




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Рік підготовки: 3  

Загальна кількість годин – 90   

Кількість модулів – 1 
Змістовних модулів - 2 

Семестр: 5 

 
 
Тижневих годин 
для денної форми навчання: аудиторних – 
2 
 

  

Лекції: - 

  

Практичні (семінарські): 

  

 
Вид підсумкового контролю: 
залік 

Індивідуальні:  

32 8 

 
Форма підсумкового контролю: 
Залік 

Самостійна робота:  

58  82 



2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
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 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.  
 
           3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Майстерність актора» є опанування таких 
навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП): 
ОК 9 Сольний спів/Спец.інструмент  
ВБ 2  Культурологія\Етика та естетика 
ВБ 8 Постановка сценічного номеру / Режисура сценічного номеру 
ВБ 12 Сценічний мова / Основи сценарної майстерності 
 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Відповідно до освітньої програми «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 «Майстерність актора»: 
 

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 



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. 

 
        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: 

• робота на уроці: знання теорії, вправи, етюди; 
• відкритий урок із показом вправ, етюдів; 
• залік у формі показу. 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми поточного контролю: 

- семестровий підсумковий (залік). 
 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). 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  
 
Змістовний Модуль 1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16      сума 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 50 

Змістовний Модуль 2 
Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30 Т31 Т32      

сума 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 50 



 

Шкала оцінювання 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума 
балів 

(R) 

Шкала 
ECTS 

5 (відмінно) 
Студент повністю оволодів теоретичним і практичним матеріалом 
дисципліни. Робить власні висновки, аналізує вивчений матеріал, 
самостійно оцінює явища, факти, виявляючи при цьому особисту 
позицію. Використовує додаткову літературу, періодику.  

90-
100 А 

4 (добре) 
Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому рівні. 
Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але не завжди 
впевнено  і точно. Самостійно готує практичні завдання, але має 
потребу в консультації викладача.  

82-
89 B 

74-
81 C 

3 (задовільно) 
Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, але виявляє 
знання і розуміння основних питань теми і здатен поверхово 
аналізувати вивчений матеріал та відтворювати практичні завдання з 
помилками. Плутається в термінології.   

64-
73 D 

60-
63 E 

2 (незадовільно) 
Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює мету 
навчально-пізнавальної діяльності.  

35-
59 FX 

0-34 F 
 
6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
6.1 Зміст навчальної дисципліни 

 
Змістовний Модуль 1 

1. Вступ. Знайомство з майстерністю актора. Різні акторські школи. Система 
К.С.Станіславського. Особливості системи К.С.Станіславського. Етика. 

2. Увага, кола уваги. Звільнення м'язів, затисків (м'язовий контролер). 
Виправдання. Органіка. 

3. Якщо б. Що б я робив, якщо б... Поняття про етюд. 
4. Запропоновані обставини. 
5. Дія - цілеспрямована, обгрунтована, продуктивна, дійсна; логіка та послідовність дії. Чим 

дія відрізняється від руху. Чотири напрямки дії.  
6. Пристосування - як я виконую дію. Темпоритм. 
7. Уява, фантазія – в чому різниця, приклади. 

Спілкування, етапи та елементи спілкування. Коли артисти спілкуються, а коли – ні. 
8. Кінострічка бачень. Внутрішній монолог. 
9. Поняття події. Акторська та режисерська події. 
10. Оцінка. Ставлення, зміна ставлення.  
11. Сценічне завдання (3 елементи – дія, хотіння, пристосування). 
12. Підготовка до показу 
13. Михайло Чехов — акторський тренаж. Атмосфера. Психологічний жест (за М.Чеховим). 
14. Поняття про центр тіла (за М.Чеховим). Поняття про імпульси (за Є.Гротовським). 
15. Етюд зі словом. Характер і характерність. Зерно ролі. 



16. Монолог предмета. 
Змістовний Модуль 2 

17.Імпровізація в етюді, в запропонованих обставинах — від імені персонажа. 
18. Поняття про перевтілення (зміна способу мислення, темпоритму та ставлення до 
оточуючого світу). 
19. Підготовка до відкритого уроку. 
20. Байка — акторська гра від імені різних персонажів, по черзі. Відкритий урок. Показ. 
21. Підтекст — на матеріалі тексту байки. 

