




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Рік підготовки: 4(4роки навчання),3(3роки 
навчання) 

Загальна кількість годин – 90   

Кількість модулів – 1 Семестр: VII (4роки навчання), V(3роки 
навчання)  

 
 
Тижневих годин: індивідуальних – 2 
 

  

Лекції:  

  

Практичні (семінарські): 

  

 
Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль, Контрольна робота 

Індивідуальніні: 

32 8 

 
Форма підсумкового контролю: 
Іспит (Залік) 

Самостійна робота: 

58 82 



2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ 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 компетенції: 

- здатності до спілкування державною мовою як усно, так і письмово; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  
- здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- навичок міжособистісної взаємодії;  
- здатності бути критичним і самокритичним;  
- здатность застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- здатності вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  
- здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
- здатность працювати автономно; 
- здатності генерувати нові ідеї (креативність).  
 
 Фахові компетенції: 
- здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; 
- здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; 
- здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; 
- здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в 
 
 
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; 

 
 
                    3.  ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Основи сценарної майстерності» є 
опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП): Українська 
мова, Культурологія, Музична література, Постановка сценічного номера, Історія 
світової естради, Історія української естради,  Майстерність актора, Режисура 
естради. 



4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Відповідно до освітніх програм ««Музичне мистецтво естради», «Спів 
(академічний, народний)», «Інструментальне виконавство (за видами)», 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 діяльності.  ПРН 3 
Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його 
художню інтерпретацію.  

ПРН 5 

 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
  - основні поняття дисципліни: «сценарій», «задум», «тема», «ідея», «сюжетний хід», 
«композиція», «монтаж», «сценарний план»;  

 - способи і критерії відбору художнього, літературного та документального 
(фактичного, місцевого) матеріалу;  

 - вимоги до створення та оформлення сценарію;  
 - типи сценаріїв та їх характерні ознаки; 
 - особливості створення сценаріїв концертів, номерів та концертних програм; 
 - про важливе значення роботи сценариста для наступної діяльності творчого 

колективу в цілому;  
 

вміти:  
  - застосовувати засвоєні теоретичні знання;  
  - визначати тему, ідею літературної основи, вид та форму заходу;  
  - успішно втілювати явища реального життя, композиційно вибудовувати відібраний 
матеріал;  
  - створювати (писати) в правильному сценарному форматі, застосовуючи засоби 
утримання уваги глядача, учасника заходу.  

 
 
 
 
 



5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

 
Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

1. експрес-опитування; 
2. презентації виконаних результатів та досліджень (сценарії); 
3. семінарські заняття;  
4. стандартизовані тести; 
5. контрольна робота. 

 
Форми контролю та критерії оцінювання результатів 

навчання 
 

Форми поточного контролю: 
- поточний; 
- підсумковий модульний; 
- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 
  Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 
відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 
шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F). 
   
  Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами виконання 
завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки із 
зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 
семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань. 

 



Критерії поточного оцінювання знань студентів 
 

Усний виступ та 
виконання 
письмового 
завдання, 

тестування 

 
 

Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу. Створив на високому художньому рівні усі творчі 
завдання, правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при   цьому   обов’язкову   літературу.   Але   при 
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,   допускаються   при   цьому   окремі  несуттєві 
неточності та незначні помилки. Творча робота виконана 
з невеликими неточностями, правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

3 

В   цілому  володіє   навчальним   матеріалом   викладає його 
основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 
суттєві  неточності та помилки. Творча робота виконана з помилками та 
без фантазії, правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не   в   повному   обсязі    володіє   навчальним    матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 
при цьому   суттєві   неточності,   не виконав творчі роботи, правильно   
вирішив  меншість тестових завдань. 

1 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 
зміст  більшості  питань  теми  під  час  усних  виступів  та 
письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 
Не виконав творчі роботи. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 

Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в   змозі його 
викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 
практичних завдань. Творчу роботу не виконав. Не вирішив жодного  
тестового  завдання. 

 
 
 



 
Форма модульного (семестрового) контролю:  

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення стану успішності 
здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. Підсумковий модульний 
(семестровий) контроль знань студентів здійснюється через проведення аудиторної письмової 
контрольної роботи та комп’ютерного тестування. 

 
 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти (модуль 
1) 

 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота К/
р 

 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

Т 
16 

Т 
17 

 
Тест  100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12  
  ПР

1   ПР
2    ПР

3   ПР
4   ПР

5     
  5   5    5   5   5     

 
Т1, Т2 ... – теми 
ПР — практичні роботи 
Тест — тестові завдання 
К/р — контрольна робота. 

 
 

 
Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 

 

Вид діяльності 
здобувача вищої 

освіти 

Модуль 1 
 

Кількість 
Максимальна 

кількість балів (сумарна) 

Індивідуальні 
заняття 32 (16 пар) 51 

Комп’ютерне 
тестування при 
тематичному 
оцінюванні 

1 12 

Написання сценарію 5 25 
Модульна контрольна 
робота 1 12 

Разом  100 
 

 
 
 
 
 
 
 



Критерії оцінювання модульної (семестрової) контрольної 
роботи 

 
Письмова 

контрольна 
робота або 
тестування 

 
 

Критерії оцінювання 

11 — 12  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та
 аргументовано його викладає під час письмових
 відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

9 — 10    

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 
під час письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

7 — 8  

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час усних письмових відповідей, але без глибокого всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 
Правильно вирішив половину тестових завдань. 

