліна 

професійнопрактичної 

підготовки  

  

Модулів – 2  

Спеціальність  

026 Сценічне 

мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 

2  
Акторське мистецтво  

  

3-й  

Курсова робота –  Семестр  

Загальна кількість 

годин – 510  

5,6 -й    

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2 

аудиторних – 48 

самостійної роботи 

студента - 27  

Освітньокваліфікаційний  

рівень: Бакалавр  
  

24 год.    

Практичні, семінарські  

24 год.    

Самостійна робота - 27 год.  

Вид контролю: іспит 

ІНДЗ:   

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:  

для денної форми навчання – ½  

  
  

6. Мета та завдання навчальної дисципліни  
  



Мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними та практичними 

навиками пов’язаними з роботою над сценічним словом, аналізом художнього твору 

та опануванням органічною словесною дією в творчому процесі акторської 

майстерності.  

  

Завдання  вивчення дисципліни – полягає у комплексному оволодінні 

елементами словесної дії, як однієї з найважливіших складових акторської 

майстерності, техніки мовлення та вироблення навиків художнього виконання 

творів зі сцени.  

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  знати: закони художньо-

логічного аналізу творів, норми техніки мови (орфоепія, фонетика, дикція, 

артикуляція), особливості роботи актора над різними жанрами літератури та 

драматургії; вміти:   

• виконувати аналіз художнього твору;   

• володіти всіма компонентами  техніки мови: правильною літературною 

вимовою, чіткою дикцією, фонаційним диханням, звучним і сильним 

голосом;  

• виконувати систему тренувальних вправ: орфоепічних, дикційних, 

дихальних та голосових  

.  

Опанування курсом “Сценічна мова” повинно  забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь:  

   

Назва рівня сформованості 

вміння  

Зміст критерію рівня сформованості вміння  

1. Репродуктивний  Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою.  

2. Алгоритмічний  Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій.  

3. Творчий  Здійснювати  евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язування нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій.  

  

Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу: « 

Майстерність актора», «Вокал», «Сценічний рух», «Танець».  

   

7. Програма навчальної дисципліни.  

  

Вступ   



Навчальна програма «Сценічна мова» (510 години) призначена для студентів 

напряму підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)». Курс 

покликаний дати уявлення про теоретичні та практичні основи сценічної мови.  

  

І семестр ІІІ курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.   
  

 РОБОТА НАД НОВЕЛОЮ  

16 год. – лекційних  

16 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1 студента    

  

ТЕМА 1. Особливості виконання новели   

Розуміння змісту новели. Образ оповідача та жанрові особливості новели. 

Авторська мова та мова персонажів. Елементи драматичні, комічні, парадоксальні і 

трагічні в просторі життєвих подій новели. Ліричні мотиви та філософські 

узагальнення. Характери людей та динаміка розвитку сюжетної композиції. 

Стилістика художньої мови. Розвиток інтриги, гострота конфлікту в змінах способів 

оповіді та можливі перетворення тексту новели на монолог.  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та 

дія.   

Основні поняття: новела, сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, 

дихання, новела, мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Використання народнопісенних творів фольклорної та класичної спадщини у 

процесі підготовки  до виконання одного з найдавніших жанрів літературної 

творчості – новели.   

Використання пластичних вправ етюдного напряму при виконанні новели. 

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова 

звукосполучень (І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  

Література:  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. –С. 222– 

226.  

o 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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

o Актор, персонаж, роль, образ, збірник статей. – Л., 1986  

  



ТЕМА 2. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні новели   

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види 

дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка.  

Література:  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.  o 

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова 

звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, ВФ, 

З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з 

голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – 

запорука виховання відчуття складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  

СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и) Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218– 

228.  

  

ТЕМА 3. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні новели   

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень 

культури та етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти 

української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. 

Вимова голосних. Нескладні голосні в українській мові. Вимова приголосних. 

Уподібнення, пом’якшення та спрощення груп приголосних. Наголос як виразний 

засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне 

мовлення.  

Література :   

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

    Вивчення  орфоепічних  правил  проводиться та засвоюється на протязі двох 

семестрів, виправлення орфоепічних недоліків (в разі необхідності ) протягом всіх 

семестрів.  



Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно 

поєднувати комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом. Проводити  

орфоепічний аналіз тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 244– 

270.  

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної мови. 

– Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с. o 

Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

ТЕМА 4. Дихання та голос  при виконанні новели   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови актора, 

його публічних виступів. Центральний та периферичний  відділи мовного апарату. 

Набуття навичок фонаційного дихання. Голос та його особливості. Характеристика  

мовного (фонаційного) голосу: сила тембр, висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних 

шляхів і м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу.  

Робота над голосом в регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу.  

Набуття мовного та музично-пісенного слуху. Дихання в русі.  

Основні поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.   

Література :  

Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та вдосконалення 

дикції.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 279286.  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 63–72.   

  

ТЕМА 5. Логіка мови при виконанні новели   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація та 

логічна перспектива. Правила логічних наголосів. Розділові знаки ті інтонація мови.  

  

Основні поняття:  інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна перспектива.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» логічного 

інтонування. Текст і підтекст.  



Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 34-61. o 

Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: М-во культури 

РСФСР, 1972. – 72 с.  
  

ТЕМА 6. Дієвість мови при виконанні новели   

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як 

образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в 

реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  

Література : o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна 

нормативність. – Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 7. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(НОВЕЛА)   

   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та 

сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна 

дія, надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література :  

o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 томах. – Москва: Искуство, 

1954-1961.  o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: 

Мистецтво, 1963. –  160 с.  
  

Індивідуальні заняття  до модуля  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих 

заняттях студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.  

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом 

над темою «Виконання новели». Ця робота проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір твору (новела)  

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над новелою   

4. Оповідач  та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   



6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  

  

ІІ семестр ІІІ курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   
  

 РОБОТА НАД ПОЕМОЮ  

8 год. – лекційних  

8 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1 студента   

  

ТЕМА 8. Особливості виконання поеми   

Визначення  терміну  поема.  Конфлікт  ситуації,  драматизм 

 подій  та переживань, укрупнення образів та характерів персонажів  

Оповідач та персонажі поеми. Образ оповідача та жанрові особливості поеми. 

Ліричні мотиви та філософські узагальнення. Характери людей та динаміка розвитку 

сюжетної композиції. Стилістика художньої мови. Зображення природи, життєвих 

обставин.  Образний зміст і поетична форма поеми  та їх значення під час її 

виконання при обов’язковій енергії думки, інтенсивності уяви, глибині почувань, 

динаміці оповіді у поєднанні з філософськими роздумами про сутність речей, 

актуальність проблем і конфліктів життя.  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та 

дія.   

Основні поняття: поема, сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, 

дихання, балада, мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Використання народнопісенних творів фольклорної та класичної спадщини у 

процесі підготовки  до виконання одного з найдавніших жанрів літературної 

творчості – балади.   

Використання музичних інструментів, елементів сценічного одягу, та 

реквізиту.   

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова 

звукосполучень (І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  



  

Література: o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 

1989. –С. 222– 226.  

o 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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.  o 

Актор, персонаж, роль, образ, збірник статей. – Л., 1986  

  
  

ТЕМА 9. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні поеми   

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види 

дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка. Література:  

  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.  o 

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова 

звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, ВФ, 

З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з 

голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – 

запорука виховання відчуття складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  

СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и)  

  

Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218– 

228.  

  
  
  

ТЕМА 10. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні поеми  

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень 

культури та етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти 

української мови.  



Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. 

Вимова голосних. Нескладні голосні в українській мові. Вимова приголосних. 

Уподібнення, пом’якшення та спрощення груп приголосних. Наголос як виразний 

засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне 

мовлення.  

Література :   

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

    Вивчення  орфоепічних  правил  проводиться та засвоюється на протязі двох 

семестрів, виправлення орфоепічних недоліків (в разі необхідності ) протягом всіх 

семестрів.  

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно 

поєднувати комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом. Проводити  

орфоепічний аналіз тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 244– 

270.  

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної мови. 

– Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с. o 

Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

ТЕМА 11. Дихання та голос  при виконанні поеми   

Значення правильно поставленого дихання та голосу для сценічної мови актора, 

його публічних виступів. Центральний та периферичний  відділи мовного апарату.  

