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Пререквізити та постреквізити дисципліни: 

 Пререквізити: Сольний спів / Спец.інструмент, Культурологія / Етика та 

естетика, Постановка сценічного номеру / Режисура сценічного номеру, 

Сценічний мова / Основи сценарної майстерності. 

 Постреквізити: Постановка сценічного номеру  / Сценічна майстерність, 

Музичний інструмент / Вокал. 

Призначення дисципліни: 

Навчити студентів виходити на сцену, розуміючи основи акторської 

майстерності, та мати основні поняття різних акторських систем для подальшої 

роботи з артистами. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Майстерність актора» є створення 

художнього образу. Матеріалом для його створення є не тільки голос, інтонація, 

ритм, тембр, але і пластика, внутрішня енергетика, розум та душа артиста. З цієї 

точки зору робота над вдосконаленням основного “інструменту” творчої 
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діяльності естрадного артиста підкорюється усім законам школи драматичної та 

музичної творчості. Навчити студента самостійно створювати художній образ у 

різних за стилем і жанрами художніх творах.  

Завдання: дати студенту той шлях створення образу, який він згодом зможе 

проходити самостійно (без режисера). Студенти мають навчитися вільно та 

органічно відчувати себе на сцені, не боятися публіки, спілкуватися з глядачами 

та з партнерами, творчо виправдовувати і виконувати завдання режисера, діяти 

на сцені. 

 Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

Загальні 

- Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

      - Навички міжособистісної взаємодії.  

      - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

      - Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Спеціальні фахові 

      - Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської 

майстерності.  

      - Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності.  

      - Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої 

діяльності. 
 

          Після опанування навчальної дисципліни «Майстерність актора» студенти 

повинні: 

знати:  елементи системи К. Станіславського, теорію акторської майстерності, 

метод дієвого аналізу, основні вимоги до сучасного естрадного артиста. 

вміти: робити дійовий, логічний і психологічний аналіз тексту, розкрити 

підтекст, знайти дію, створити внутрішній монолог. Студент має вміти діяти на 

сцені і цю дію виражати не тільки словом, але і співом, звуком, пластикою. Має 

вміти свідомо керувати своєю увагою,  шукати об’єкти уваги образу та його 

ставлення до навколишніх та до світу; контролювати напруження своїх м’язів; 

знаходити, нафантазовувати та вірити в запропоновані обставини, знайдені 

разом з режисером; користуватись переміною в ставленні; розуміти, як уява і 

фантазія, внутрішній монолог та яскраве бачення допомагають в роботі на 

сцені; бути органічними та правдивими на сцені; спілкуватись з глядачем та 

партнерами; цілеспрямовано, логічно діяти на сцені; розуміти та відігравати 

події в естрадному сценічному номері; не випадати із загального темпоритму 

концерту; вміти пристосовуватись до нових партнерів, нових обставин та умов, 

які виникають під час концерту; вміти приводити себе в правильне фізичне і 

творче самопочуття. 

Зміст навчальної дисципліни 
Вивчення елементів системи К.Станіславського, тренажі, показ вправ та 

етюдів, знайомство з технікою актора Михайла Чехова, робота з монологом, 



знайомство з імпровізацією, синхробуфонадою та створення власної 

відеовізитки.  

Структура 
№ 

тижн

я 

Назва теми Кількість 

годин 

(індивідуал

ьні) 

Самостійна 

робота 

 Змістовний Модуль 1 

1 Вступ. Знайомство з майстерністю актора. 

Різні акторські школи. Система К. С. 

Станіславського. Особливості системи 

К.С.Станіславського. Етика. 

1 2 

2 Увага, кола уваги. Звільнення м'язів, затисків 

(м'язовий контролер). 

1 2 

3 Якщо б. Що б я робив, якщо б... Поняття про 

етюд. 

1 2 

4 Запропоновані обставини. 1 2 

5 Дія - цілеспрямована, обгрунтована, 

продуктивна, дійсна; логіка та послідовність 

дії. Чим дія відрізняється від руху. Чотири 

напрямки дії. 

1 2 

6 Пристосування - як я виконую дію. 

Темпоритм. 

1 2 

7 Уява, фантазія – в чому різниця, приклади. 1 2 

8 Кінострічка бачень. Внутрішній монолог. 1 2 

9 Поняття події. Акторська та режисерська 

події. 

1 2 

10 Оцінка. Ставлення, зміна ставлення. 1 2 

11 Сценічне завдання (3 елементи – дія, хотіння, 

пристосування). 

