
 

 

 

 





1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

01 Освіта/ Педагогіка  Вибіркова 

 Спеціальність  

014 Середня освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
014.13 Середня освіта 

(Музичне мистецтво).  

Рік підготовки: 

 2 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

 4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь 

бакалавра 

 10 год. 

Практичні, семінарські 

 20 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 60 год. 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – _90_год.: _30_ год. – аудиторні заняття, 

_60_год. – самостійна робота (30% / 70%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Зміст курсу обумовлений сучасними розробками проблем сценічної майстерності, 

теорією творчої діяльності, роботами в галузі музичної педагогіки і музично-театральної 

практики.  

Мета курсу – формування системи практичних вмінь і навичок володіння сценічною 

культурою, засвоєння елементів виконавського мистецтва, удосконалення культури мови 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Завдання курсу:  

 усвідомлення суті і функцій сценічної школи К.С. Станіславського;  

 оволодіння знаннями закладеними в основах практик К.С. Станіславського, 

Є.Б.Вахтангова, А.В. Ефроса, Г.О. Товстоногова та ін..;  

 опанування знань і умінь, необхідних для роботи у театралізованих заходах, шоу-

програмах, концертах;  

 формування досвіду емоційного і свідомого ставлення до слова як головного засобу 

сценічної дії;  

 оволодіння досвідом творчої діяльності в галузі сценічної майстерності видатних 

митців вокально-хорового мистецтва ХХ-ХХІ ст.  

 набуття навичок сценічного мистецтва.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ФК 15. Здатність до розв’язання навчальних завдань мистецької освітньої галузі у 

контексті реалізації інтегрованого підходу. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 8. Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі  

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 15. Демонструє толерантне ставлення до  загальнолюдських, національних,  

особистісних, мистецьких цінностей. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.Основи сценічної майстерності. 

Тема 1. Творча атмосфера. Робота актора над собою. 

Тема 2. Елементи акторської майстерності: сприйняття, звільнення м’язів. 

Тема 3. Сценічна уява, взаємодія, правила поведінки на сцені. 

Кредит 2. Імпровізація. 

Тема 4. Імпровізаційне почуття, характерність. 

Тема 5. Слово на сцені.  

Тема 6. Пісня, як закінчений драматичний твір. 

Кредит 3.Сценічна дія. 

Тема 7. Музично-сценічні етюди. 

Тема 8. Пошук виконавської манери. 

Тема 9. Створення сценічного образу. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Основи сценічної майстерності 

Тема 1. Творча атмосфера. 

Робота актора над собою. 

10 2 2   6 

Тема 2. Елементи акторської майстерності: 

сприйняття, звільнення м’язів. 

10 2 2   6 

Тема 3. Сценічна уява, взаємодія, правила 10  4   6 



поведінки на сцені. 

Усього за 1 кредит: 30 4 8   18 

Кредит 2. Імпровізація. 

Тема 4. Імпровізаційне почуття, характерність. 10 2 2   6 

Тема 5. Слово на сцені. 10 2 2   6 

Тема 6. Пісня, як закінчений драматичний 

твір. 

10  4   6 

Усього за 2 кредит: 30 4 8   18 

Кредит 3. Сценічна дія. 

Тема 7. Музично-сценічні етюди 10 2    8 

Тема 8. Пошук виконавської манери. 10  2   8 

Тема 9. Створення сценічного образу 10  2   8 

Усього за 3 кредит: 30 2 4   24 

Усього годин: 90 10 20   60 

 
5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи сценічної майстерності 

1. Тема 1. Творча атмосфера. Робота актора над собою. 2 

2. Тема 2. Елементи акторської майстерності: сприйняття, звільнення 

м’язів. 
2 

3. Тема 3. Сценічна уява, взаємодія, правила поведінки на сцені.  

Кредит 2. Імпровізація. 

4. Тема 4. Імпровізаційне почуття, характерність. 2 

5. Тема 5. Слово на сцені. 2 

6. Тема 6. Пісня, як закінчений драматичний твір.  

Кредит 3. Сценічна дія. 

7. Тема 7. Музично-сценічні етюди 2 

8. Тема 8. Пошук виконавської манери.  

9. Тема 9. Створення сценічного образу - 

Усього: 10 

 
6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи сценічної майстерності 

1. Елементарні закономірності органічної дії на сцені як сутність 

сценічної майстерності. 

2 

2. Вправи на кола уваги, сценічну увагу. Спостереження за трудовими 

навичками, за фізичним самопочуттям, за характером 

сприйняття.Поняття «зажим». 

2 

3. Вправи на розвиток кмітливості, аутотренінгу. 4 

Кредит 2. Імпровізація. 

4. Вміння працювати з характеристиками, закладеними в тексті. 2 

5. Робота над текстом. Дотримання чіткої свідомості в мові. Розмітка 

мовних тактів. Глибина аналізу змісту фрази. Ударні слова. 

2 

6 Особливості роботи над різним жанрами пісенної творчості. 

Виявлення та різновиди конфлікту. 