Набуття навичок фонаційного дихання. Голос та його особливості. Характеристика  

мовного (фонаційного) голосу: сила тембр, висота, діапазон, атаки звука.  

Вільне звучання – основа постановки голосу. М’язова свобода фонаційних 

шляхів і м’язові відчуття в знаходження «центру» голосу. Постановка голосу. Робота 

над голосом в регістрах, робота над силою звука та діапазоном голосу.  

Набуття мовного та музично-пісенного слуху. Дихання в русі.  

Основні поняття: дихання, голос, тембр, діапазон, звук, фонаційні шляхи.  

Література :  

Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   



Проведення голосово-мовного тренінгу, вправ на дихання та вдосконалення 

дикції.  

  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 

279286. o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 63–

72.   
  

ТЕМА 12. Логіка мови при виконанні поеми   

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація та 

логічна перспектива. Правила логічних наголосів.  

Розділові знаки ті інтонація мови.  

Основні поняття:  інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна перспектива.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» логічного 

інтонування. Текст і підтекст.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 34-

61. o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: М-во 

культури РСФСР, 1972. – 72 с.  
  

ТЕМА 13. Дієвість мови при виконанні поеми   

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як 

образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в 

реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  

Література : o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна 

нормативність. – Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 14. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(ПОЕМА)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та 

сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна 

дія, надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   



Література :  

o Станиславський К.С. Собрание сочинений в 8 томах. – Москва: Искуство, 

1954-1961.   

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  
  
  

Індивідуальні заняття  до модуля   

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих заняттях 

студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом 

над темою «Виконання поеми». Ця робота проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір поеми.   

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над поемою.  

4. Автор - оповідач  та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  
  
  

Структура навчальної дисципліни  

ІІІ курс  

ТЕМА  

Кількість годин відведених на:  

Лекції  

Семінарські 

та практичні 

заняття  

Самост. 

роб.  

Індивід. 

роб.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.     РОБОТА НАД НОВЕЛОЮ  

ТЕМА 1 Особливості сценічної мови 

при виконанні новели  
2  2  2    

ТЕМА 2 Дикція  та дикційні вправи 

при виконанні новели  
2  2  3    



ТЕМА 3 Орфоепія  та орфоепічні 

правила при виконанні новели  
2  2  2    

ТЕМА 4 Дихання та голос при 

виконанні новели  
2  2  3    

ТЕМА 5 Логіка мови при виконанні 

новели  
1  2  1    

ТЕМА 6 Дієвість мови при виконанні 

новели  
1    1    

ТЕМА 7 Вибір, художньо-дійовий 

аналіз та виконання твору (новела)  
2  2  2    

Всього  12  12  14    

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ   РОБОТА НАД ПОЕМОЮ  

ТЕМА 8 Особливості виконання 

поеми  
2  2  2    

ТЕМА 9 Дикція  та дикційні вправи  

при виконанні поеми  
2  2  2    

ТЕМА 10 Орфоепія  та орфоепічні 

правила при виконанні поеми  
2  2  2    

ТЕМА 11. Дихання та голос  при 

виконанні поеми  
4  2  2    

ТЕМА 12 Логіка мови при виконанні 

поеми  
3  2  1    

ТЕМА 13 Дієвість мови при виконанні 

поеми  
2    1    

ТЕМА 14 Вибір, художньо-дійовий 

аналіз та виконання твору (поема)  
3  6  3    

Всього   12  12  13    

ВСЬОГО годин:  24  24  27    

  

5. Самостійна  робота  

  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Виконання вправ  на вдосконалення артикуляції та дикції  6 год.  

2.  Виконання вправ на розвиток голосового діапазону  та 

вироблення фонаційного дихання  

6 год.  

3.  Тренувальні  вправи  з  техніки  мовлення 

 (гекзаметр  і скоромовки)  

8год.  

4.  Всебічне опрацювання твору  7 год.  

  Разом   27 год.  

  

10. Методи контролю  



  

У процесі опрацювання новели і поеми  повинен виявити  розуміння дієвого 

аналізу твору, визначення тими та ідеї, логічної перспективи словесної дії, динаміку 

розвитку сюжетного конфлікту, перспективу темпоритму, партитуру оцінок подій.   

