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Кандидат педагогічних наук, доцент
тел. (0352) 53-76-11.
Поштова скринька: instmyst@ukr.net

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
(м. Тернопіль, вул. Винниченка 10, корпус №3, тел.42-37-36)
1.

Хім’як В.А. – завідувач кафедри, професор, народний артист України

2.

Смоляк П.О. – доцент, кандидат історичних наук

3.

Ванюга Л.С. – асистент

4.

Кусяк І.О. – асистент

5.

Савельєва М.П. – асистент

2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0202
Спеціальність: 7.02020101 Театральне мистецтво (за видами)
Термін навчання – 1 рік
Ліцензійний обсяг:
денна форма навчання – 20 осіб
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Кафедра театрального мистецтва має 1 кабінет для роботи завідувача
кафедри з викладачами і студентами. За кафедрою закріплена також
спеціалізовані аудиторії ( 324, 351, 353).
5.
ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Методологічною основою спеціальності «Театральне мистецтво» є
вивчення досягнень К.С. Станіславського та В.І. Немировича-Данченка, творчої
та педагогічної спадщини Л.С.Курбаса. Зміст спеціальності зумовлений
сучасними розробками проблем театрального мистецтва, теорією акторської
діяльності, роботами в галузі дидактики і практики театральної педагогіки.
Специфіка вивчення предметів спеціальності потребує засвоєння
студентами знань та вмінь, необхідних для роботи в професійному
драматичному театрі і кіно для створення оригінального сценічного образу.
Програмовий матеріал з підготовки актора весь час оновлюється
науковими розробками в галузі театрального мислення і творчості, свіжими і
несподіваними театральними ідеями, естетичною практикою сучасного театру.
Спираючись на систему, розроблену Станіславським, театральна школа вбирає
в себе напрацювання інших майстрів сцени: В. Немировича-Данченка,
В. Мейєрхольда, Е. Вахтангова, М. Чехова, А. Таїрова, Г. Товстоногова,
О. Єфремова,
Ю. Любимова,
А. Ефроса,
П. Фоменко,
М. Захарова,
А. Васильєва, Л. Додіна, С.Данченка, М.Рєзніковича, Ф.Стригуна та ін.
Не може не впливати на процес навчання майстерності актора і світова
театральна практика. Мистецтво Ж.-Л. Барро і Б. Брехта, Ж. Вілара і
Э. де Філіппо, П. Брука і Дж. Стреллєра, Е. Гротовського і А. Мнушкиної,
П. Штайна і Р. Стуруа, Э. Някрошюса і П. Шеро, яке стало доступним

сучасному театралові, підлягає не тільки спеціальному театрознавчому
осмисленню, а й загальним тенденціям розвитку театрального мистецтва в
цілому. Ознайомлення з виставами європейських режисерів неминуче веде до
розширення кругозору професійного мислення майбутніх акторів і спроб
впровадження їхніх відкриттів у педагогічну практику.
Програма професійного навчання акторської майстерності залишалася б
чисто схоластичним утворенням, якби кожен театральний педагог не
видозмінював її – відповідно до власного світобачення, художнього мислення і
творчого темпераменту. У реальній педагогічній практиці єдність програмної
методології неминуче індивідуалізується і перетворюється на особистий
творчий метод викладача майстерності актора. Крім цього, різноманітність
методик викладання зумовлюється особливостями конкретного акторського
курсу і наявною сценічною традицією, та, як вже відзначалося, вищим
театральним контекстом часу.
Процес збагачення методів і форм навчання не можна не визнати
неминучим і сприятливим для сценічної педагогіки. Проте, він таїть у собі й
цілком реальну небезпеку. Некритичне запозичення різних природних
педагогічних прийомів веде до своєрідної розосередженості та, кінець кінцем, –
до розмивання основ національної акторської традиції. Це робить ще більш
необхідним при дотриманні єдності принципів професійного навчання.
Програми фахових дисциплін зі спеціальності «Театральне мистецтво»
передбачають індивідуальні заняття, що проводяться з IX по X семестр. На
цих заняттях відбувається доопрацювання індивідуальних вправ, етюдів;
літературний аналіз твору та розвиваються навики дійового аналізу
драматургічного твору, здійснюється перевірка самостійних творчих робіт
(надаються поради, рекомендації). У практиці театральної педагогіки провідні
майстри сходяться на думці про недоцільність попереднього планування таких
занять, оскільки практичні педагогічні ситуації, як правило, передбачити
неможливо. Конкретизація можлива лише за умови ефективного
співвідношення індивідуальності студента-актора та обраного ним художнього
матеріалу для роботи.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання являє собою ряд творчих
завдань, спрямованих на вироблення у студентів власного критичного погляду
на театральне мистецтво, формування навичок дослідницької діяльності та на
збільшення їх мистецького кругозору. В якості індивідуального навчальнодослідного завдання пропонується написання ряду письмових робіт, що
репрезентують окремі ділянки сучасного театрального процесу. Важливо, що
студенти мають бути свідками і співучасниками цього процесу і пізніше
повинні охарактеризувати запропоновану його ділянку. Тому в якості тематики
робіт пропонуються творчі портрети акторів та різнопланові огляди вистав
Тернопільського академічного театру ім.. Т.Шевченка. Вважаємо недоцільним