4 

Кредит 3.Сценічна дія. 

7 Музична і ритмічна організованість пластичного і словесного  



малюнка ролі. 

8 Тренування елементів органічного дії: увага, уява, ставлення, 

свобода м'язів, за матеріалами певної ролі. 

2 

9 П'ять основних принципів системи К.С. Станіславського 2 

Разом: 20 

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи сценічної майстерності 

1. Атмосфера як взаємозв’язок актора з глядачем. Атмосфера і 

акторське виконавство. Атмосфера як простір, що живить творчу 

активність актора. Внутрішня динаміка атмосфери. 

6 

2. Розвиток довільної сценічної уваги в реальній та вигаданій 

площині. Увага як засіб добування творчого матеріалу. 

6 

3. Вираження емоцій виразними засобами тіла. Поняття 

«кінолентабачень». Особливості сценічного бачення між актором та 

артистом, артистом-вокалістом, танцівником. Створення 

індивідуального тренінгу для удосконалення сценічної 

майстерності. Поняття «тренінг». 

6 

Кредит 2. Імпровізація. 

4. Важлива проблема психологічного життя образу - не випадкові 

зовнішні прикмети особистості. Нерозривний зв'язок між 

внутрішнім світом людини і всім його зовнішнім, життєвим 

виглядом. Творча скарбниця – спостережливість. 

6 

5. Основи роботи над дикцією. Гігієна мовного апарату. 6 

6. Задум змісту пісні. Музика основа сценічно-пластичного рішення 

пісні. 

6 

Кредит 3.Сценічна дія. 

7. Продумування цілого ряду додаткових обставин: хода, ритм і темп 

кроків, вираз обличчя, характер рухів, як він відноситься до людей, 

як сприймає місце дії тощо. «Я» в запропонованих обставинах 

автора. 

8 

8. Етюдна робота. 8 

9. П'ять основних принципів системи К.С. Станіславського: 

життєвої правди; ідейної активності мистецтва, дії, як збудника 

сценічних переживань і основного матеріалу в акторському 

мистецтві (вчення про дію). 

8 

Разом:  60 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
10. Методи навчання 

І. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

1) за джерелом інформації:  

• словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), пояснення, розповідь, 

бесіда;  

• наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  

• практичні: вправи;  

2) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні;  



3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі;  

4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача;  

5) самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних тренінгів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

1) методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 
11. Методи контролю 

Навчальні досягнення з дисципліни «Сценічна майстерність» оцінюються за 

кредитно-трансферною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  

У процесі оцінювання навчальних робіт застосовуються такі методи:  

 усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 

залік.  

 письмового контролю: ідейно-тематичний аналіз, дійовий аналіз художнього твору;  

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 

Залік  Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 20  300/100 

30 35 35 30 35 35 

Т7 Т8 Т9    

25 25 30    

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. Київ: Лібра, 1996.  224 с. 

2. Бесєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична 

робота у навчальних закладах : метод. посіб. / Л. М. Бесєдіна, О. І. Сторубльов. К. : 

Логос, 2009. 204 с. 

3. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: 

Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с. 



4. Кіліченко О.І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. 

Івано-Франківськ, 2012. 206 с. 

 

Допоміжна 
1. Аносов І. П. Педагогічна антропологія. К. : Твімінтер, 2005. 261 с. 

2. Бобошко Ю. М. Режиссер Лесь Курбас. К., 1987. 146 с. 

3. Використання західного досвіду у шкільній освіті України / упоряд. Н. Б. Вяткіна. К. : 

Абрис, 2002. 184 с. 

4. Заграва Д. І. Уроки педагогічної майстерності. К., 1989. 125 с. 

5. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. Л., 2007. 608 с. 

6. Палтишев М. М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення (у пошуках практико 

орієнтованих дидактичних підходів) : навч.-метод. посіб. для слухачів курсів 

удосконалення вчителів. К. : Видавець О. М. Ешке, 2000. 119 с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. Прийоми акторської майстерності та імпровізаційні вправи на заняттях із сценічного 

руху як одна з умов самореалізації учнів вокально-хорового відділення: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/37435  

2. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. Київ: Лібра, 1996. 224 с.URL: 

https://studfile.net/preview/7443690/ 

3. Середа Н.В. Елементи театральної педагогіки у формуванні педагогічної 

майстерності. URL: 
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D

0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D

0%BA%D0%B0/Tipuss/2011_2/Sereda.pdf 

4. Кіліченко О.І. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід. 

Івано-Франківськ, 2012. 206 с. URL: 

http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/library/kilichenko.pdf  

5. Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача: 

Навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. 140 с. URL: 

https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C%D0%9

2.pdf  

 

 

https://studfile.net/preview/7443690/
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Tipuss/2011_2/Sereda.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Tipuss/2011_2/Sereda.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Tipuss/2011_2/Sereda.pdf
http://prima.lnu.edu.ua/Pedagogika/library/kilichenko.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C%D0%92.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C%D0%92.pdf