Поточне оцінювання в процесі занять, оцінювання індивідуальних завдань .  

Методи навчання: лекції, лекції-бесіди, лекції-розповіді, лекції-дискусії, 

лекції-діалоги, методи групової роботи та ін.  

                                                                                 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Розподілу балів, які отримують студенти (для диференційованого заліку)  

Поточне тестування та самостійна 

робота  
Підсумковий показ   Сума  

Змістовий модуль 5  
  

50  100  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7      

5  5  5  10  7  6  12  50  100  

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів  

  

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий показ   Сума  

Змістовий модуль 6  
  

50  100  

Т18  Т9  Т10  Т11  Т12  Т13  Т14      

3  7  5  8  5  6  16  50  100  

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків).  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів;  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

  

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання 

підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, 

еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”).  

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, в 

повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав 

відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, 

показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити 

політологічні поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно 



аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його 

викладати, не допускаючи помилок.  

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення політологічних понять, 

логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.  

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв 

основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та 

формулювання понять, порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, 

має прогалини в знаннях.  

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не знає 

значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє 

навичками застосування знань, які забезпечували б вирішення професійних завдань.  

  

Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни здійснюється на 

основі таких засобів, як питання до іспиту, тести, тестові завдання, задачі, пакети 

контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни, написання 

наукової роботи тощо.  Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS  

  

 

12. Методичне забезпечення  

1. Відеозаписи, ілюстративні матеріали до тем.  

  

13. Рекомендована література  

  

1. Ангоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.– К.: Либідь, 1991.  

2. Блік О. В. Практикум з української мови. – К.: Освіта, 1969.  

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. –Л.: Світ, 1990.  

4. Запорожець Т. И. Лодка сценичной речи. – М.: Просвещение, 1974.  

5. Закушняк А. Я. Вечера рассказа.- М.: Искусство, 1984.  

6. Журавлев Д. И. Беседы об искусстве чтеца. –М.: Сов. Россия, 1979.  

7. Карасьов М. М. К.С.Станіславський і сценічна мова.–К.: Мистецтво, 1965.  

8. Карасьов М.М,, Художні чигання. – К; Мистецтво, 1965.  

9. Катышева Д. Н. Литературный монтаж.– М.:Сов.Россия, 1973.  



10. Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. –М.: Искусство, 1988.  

11. Калачеева С. В. Стих и ритм - М.: Знание, 1978.  

12. Карська А. И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища 

школа, 1990.        

13. Коваленков А. Практика современного стихосложения.–  М., 1967.  

14. Ковалевський А. П. Рима. – К., 1965.  

15. Мар’яненко І. О. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964.  

16. Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 

1980.  

17. Саксаганський П.К. Про театр. –  К.: Мистецтво, 1953.  

18. Саксаганський П.K. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937.  

19. Словник української мови (під ред. І.К.Білодіда). –К.: Наукова думка, 1980.  

20. Сокирко Л.Г. Слово актора. Поради з орфоепії української мови. – К.: Мистецтво, 

1971.  

21. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1975.  

22. 23. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989.  

23. Яхонтов В. Н. Театр одного актора. – М.: Искусство, 1958.   

  

Допоміжна   
  

• Гротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999.  

• Сценическая речь / Под ред. Кодляниповой. – М.: Искусство, 1976.   

  
  

  
  

  

ІV Курс  
8. Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни   

“Сценічна мова”  
  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  – 

2  

Галузь знань  

02 Культура і 

мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Дисципліна 

професійнопрактичної 

підготовки  

  



Модулів – 2  

Спеціальність  

028 Сценічне 

мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 

2  

Акторське мистецтво  

  

4-й рік  

Курсова робота –  
Семестр  

 7, 8-й     

Загальна кількість 

годин – 510  

Лекції  

150 год.    

Практичні, семінарські  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 2 

аудиторних – 30 

самостійної 

роботи студента -  

30  

Освітньокваліфікаційний  

рівень: Бакалавр  
  

15 год.    

Самостійна робота - 28 год.  

