
 

 

 Силабус курсу  

 

Основи сценарної майстерності 

 

 Освітній ступінь “Бакалавр” 

 Спеціальність 025 “Музичне мистецтво” 

 Спеціалізація “Музичне мистецтво естради”. 

 Рік навчання: 4 (4 роки навчання), 3 (3 роки 

 навчання) 

 Кількість кредитів — 3. 

 Мова викладання: українська. 

 

 

Керівник курсу  

Рибалко Ілля Васильович— актор, режисер, викладач майстерності актора та 

сценічної мови.  

Контактна інформація: illyarybalko@gmail.com, +380683510440. 

 

 

Пререквізити та постреквізити дисципліни: 

 

 Пререквізити: Українська мова, Культурологія, Музична література,  

Історія світової естради, Історія української естради,  Майстерність актора. 

 Постреквізити: Постановка сценічного номера, Режисура естради, 

Спец.клас (сольний спів, спеціальний музичний інструмент). 

 

Призначення дисципліни: 

 Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи сценарної 

майстерності» є: 

- донесення до студентів необхідності створення професійного сценарію 

для проведення концертних, театралізованих заходів;  

- використання професійної термінології в етапах створення сценарію;  

- формування навичок самостійного написання сценаріїв заходів (номерів, 

концертних програм) з використанням літературних та документальних 

матеріалів, життєвих  фактів і ситуацій.  

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 

mailto:illyarybalko@gmail.com


 

 

      - 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.  

Завдання:  

- ознайомлення студентів з теоретичними основами та практикою 

створення сценарію заходу; 

- оволодіння технологію відбору і організації надання сценарного 

матеріалу; 

  - навчити користуватися законом монтажу як способу смислової побудови 

сценарію; 

- засвоєння методики творчої розробки сценарного плану;  

- виховати у студентів жагу до творчого пошуку; 

- надати можливість пошуку яскравих, захоплюючих емоційних впливів на 

глядача, забезпечуючи створення студентами власних сценаріїв; 

- показати можливості практичного застосування отриманих теоретичних знань 
 

Відповідно до освітніх програм ««Музичне мистецтво естради», 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення 

здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

 

Програмні результати навчання Шифр 

ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 

діяльності.  

ПРН 3 

Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН 5 

 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 

освіти після опанування навчальної дисципліни «Основи сценарної 

майстерності»: 

 

Програмні результати навчання Шифр 

ПРН 

Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності.  

ПРН 1 

Демонструвати різні методики удосконалення виконавської ПРН 3 



 

 

діяльності.  

Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію.  

ПРН 5 

 

                                     Структура курсу 

№ 

тижн

я 

Назва теми Кількість 

годин 

(індивідуа

льні) 

Самостійна 

робота 

 Змістовний Модуль 1 

1 Вступ. Мета і завдання навчальної 

дисципліни. Дефініції понять 

«Задум», «Тема», «Ідея», «Сюжет». 

2 3 

2 Сценарій як основа видовищного 

заходу. Ідейно - тематична 

спрямованість сценарію. Композиція 

сценарію.  

2 3 

3 Сюжетний хід як засіб організації 

матеріалу. Принципи побудови 

сюжету. Прийоми побудови сюжету. 

Конфлікт. Специфіка конфлікту на 

естраді. Пошук сюжетного ходу для 

об’єднання художніх номерів 

концерту. 

2 3 

4 Сценарний план. Монтаж як творчий 

метод сценариста. 

2 3 

5 Поняття про концерт. Класифікація 

концертів. Філармонійний концерт як 

виразник виконавської майстерності. 

Театралізований концерт як 

видовище. Естрадний концерт. 

2 3 

6 Художній номер - основа концерту. 

Театралізація номера. Номер 

академічний і естрадний. Розкриття в 

образній формі ідеї номера. 

Створення сценарію номера. 

2 3 

7 Конферанс та ведучий. Особливості 

роботи, спілкування з глядачами. 

Види конферансу. 

2 3 

8 Поняття «театралізації». Сценарна 

театралізація, режисерська 

театралізація. Мова театралізації: 

символ, алегорія, метафора. 

Принципи відбору художнього 

2 3 



 

 

матеріалу, фактів, подій. Факти, 

художній матеріал, його місце і 

значення при створенні сценарію 

заходу. 

9 Технології втілення відео-фото-

матеріалів, сценічних мініатюр в 

сценарії. Технології застосування 

сценаріїв в сучасних онлайн 

продуктах.  

2 3 

10 Академічний концерт. Створення 

сценарію академічного концерту. 

2 3 

11 Аналіз сценарію академічного 

концерту. 

2 3 

12 Театралізований тематичний концерт, 

сценарій масового свята. Методика 

створення. Добір номерів згідно 

ідейно-тематичної спрямованості. 

2 3 

13 Естрадний концерт. Особливості та 

методологічні відмінності. Створення 

сценарію естрадного концерту. 

2 3 

14 Аналіз сценарію естрадного концерту. 2 3 

15 Особливості драматургії масового 

свята. Особливості драматургії 

масових свят просто неба. 

2 3 

16 Створення сценарію для відеовізитки 

(власної). 

1 6 

 

17 Аналіз сценарію для відеовізитки. 

Модульна контрольна робота. 

1 7 

 Усього: 32 58 

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). 

 

Література: 

 

1. Горбов А. С. Пишемо сценарій : поради фахівця / А. С. Горбов ; упоряд. 

О. О. Колонькова. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного 

світу").  

2. Горбов А. С. Постановка видовищно-театралізованих заходів / А.С. 

Горбов; упоряд. О. О. Колонькова. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – 

(Бібліотека "Шкільного світу"). 

3. Сценарії заходів: [збірка] / [упоряд. І. Горбова]. - К. : Шкільний світ, 2011. 

- 127 с. - (Бібліотека Шкільного світу. Загальнопедагогічний напрям) 

(Позашкілля. Бібліотека) 

4. http://dramafond.ru/wp-content/uploads/ 

5. Гавдис С.И. Основы сценарного мастерства. Учебное пособие.-Орел,2005 

6. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. Учебно-

методическое пособие. – М.: ИПО «Профиздат», 2002. 

7. Жарков А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: 

история, теория, технология. Ч.1и2.-М.,2004. 

8. Марков И.О. Сценарная культура режиссёров театрализованных 

представлений и праздников. Учебное пособие для преподавателей, ас-

пирантов и студентов вузов культуры и искусств. - Краснодар: Изд. КГУ-

Щ 2004. - 408 с. 

 

Політика навчальної дисципліни 

 - Контроль якості знань студентів. Проводиться на першому занятті 

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

кінці кожного семестру (модульний контроль) та в кінці курсу (екзаменаційний 

контроль). 

 Форми контролю: індивідуальне та групове опитування (теорія, 

виконання завдань, розуміння форми запису сценарію, підбір матеріалу, 

логічність запису, відповідність темі і т д...). 

 - Політика оцінювання. Остаточна оцінка за курс розраховується 

наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Відвідування 10 

Опитування під час занять — усні, 15 



 

 

письмові 

Практичні завдання 

 

40 

Екзамен  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. 

 