1 2 

12 Підготовка до показу. 1 2 

13 Михайло Чехов — акторський тренаж. 

Атмосфера. Психологічний жест (за 

М.Чеховим). 

1 2 

14 Поняття про центр тіла (за М.Чеховим). 

Поняття про імпульси (за Є.Гротовським). 

1 2 

15 Етюд зі словом. Характер і характерність. 

Зерно ролі. 

1 2 

16 Монолог предмета. 1 2 

Змістовний Модуль 2 

17 Імпровізація в етюді, в запропонованих 

обставинах — від імені персонажа. 

1 2 

18 Поняття про перевтілення (зміна способу 

мислення, темпоритму та ставлення до 

оточуючого світу). 

1 2 

19 Підготовка до відкритого уроку. 1 2 

20 Байка — акторська гра від імені різних 

персонажів, по черзі. 

1 2 

21 Підтекст — на матеріалі тексту байки. 1 2 

22 Робота з матеріалом байки — пошук 

пластичної виразності, характерності. 

1 2 



23 Поняття жанру на матеріалі читання байки 

— позиція оповідача в різних жанрах (як 

трагедію, як комедію, драму, мелодраму, 

фарс). 

1 2 

24 Монолог казкового персонажа. 1 2 

25 Пародія на естрадного виконавця. 1 2 

26 Синхробуф. Вибір матеріалу. 1 2 

27 Синхробуф. Створення номеру. 1 1 

28 Створення власного етюду - пантоміми. 1 1 

29 Монолог — вибір матеріалу. 1 1 

30 Монолог — аналіз тексту, характеристика 

образу. 

1 1 

31 Власна відеовізитка. Представлення. 

Власний образ. 

1 1 

32 Підготовка до відкритого уроку. 1 1 

 Разом: 32 58 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle 

— інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти та в разі проведння 

онлайн занять — засобів відеозв'язку (Zoom, Google Meet). 

Методи навчання 

До основних методів навчання відносять: 

– вербальний метод (пояснення); 

– пошук навчального репертуару (вправ, творів); 

– репродуктивний (відтворення студентами акторських прийомів, 

проілюстрованих викладачем); 

– репродуктивно-варіативний (поєднання студентом запропонованих 

викладачем прийомів з іншими формами й методами естрадної діяльності); 

– креативний, творчий;  

– проблемно-пошуковий (самостійний пошук студентом засобів і способів 

розв’язання проблемних ситуацій у процесі виконання акторських завдань; 

– інтеграції (акумуляція і синтез знань з різних фахових дисциплін у процесі 

вирішення акторських завдань). 

Три основні елементи уроку: 

1) робота над технічним матеріалом; 

2) розучування нового матеріалу; 

3) повторення й удосконалення вивченого. 

Методичне забезпеченння 

– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

– наочність (відеозаписи провідних акторів). 

 

 

 

 

 



Політика навчальної дисципліни 

 - Контроль якості знань студентів. Проводиться на першому занятті 

(вхідний контроль), протягом всього курсу навчання (поточний контроль), 

проміжна атестація та в кінці семестру (модульний контроль). 

 Форми контролю: опитування (теорія, виконання завдань, покази т д...). 

 - Політика оцінювання. Остаточна оцінка за курс розраховується 

наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Відвідування 10 

Робота під час занять 15 

Змістовний модуль 1 20 

Змістовний модуль 2 20 

Екзамен — показ, теорія 35 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90 — 100 «відмінно» 

B 82 — 89  «добре» 

C 74 — 81  «добре» 

D 64 — 73 «задовільно» 

E 60 — 63 «достатньо» 

FX 35 — 59  «незадовільно» з можливістю повторного складання 

F  1 — 34  «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 

 - Політика перескладання. Перескладання кожної з форм поточного 

контролю здійснюється за наявності незадовільної оцінки один раз. 

Перескладання модулів відбувається з дозволу навчальної частини за наявності 

поважних причин. 

 - Політика академічної доброчесності. Списування під час поточних 

занять, контрольних робіт та екзамену заборонені. 

 - Політика відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин 

(напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Літературні джерела 

1. К. С. Станіславський “Робота актора над собою в творчому процесі 

переживання”. 

2. М. Й. Кнебель “Про дійовий аналіз п'єси та ролі”. 

3. Г. О. Товстоногов “Дзеркало сцени”. 

4. Ф. М. Шаляпін “Маска і душа”. 

5. М. О. Чехов “Про техніку актора”. 

6. Б. Є. Захава “Майстерність актора і режисера”. 