Вид контролю:  

екзамен    

ІНДЗ:   

  

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:  

для денної форми навчання – ½  

  
  

9. Мета та завдання навчальної дисципліни  
  

Мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними та практичними 

навиками пов’язаними з роботою над сценічним словом, аналізом художнього твору 

та опануванням органічною словесною дією в творчому процесі акторської 

майстерності.  

  

Завдання  вивчення дисципліни – полягає у комплексному оволодінні 

елементами словесної дії, як однієї з найважливіших складових акторської 

майстерності, техніки мовлення та вироблення навиків художнього виконання 

творів зі сцени.  

  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  знати: закони художньо-

логічного аналізу творів, норми техніки мови (орфоепія, фонетика, дикція, 

артикуляція), особливості роботи актора над різними жанрами літератури та 

драматургії; вміти:   

• виконувати аналіз художнього твору;   



• володіти всіма компонентами  техніки мови: правильною літературною 

вимовою, чіткою дикцією, фонаційним диханням, звучним і сильним 

голосом;  

• виконувати систему тренувальних вправ: орфоепічних, дикційних, 

дихальних та голосових  

.  

Опанування курсом “Сценічна мова” повинно  забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь:  

   

Назва рівня сформованості 

вміння  

Зміст критерію рівня сформованості вміння  

1. Репродуктивний  Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою.  

2. Алгоритмічний  Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій.  

3. Творчий  Здійснювати  евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язування нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій.  

  

Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу: « 

Майстерність актора», «Вокал», «Сценічний рух», «Танець».  

    

10. Програма навчальної дисципліни.  

  

Вступ   

Навчальна програма «Сценічна мова» (510 години) призначена для студентів 

напряму підготовки «Театральне мистецтво (акторське мистецтво)». Курс 

покликаний дати уявлення про теоретичні та практичні основи сценічної мови.  

  
  

I семестр ІV курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.   
  

 РОБОТА НАД МОНОЛОГОМ  

8 год. – лекційних  

8 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1   

  
  

ТЕМА 1. Особливості виконання монологу   

Розуміння змісту монологу. Образ оповідача та жанрові особливості монологу. 

Авторська мова Ліричні мотиви та філософські узагальнення. Динаміка розвитку 



сюжетної композиції. Стилістика художньої мови. Розвиток інтриги, гострота 

конфлікту в змінах способів оповіді.  

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та 

дія.   

  

Основні поняття: монолог, сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, 

дихання, новела, мотив, образ оповідача Література: o Черкашин Р.О. Художнє 

слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. –С. 222– 226.  

o 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.   

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.   

o Актор, персонаж, роль, образ, збірник статей. – Л., 1986  

  
  

ТЕМА 2. Дикція  та дикційні вправи  при виконанні монологу   

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види 

дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка.  

Література:  

o Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 73–99.   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   

Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова 

звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, ВФ, 

З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з 

голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – 

запорука виховання відчуття складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  

СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и) Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218– 

228.  

  
  

  



ТЕМА 3. Орфоепія  та орфоепічні правила при виконанні монологу  

Поняття «орфоепія». Значення єдиної літературної мови  та рівень 

культури та етики спілкування. Букви і звуки та їх класифікація. Діалекти 

української мови.  

Оволодіння основними орфоепічними правилами української мови. 

Вимова голосних. Нескладні голосні в українській мові. Вимова приголосних. 

Уподібнення, пом’якшення та спрощення груп приголосних. Наголос як виразний 

засіб мови.  

Основні поняття: орфоепія, звуки, приголосні звуки, голосні звуки, усне 

мовлення.  

Література :   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Вправи для вдосконалення орфоепії (фонетичної вимови) необхідно 

поєднувати комплексно з вправами над дикцією, диханням та голосом. Проводити  

орфоепічний аналіз тексту з використанням словників.  

Тренувальні вправи по вимові голосних  та приголосних фонем.  

Література : o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 

1989. – С. 244– 270.  

o Сокирко Л.Г. Слово актора: поради з орфоепії з української сценічної 

мови. – Київ: Мистецтво, 1971. –  56 с.  

o Карасьов М.М. Художнє читання. – Київ: Мистецтво, 1965. –  146 с. o 

Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  
  

ТЕМА 4. Логіка мови при виконанні монологу.  