групувати цю тематику, узгоджуючи із роками вивчення даної дисципліни,
оскільки викладач пропонує теми, виходячи із наявного репертуару та
враховуючи індивідуальні особливості кожного студента. Як відомо, рівень
розкриття студентом проблеми залежить від ступеня його фахової компетенції
у предметі, а тому одна й та сама тема може бути по-різному висвітлена на
різних етапах вивчення майстерності актора.
Самостійна робота передбачає опрацювання студентом уривка з тої чи
іншої п’єси (за власним вибором). Робота над уривком складається з ряду
етапів, наведених нижче. Приступаючи до кожного з них, студент отримує
практичні рекомендації викладача, який спостерігає за ходом роботи. Кінцева
мета самостійної роботи – показ уривку на сцені із урахуванням усіх поточних
зауважень викладача.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,
та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості
студента до виконання конкретної роботи. Проведення поточного контролю
під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються у
формі тестів та виконання практичних завдань.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні. Підсумковий
контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів.
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни,
встановлені навчальним планом.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної
навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або
заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на
семестр з цієї навчальної дисципліни.
Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій,
передбачених навчальним планом. При виконанні модульного контролю
екзамени можуть не проводитись.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома
викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за
стобальною шкалою, а заліків - за двобальною шкалою («зараховано», «не
зараховано») і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку,
навчальну картку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок,
відраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних
оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного
семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з
кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється
деканом факультету (завідувачем відділення). Студенти, які не з'явились на
екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну
оцінку.
Критерії оцінювання розроблені для усіх дисциплін, що вивчаються
студентами спеціальності 7.02020101 – „Театральне мистецтво”.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64

Оцінка
ЄКТС
A
B
C
D
E

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

35-59

Fx

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Галузь знань: 0202 Мистецтво,
Спеціальність 7.02020101 Театральне мистецтво
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ” СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
7.02020101 Театральне мистецтво
5 курс
I семестр

II семестр

Нормативна частина

Сценічна мова
Сценічний бій
Народна творчість

Практика

Охорона праці в галузі

Мистецька антропологія

Дисципліни самостійного вибору
навчального закладу

Цивільний захист

Варіативна частина

Цикл професійної та практичної підготовки

Майстерність актора

Танок у виставі
Художнє слово
Історія і теорія
кіномистецтва
Основи режисури
Сценічний театральний
простір
Театральний менеджмент

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПЛАНУ

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
Напрям підготовки (для ОКР «Спеціаліст»):
7.02020101 «Театральне мистецтво»
Професійна орієнтація – Мистецтво
за циклами підготовки (нормативних та вибіркових)

