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Силабус курсу «Майстерність актора» 

2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Майстерність актора 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 

026 Сценічне мистецтво (Актор драматичного театру і кіно) 

Викладачі курсу Литвиненко Т. Й., Чеков Ю. П. 

Контактна інформація 

викладачів 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб виявити і розкрити творчу 

індивідуальність актора, виховати почуття творчої відповідальності, 

наполегливості, точності при виконанні сценічного завдання, а також 

прищепити здатність до самостійної роботи. Тому в курсі представлені 

процеси та інструменти, які потрібні для набуття високого 

кваліфікаційного рівня професійності актора. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Майстерність актора» є нормативною дисципліною з 

спеціальності зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно), для освітньої програми 

«Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», другого 

(магістерського) рівня освіти, яка викладається в І і ІІ семестрах в 

обсязі 7 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS).  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Майстерність актора» є 

поглиблене навчання акторів з першим (бакалаврським) рівнем освіти, 

які добре володіють основами акторської майстерності, мають 

перспективу до подальшого творчого зросту на професійній сцені і 

будуть цілком підготовлені до вирішення різноманітних художніх 

завдань, які сьогодні прагне широко виявити український театр. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Корогодский З. Я. Этюд и школа., М., 1975 

11. Корогодский З. Э. Первый год. Начало. – М., 1973 

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

1966 

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

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

примітки М. Лабінського. – К., 1988 

15. Курбас Л. У театральній діяльності,  в оцінках сучасників, 

документах// Упоряд. І примітки О. Зінкевич.: "Смолоскип". – 

Балтімор-Торонто, 1989 

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

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

18. "Молодий театр". Генеза, завдання. Шляхи. Статті, спогади, 

матеріали//Упорядкув. Вступна стаття М. Лабінського. – К., 1991 

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

20. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ 

пиесы. – М., 1982 

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

1984 

22. Ревуцький Дм. Живе слово. Теорія виразного читання для 

школи / Вступне слово В. Ревуцький, передмова Б. Козак, ред. Н. Бічуя 

- Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. - 200 с 

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

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

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

1954-1967 

26. Таиров А.Я. Записка режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. 

– М., 1970 

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

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

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

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

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

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

Додаткова література: 

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

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

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

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

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

6. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Переднє слово та 

упор. Б.Козак. - Львів: “Літопис”, 1999. - 185 с. 

7. Брук Пітер. Жодних секретів. Думки про акторську 

майстерність і театр / Перекл. з англ. Я. Винницької та О. Матвієнко, 

післямова Б. Козака. – Львів, 2005Стайн Дж. Сучасна драматургія в 

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

Тривалість курсу 600 годин 

Обсяг курсу 540 годин аудиторних занять. З них 64 годин лекцій, 96 годин 

практичних занять та 380 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

Основи системи Костянтина Станіславського.  

Методи акторського виховання, розроблені реформатором 

українського театру Лесем Курбасом. 

Творчість В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, А. Арто, Б. Брехта, О. 

Товстоногова, М. Мельтініса, П. Брука, В. Ґротовського, Є. Барби та 

інших видатних митців ХХ століття.  

Вміти: 

Використовувати у своїй роботі відкриті ними методологічні підходи і 

закони при розв’язанні творчих проблем. 

Використовувати матеріал життєвих і мистецьких спостережень у 

роботі над етюдами та ролями. 

Вивчати власну психофізичну природу відкривати у ній не опановані 

сторони і оволодівати ними. 

Розвивати творчу уяву і фантазію, самостійну роботу думки. 

Ключові слова Наскрізна дія, робота над роллю, сценічний образ, реквізит, бутафорія, 

вихідна подія, ланцюг подій, пауза, жест, слово, конфлікт. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Тема 1. Драматургія Гая Берта, її стильові та жанрові особливості. 

Читка аналіз, твору.  

Тема 2. Розподіл ролей між студентами методом проб, читання.  

Тема 3. Аналіз драматичного твору 

Тема 4. Поділ сцен на шматки, визначення задач. 

Тема 5. Етюдним методом здійснюються проби над сценами. 

Залучення необхідного реквізиту і бутафорії  

Тема 6. Акцентування конфлікту. Пряме і непряме спілкування. 

Підтекст  

Тема 7. Музичне оформлення як елемент атмосфери. Темпоритм дії.  

Тема 8. Елементи оформлення: костюми, реквізит, бутафорія. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці І семестру 

державний іспит в кінці ІІ семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни 

танець, вокал, грим, історія театру, сценічний рух, сценічний бій, 

сценічна мова достатніх для сприйняття категоріального апарату 

акторської майстерності 
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Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство.), дискусія. 

Необхідне обладнання 1.Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД). 

2. Нормативні документи. 

3. Ілюстративні матеріали. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 

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

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

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

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Вживання в образ: спосіб думання, аналіз тексту, дії, 

запропонованих обставин, створення біографії персонажу.  

2. Текст і підтекст, визначення конфлікту, мотивація дії.  
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3. Прямий і непрямий діалог.  

4. Важливість зон мовчання. 

5. Темпоритм як гачок для виявлення почуттів. 

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

завершенню курсу. 

 
 