 Дієвість мови при виконанні монологу  

Логічна виразність мови. Мовні такти та логічні паузи. Логічна інтонація та 

логічна перспектива. Правила логічних наголосів.  

Розділові знаки ті інтонація мови.  

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як 

образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в 

реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:  жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда, 

інтонація, логіка мови, логічні паузи, логічна перспектива.  

  
  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   



Основні правила (закони) логічного читання. Створення «партитур» логічного 

інтонування. Текст і підтекст.  

Література :  

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 34-61. 

o Анкулович Л.М. Итина О.М. Логическое чтение. – Москва: М-во культури 

РСФСР, 1972. – 72 с.  

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – 

Навч. Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 5. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(МОНОЛОГ)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та 

сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна 

дія, надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ (  

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література :  

o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 томах. – Москва: Искуство, 

1954-1961.   

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

Індивідуальні заняття  до модуля  

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих заняттях 

студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом 

над темою «Виконання монологу». Ця робота проводиться в кілька етапів:   

  

1. Вибір твору (монологу)  

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над монологом   

4. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

5. Ряд подій та розвиток сюжету.  

6. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

7. Темпоритм виконання.  

8. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

9. Постійне виправлення похибок.  

10. Прогонні репетиції.  



11. Публічний виступ.  

12. Аналіз виступу.  

  

II семестр ІV курсу  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.   
  

 РОБОТА НАД ПОЕТИЧНИМ ТВОРОМ ВЕЛИКОЇ ФОРМИ  або КОМПОЗИЦІЄЮ 

РІЗНИХ ТВОРІВ  

7 год. – лекційних  

7 год. – практичних  

1 година індивідуальних занять в тиждень на 1 студента   

  

ТЕМА 6. Особливості роботи над твором великої форми   

Анатомія та фізіологія мовного апарату. Гігієна мовного апарату. 

Артикуляційні вправи та методика роботи над вправами. Артикуляційні вправи та 

дія.   

Основні поняття: сценічна мова, гігієна, артикуляція, мовний апарат, дихання, 

балада, мотив, образ оповідача  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ (2 год.)  

Використання музичних інструментів, елементів сценічного одягу, та 

реквізиту.   

Виконання тренувальних вправ з артикуляційної гімнастики. Вимова 

звукосполучень (І група вправ з використанням  приголосних «М», «Н»).  

Література: o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 

1989. –С. 222– 226.  

o 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.  o Ласкавая Е. В. Речеголосовой 

тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 12–33.  o Актор, персонаж, роль, образ, 

збірник статей. – Л., 1986  

  

ТЕМА 7. Дикція  та дикційні вправи    

Дикція – основа виразного мовлення актора. Дикційні вправи та дія. Види 

дикційних вправ. Скоромовки та методика роботи над ними.  

Основні поняття: дикція, дія, скоромовка.  

Література: o  Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. – М.: Маска, 2006. – С. 

73–99.   

o Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність.    

– Навч. Посібник. – К.: Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   



Види дикційних вправ для розвитку діапазону голосу, дихання з використанням 

гекзаметру, швидкомовок та пісенних текстів у русі .  

Артикуляційна гімнастика, гігієнічний масаж, вправи для язика, зубів і нижньої 

щелепи.   

Артикуляція та тренування вимови голосних і приголосних без звука і вимова 

звуків у голос: тренування  вимови приголосних (акустичних пар П-Б, Т-Д, Х-Г, ВФ, 

З-С, К-Г, М-Н, Ж-Ш, ДЗ-ДЖ, , глухих Ц-Ч, дрижачого Р в словосполученнях  з 

голосними І, Е, А, О, У, И). Систематичність  та багаторазове  повторення  вправ – 

запорука виховання відчуття складу слова, його методики.  

Опрацювання вимови складних звукосполучень МРІРМІ, ВДІФТІ, ПТКІ ТКП,  

СТІЗД, КЛТРІТКЛР, ФІФТЧ, ЧПШТІ, КІКПТІ, т. д.  (і, е, а, о, у, и) Література :   

o Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989. – С. 218– 

228.  

o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

ТЕМА 8. Дієвість мови при виконанні твору великої форми   

Словесна дія актора. Дієвість мови. Виражальні засоби живої мови та 

словесної дії. Мотиви та мета словесної дії.  