Цикл професійної та практичної підготовки
Предмет:
МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА
Статус:
Нормативна
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Курс спрямований на оволодіння студентами технікою та
мистецтвом акторської гри. Акторський тренінг; етюди на спілкування; робота
над етюдами та втілення їх у сценічному просторі; робота над уривками з п’єс;
аналіз драматичних творів; робота над створенням образу у виставі; пошуки
сценічного оформлення, костюмів, гриму, реквізиту, музики до вистави; робота
над роллю; робота над виставою. Методика організації та проведення виховної
роботи з студентами засобами театрального мистецтва.
Специфіку та складові техніки акторської майстерності, елементи
сценічної дії, структуру драматургічного аналізу, методику організації та
проведення виховної роботи зі студентами засобами театрального мистецтва.
Аналізувати взяті до роботи драматичні твори, створювати образ у виставі на
матеріалі відібраної п’єси, підготовити виставу (сценічне оформлення,
костюми, грим, реквізит), організувати та проводити виховну роботу зі
студентами засобами театрального мистецтва.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет:
СЦЕНІЧНА МОВА
Статус:
Нормативна
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Література, театр, художнє слово грають велику роль в
культурному житті нашого народу. Серед різних виразних засобів, які мають
література і театр, найважливіша роль належить слову. Українська література,
українська драматургія завжди були скарбницею української мови. Її
соковитість. Виразність, образність, музикальність повинні бути сприйняті і
гідно оцінені нашою авторською молоддю. З перших кроків її сприйняття в
театральному вузі.
Актор повинен володіти добре поставленим голосом. З віртуозною
технікою вимоги доносити текст до глядача. Вміти передавати ритм і фонетику
своєї мови, проникати в душу букв, слів, фраз, думок. Завдання предмету

«Сценічної мови» навчити майбутнього актора і режисера в бездоганній
художній формі доносити думки автора, які виражені в літературному творі.
Предмет «Сценічна мова» являється одним з основних систем
театральної освіти. Він нерозривно пов'язаний з курсом «Майстерності актора».
Головне завдання – навчити майбутнього актора працювати над текстом,
озброїти його словами техніки і майстерності володіння голосом, привити йому
навики самостійної роботи над подальшим поліпшенням і розвитком
отриманих практичних знань. А це значить, що в тісному творчому контексті з
викладачем майстерності актора треба навчити студентів не тільки змістовно,
правильно і натхненно висловлювати думки автора на сцені, але і передавати
всі відтінки діалогу, правильно акцентувати найважливіше і легко відтінювати
другорядне; навчити майбутнього автора не декламувати, а говорити, діючи
словом.
Складові: техніки мови, культури мови, правильної літературної вимоги,
логіки мови.
Передавати мовленнєву характеристику образів, розкривати їх емоційний
зміст та яскраво творчо втілювати засобами слова. Виявляти мовну
характеристику ролі, логічно розбирати тексти по смислових значеннях.
Складати голосову партитуру ролей, розподіляти дихання в текстах. Розбирати
сюжет, композиції, кожне речення, аналізувати дійові лінії тексту;
закріплювати текст на основі створених актором вражень; передавати
внутрішнє бачення об’єкту.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет:
ПРАКТИКА
Статус:
Нормативна
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Курс практики проходить на базі Тернопільського
академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
і спрямований на поглиблення вивчення театру як виробництва, перевірка та
закріплення навичок та умінь здобутих у процесі професійного навчання.
Вивчення кращих здобутків театру (вистави, ролі, сценічне та музичне
оформлення, аналізи режисерських експлікацій та індивідуальних рис,
особливості режисерів, акторів, різних поколінь).
Курс передбачає участь студентів у виставах діючого репертуару та
репетиційному процесі нових прем’єр, участь у дитячих новорічних ранках та
дитячих виставах.
Форми контролю: залік