      22. Робота з матеріалом байки — пошук пластичної виразності, характерності.  
23. Поняття жанру на матеріалі читання байки — позиція оповідача в різних жанрах (як 
трагедію, як комедію, драму, мелодраму, фарс). 
24. Монолог казкового персонажа. 
25. Пародія на естрадного виконавця.  
26. Синхробуф. Вибір матеріалу. 
27. Синхробуф. Створення номеру.  
28. Створення власного етюду - пантоміми. 
29. Монолог — вибір матеріалу. 
30. Монолог — аналіз тексту, характеристика образу. 
31. Власна відеовізитка. Представлення. Власний образ. 
32. Підготовка до відкритого уроку.  

 
 
 

 



6.2 Структура навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Форма навчання: 
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 Змістовний Модуль 1 
Тема 1. Вступ. Знайомство з майстерністю актора. 
Різні акторські школи. Система К. С. 
Станіславського. Особливості системи 
К.С.Станіславського. Етика. 

3 

   

1 2 

Тема 2. Увага, кола уваги. Звільнення м'язів, 
затисків (м'язовий контролер). 3    1 2 

Тема 3. Якщо б. Що б я робив, якщо б... Поняття 
про етюд. 3    1 2 

Тема 4. Запропоновані обставини. 3    1 2 
Тема 5. Дія - цілеспрямована, обгрунтована, 
продуктивна, дійсна; логіка та послідовність дії. 
Чим дія відрізняється від руху. Чотири напрямки 
дії. 

3 

   

1 2 

Тема 6. Пристосування - як я виконую дію. 
Темпоритм. 3    1 2 

Тема 7. Уява, фантазія – в чому різниця, приклади. 3    1 2 
Тема 8. Кінострічка бачень. Внутрішній монолог. 3    1 2 
Тема 9. Поняття події. Акторська та режисерська 
події. 3    1 2 

Тема 10. Оцінка. Ставлення, зміна ставлення. 3    1 2 
Тема 11. Сценічне завдання (3 елементи – дія, 
хотіння, пристосування). 3    1 2 

Тема 12. Підготовка до показу. 3    1 2 
Тема 13. Михайло Чехов — акторський тренаж. 
Атмосфера. Психологічний жест (за М.Чеховим). 3    1 2 

Тема 14. Поняття про центр тіла (за М.Чеховим). 
Поняття про імпульси (за Є.Гротовським). 3    1 2 

Тема 15. Етюд зі словом. Характер і характерність. 
Зерно ролі. 3    1 2 

Тема 16. Монолог предмета. 3    1 2 
Змістовний Модуль 2 

Тема 17. Імпровізація в етюді, в запропонованих 
обставинах — від імені персонажа. 3    1 2 

Тема 18. Поняття про перевтілення (зміна способу 
мислення, темпоритму та ставлення до оточуючого 
світу). 

3 
   

1 2 

Тема 19. Підготовка до відкритого уроку. 3    1 2 
Тема 20. Байка — акторська гра від імені різних 
персонажів, по черзі. 3    1 2 

Тема 21. Підтекст — на матеріалі тексту байки. 3    1 2 
Тема 22. Робота з матеріалом байки — пошук 
пластичної виразності, характерності. 3    1 2 



Тема 23. Поняття жанру на матеріалі читання байки 
— позиція оповідача в різних жанрах (як трагедію, 
як комедію, драму, мелодраму, фарс). 

3 
   

1 2 

Тема 24. Монолог казкового персонажа. 3    1 2 
Тема 25. Пародія на естрадного виконавця. 3    1 2 
Тема 26. Синхробуф. Вибір матеріалу. 3    1 2 
Тема 27. Синхробуф. Створення номеру. 2    1 1 
Тема 28. Створення власного етюду - пантоміми. 2    1 1 
Тема 29. Монолог — вибір матеріалу. 2    1 1 
Тема 30. Монолог — аналіз тексту, характеристика 
образу. 2    1 1 

Тема 31. Власна відеовізитка. Представлення. 
Власний образ. 2    1 1 

Тема 32. Підготовка до відкритого уроку. 2    1 1 
Разом  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 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). 
 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
 
 

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”. 

 
 
 
 
 