Мовні пристосування. Закони та техніка словесної дії, внутрішні уявлення як 

образні бачення простору, часу, руху. Увага та емоційна пам'ять. Правда та віра в 

реалії художньої вигадки.  

Основні поняття:   жива мова, словесна дія, увага, емоційна пам'ять, правда.  

Література :  

Гладишева А. О. Сценічна мова. Дикційна та орфоепічна нормативність. – Навч. 

Посібник. – К. : Червона Рута – Турс, 2007. – 265 с.  

  

ТЕМА 9. Вибір, художньо-дійовий аналіз та виконання твору   

(поетичний твір великої форми або композиції з різних творів)   

Вибір репертуару. Аналіз художнього твору та його дієво-емоційне 

пізнання. Фабула і сюжет твору. Визначення теми та  ідеї. Визначення ряду подій та 

сюжетного розвитку. Визначення конфлікту, наскрізної дії та надзавдання.   

Основні поняття:  аналіз, фабула, герой, ідея твору, тема твору, наскрізна 

дія, надзавдання.  

  

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ   

Прогон практичних робіт. Публічний виступ та його аналіз.   

Література :  

o Станиславський К.С. Собраниэ сочинений в 8 томах. – Москва: Искуство, 

1954-1961.   



o Карасьов М.М. К.С.Станіславський і сценічна мова. – Київ: Мистецтво, 

1963. –  160 с.  

  

               Індивідуальні заняття  до модуля   

Індивідуальні заняття зі сценічної мови складають основу курсу. На цих заняттях 

студенти мають можливість на практиці застосувати теоретичні знання.   

Викладач протягом всього семестру  індивідуально займається з кожним студентом 

над темою «Виконання поетичного твору великої форми або  композиції з 

різних творів». Ця робота проводиться в кілька етапів:   
  

1. Вибір твору/ів.   

2. Принципи добору.  

3. Особливості роботи над твором.  

4. Автор - оповідач  та взаємодія його з іншими персонажами.  

5. Аналіз художнього твору. Визначення теми та ідеї.   

6. Ряд подій та розвиток сюжету.  

7. Конфлікт та наскрізна дія і надзавдання.  

8. Темпоритм виконання.  

9. Постійне вдосконалення художнього виконання твору.  

10. Постійне виправлення похибок.  

11. Прогонні репетиції.  

12. Публічний виступ.  

13. Аналіз виступу.  

  

Структура навчальної дисципліни  

ІV курс  

ТЕМА  

Кількість годин відведених на:  

Лекції  

Семінарські 

та практичні 

заняття  

Самост. 

роб.  

Індивід. 

роб.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.     РОБОТА НАД МОНОЛОГОМ  

ТЕМА 1 Особливості виконання 

монологу  
1  1  2    

ТЕМА 2 Дикція  та дикційні вправи 

при виконанні монологу  
2  2  2    

ТЕМА 3 Орфоепія  та орфоепічні 

правила при виконанні монологу  
2  2  2    

ТЕМА 4 Логіка мови при виконанні 

монологу .Дієвість мови при виконанні 

монологу  

2  2  2    

ТЕМА 5 Вибір, художньо-дійовий 

аналіз та виконання твору (монолог)  
2  2  3    



Всього  9  9  16    

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II   РОБОТА НАД ПОЕТИЧНИМ ТВОРОМ ВЕЛИКОЇ  

ФОРМИ  або КОМПОЗИЦІЄЮ РІЗНИХ ТВОРІВ  

ТЕМА 6 Особливості роботи над 

твором великої форми  
2  2  2    

ТЕМА 7 Дикція  та дикційні вправи  

при виконанні поетичного твору 

великої форми  

2  2  4    

ТЕМА 8 Дієвість мови при виконанні 

твору великої форми  
2  2  3    

ТЕМА 9 Вибір, художньо-дійовий 

аналіз та виконання твору (поетичний 

твір великої форми або композиції з 

різних творів)  

2  2  5    

Всього   6   6  14    

ВСЬОГО годин:  15  15  30    

  

5. Самостійна  робота  

  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Виконання вправ  на вдосконалення артикуляції та дикції  8 год.  