5 — 6  

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 
вирішив меншість тестових завдань. 

3 — 4  
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 
цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 — 2  
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного тестового завдання. 

 
 

 



6.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                                                   6.1 Зміст навчальної дисципліни 
 
Модуль 1 

Тема 1. Вступ. Мета і завдання навчальної дисципліни. Дефініції понять «Задум», «Тема», 
«Ідея», «Сюжет». 

Тема 2. Сценарій як основа видовищного заходу. Ідейно - тематична спрямованість сценарію. 
Композиція сценарію.  

Тема 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. 

Тема 4. Сценарний план. Монтаж як творчий метод сценариста. 
Тема 5. Поняття про концерт. Класифікація концертів. Філармонійний концерт як виразник 

виконавської майстерності. Театралізований концерт як видовище. Естрадний концерт. 
Тема 6. Художній номер - основа концерту. Театралізація номера. Номер академічний і 

естрадний. Розкриття в образній формі ідеї номера. Створення сценарію номера. 
Тема 7. Конферанс та ведучий. Особливості роботи, спілкування з глядачами. Види 

конферансу. 
Тема 8. Поняття «театралізації». Сценарна театралізація, режисерська театралізація. Мова 

театралізації: символ, алегорія, метафора. Принципи відбору художнього матеріалу, 
фактів, подій. Факти, художній матеріал, його місце і значення при створенні сценарію 
заходу. 

Тема 9. Технології втілення відео-фото-матеріалів, сценічних мініатюр в сценарії. Технології 
застосування сценаріїв в сучасних онлайн продуктах.  

Тема 10. Академічний концерт. Створення сценарію академічного концерту. 
Тема 11. Аналіз сценарію академічного концерту. 
Тема 12. Театралізований тематичний концерт, сценарій масового свята. Методика створення. 

Добір номерів згідно ідейно-тематичної спрямованості. 
Тема 13. Естрадний концерт. Особливості та методологічні відмінності. Створення сценарію 

естрадного концерту. 
Тема 14. Аналіз сценарію естрадного концерту. 
Тема 15. Особливості драматургії масового свята. Особливості драматургії масових свят 

просто неба. 
Тема 16. Створення сценарію для відеовізитки (власної). 

Тема 17. Аналіз сценарію для відеовізитки. 

                                    

                                                            6.2 Структура навчальної дисципліни 
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Тема 1. Вступ. Мета і завдання навчальної 
дисципліни. Дефініції понять «Задум», «Тема», 
«Ідея», «Сюжет». 

5    2 3 



Тема 2. Сценарій як основа видовищного заходу. 
Ідейно - тематична спрямованість сценарію. 
Композиція сценарію.  

5    2 3 

Тема 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. 

5    2 3 

Тема 4. Сценарний план. Монтаж як творчий метод 
сценариста. 

5    2 3 

Тема 5. Поняття про концерт. Класифікація 
концертів. Філармонійний концерт як виразник 
виконавської майстерності. Театралізований 
концерт як видовище. Естрадний концерт. 

5    2 3 

Тема 6. Художній номер - основа концерту. 
Театралізація номера. Номер академічний і 
естрадний. Розкриття в образній формі ідеї 
номера. Створення сценарію номера. 

5    2 3 

Тема 7. Конферанс та ведучий. Особливості роботи, 
спілкування з глядачами. Види конферансу. 

5    2 3 

Тема 8. Поняття «театралізації». Сценарна 
театралізація, режисерська театралізація. Мова 
театралізації: символ, алегорія, метафора. 
Принципи відбору художнього матеріалу, 
фактів, подій. Факти, художній матеріал, його 
місце і значення при створенні сценарію заходу. 

5    2 3 

Тема 9. Технології втілення відео-фото-матеріалів, 
сценічних мініатюр в сценарії. Технології 
застосування сценаріїв в сучасних онлайн 
продуктах.  

5    2 3 

Тема 10. Академічний концерт. Створення сценарію 
академічного концерту. 

5    2 3 

Тема 11. Аналіз сценарію академічного концерту. 5    2 3 

Тема 12. Театралізований тематичний концерт, 
сценарій масового свята. Методика створення. 
Добір номерів згідно ідейно-тематичної 
спрямованості. 

5    2 3 

Тема 13. Естрадний концерт. Особливості та 
методологічні відмінності. Створення сценарію 
естрадного концерту. 

5    2 3 

Тема 14. Аналіз сценарію естрадного концерту. 5    2 3 

Тема 15. Особливості драматургії масового свята. 
Особливості драматургії масових свят просто 
неба. 

5    2 3 

Тема 16. Створення сценарію для відеовізитки 
(власної). 

7    1 6 
 

Тема 17. Аналіз сценарію для відеовізитки. 
Модульна контрольна робота. 

8    1 7 

Усього: 90    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, використання Google Docs 
для створення та спільного редагування документів.  

 
 

7.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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Колонькова. – К. : Шк. світ, 2010. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").  
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2. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. Учебно-методическое 

пособие. – М.: ИПО «Профиздат», 2002. 
3. Жарков А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, 

технология. Ч.1и2.-М.,2004. 
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6. Черняк Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю.М. Черняк. - Мн.: Тетра Системс, 
2004 

7. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учебно-
методическое пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288с. – (Высшее образование) 
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