2.  Виконання вправ на розвиток голосового діапазону  та 

вироблення фонаційного дихання  

8 год.  

3.  Тренувальні  вправи  з  техніки  мовлення 

 (гекзаметр  і скоромовки)  

8 год.  

4.  Всебічне опрацювання твору  6 год.  

  Разом   30 год.  

  

10. Методи контролю  

У процесі опрацювання прозового уривку та жанру казки студент повинен 

виявити  розуміння дієвого аналізу твору, визначення тими та ідеї, логічної 

перспективи словесної дії, динаміку розвитку сюжетного конфлікту, перспективу 

темпоритму, партитуру оцінок подій. Розуміння логічних психологічних пауз та 

студент повинен виявити розуміння взаємозалежності сценічного тону і жанру казки 

чи літературного твору.  

Поточне оцінювання в процесі занять, оцінювання індивідуальних завдань .  

Методи навчання: лекції, лекції-бесіди, лекції-розповіді, лекції-дискусії, 

лекції-діалоги, методи групової роботи та ін.  

                                                                                 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Розподіл балів, які отримують студенти (для диференційованого заліку)  



Поточне тестування та самостійна 

робота  
Підсумковий показ   Сума  

Змістовий модуль 7  
  

50  100  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7      

5  5  5  10  7  6  12  50  100  

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів  

  

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумковий показ   Сума  

Змістовий модуль 8  
  

50  100  

Т18  Т9  Т10  Т11  Т12  Т13  Т14      

3  7  5  8  5  6  16  50  100  

  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків).  

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів;  

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.  

  

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання 

підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, 

еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”).  

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, в 

повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав 

відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, 

показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити 

політологічні поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно 

аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його 

викладати, не допускаючи помилок.  

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення політологічних понять, 

логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.  

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв 

основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та 

формулювання понять, порушує послідовність у викладені програмного матеріалу, 

має прогалини в знаннях.  

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не знає 

значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє 

навичками застосування знань, які забезпечували б вирішення професійних завдань.  



  

Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни здійснюється на 

основі таких засобів, як питання до іспиту, тести, тестові завдання, задачі, пакети 

контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни, написання 

наукової роботи тощо.   

  

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS  

  

 

12. Методичне забезпечення 

1.Відеозаписи, ілюстративні матеріали до тем.  

  

13. Рекомендована література 1. 

Ангоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.– К.: Либідь, 1991.  

2. Блік О. В. Практикум з української мови. – К.: Освіта, 1969.  

3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. –Л.: Світ, 1990.  

4. Запорожець Т. И. Лодка сценичной речи. – М.: Просвещение, 1974.  

5. Закушняк А. Я. Вечера рассказа.- М.: Искусство, 1984.  

6. Журавлев Д. И. Беседы об искусстве чтеца. –М.: Сов. Россия, 1979.  

7. Карасьов М. М. К.С.Станіславський і сценічна мова.–К.: Мистецтво, 1965.  

8. Карасьов М.М,, Художні чигання. – К; Мистецтво, 1965.  

9. Катышева Д. Н. Литературный монтаж.– М.:Сов.Россия, 1973.  

10. Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. –М.: Искусство, 1988.  

11. Калачеева С. В. Стих и ритм - М.: Знание, 1978.  

12. Карська А. И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища 

школа, 1990.        

13. Коваленков А. Практика современного стихосложения.–  М., 1967.  

14. Ковалевський А. П. Рима. – К., 1965.  

15. Мар’яненко І. О. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964.  

16. Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 

1980.  

17. Саксаганський П.К. Про театр. –  К.: Мистецтво, 1953.  

18. Саксаганський П.K. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937.  

19. Словник української мови (під ред. І.К.Білодіда). –К.: Наукова думка, 1980.  



20. Сокирко Л.Г. Слово актора. Поради з орфоепії української мови. – К.: Мистецтво, 

1971.  

21. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1975.  

22. 23. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989.  

23. Яхонтов В. Н. Театр одного актора. – М.: Искусство, 1958.   

  

Допоміжна   

  

• Гротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999.  

• Сценическая речь / Под ред. Кодляниповой. – М.: Искусство, 1976.   

  
  

  
  