Предмет:
СЦЕНІЧНИЙ БІЙ
Статус:
Нормативна
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Головною метою курсу є виховання психотехніки актора
засобами бездоганного володіння технікою бою. Програма курсу поділяється на
дві частини: перша – спрямована на засвоєння елементів техніки сценічного
бою, друга – складається із спеціальних вправ та етюдів на основі вивченого
матеріалу.
Сценічне фехтування: шпага, плащ, кін жал, ніж, кулачний бій та боротьба,
різноманітні прийоми обеззброєння.
Відмінності між утилітарним, спортивним та сценічним боєм; складові
техніки володіння холодною зброєю у різні історичні епохи; специфіку
навчання сценічному бою у виставах на сучасну тематику.
Фехтувати зі шпагою, плащем, кін жалом; виконувати різні прийоми
обеззброювання, основні прийоми сценічного бою з ножем, прийоми кулачного
бою та боротьби.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет:
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Статус:
Нормативна
Рік, семестр
1 рік, 1 семестр
Анотація: Курс спрямований на формування в студентів поняття
фольклору та етнології, їх специфіки як мистецтв слова, музики, малярства.
Знайомитись з завданням фольклористики як науки, діяльністю визначних
вчених-фольклористів. Велика увага приділяється вивченню особливостей того
чи іншого жанру, його ідейно-тематичній спрямованості, аналізу змісту та
засобів виразності. Курс покликаний сформувати в студентів осмислене
ставлення до народної творчості і широке використання духовних цінностей
народу в професійній діяльності.
Принципи класифікації творів фольклору на роди, жанри та жанровотематичні групи; специфічні риси фольклору як виду мистецтва; основні етапи
розвитку української фольклористики, основні праці дослідників української
народної творчості; історичні дані щодо певних жанрів та жанрово-тематичних
груп фольклору: соціальну обумовленість виникнення жанру, історію
публікації та дослідження творів даного жанру.
Форми контролю: іспит
Предмет:
Статус:

МИСТЕЦЬКА АНТРОПОЛОГІЯ
Нормативна

Рік, семестр
1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою викладання курсу є реалізація епістемологічної
концепції дидактичного змісту мистецьких дисциплін, що, у свою чергу,
ґрунтується на антропологічній парадигмі мистецької освіти, яка передбачає
практичне споглядання художнім текстом сутності буття, що спонукає
особистість до відновлення антропокосмічного зв’язку і зумовлює її духовне
зростання.
Згідно з епістемологічною концепцією, сутнісну основу тематичного
змісту мистецької антропології становлять положення про: історію мистецтва
як месіанський процес; культурну традицію як стратегічну модель
людиностановлення; мистецтво як найбільш теофанічний процес художню
композицію як ритуал вияву людської сутності; художній текст як енергетичносмислове поле «пропостання» людської стності; художню семантику жанровостильового діалогу як літопису руйнування первинного антропокосмічного
зв’язку.
Осмислення цього змісту відбувається у процесі художньо
епістемологічного аналізу художнього тексту. В його основі – розгортання
діалогу у векторах «суще – буття», «художній текст – культурний контекст»,
«стиль-жанр», «художній знак – художня епістема» за принципами
метафоричного сходження від дискретності до цілісності та композиційними
правилами відтворення антропологічного смислу (жанрова цитата – стилізація
як алюзія, жанрове відчуження – полістилістика; авторизація жанру – моно
стилістика).
Форми контролю: залік

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу
Предмет:
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КІНОМИСТЕЦТВА
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета – ознайомлення студентів з становленням та розвитком
кіномистецтва: витоки кінематографа, створення перших кінолент, розвиток
кіно в Україні, творчість О.П.Довженка; розширення тематичних та жанрових
можливостей кіномистецтва; антифашистська тематика в кінематографії;
фільми для дітей та юнацтва; досягнення українського науково-популярного та
хронікально-документального кіно; національний кінематограф в сучасних
умовах; розвиток кінематографа країн Східної та західної Європи, США; види,
жанри кіно; художні компоненти фільму та процес його створення.

Особливості розвитку світового кінопроцесу та основні етапи розвитку
українського; види і жанри кіномистецтва, художні компоненти фільму;
критерії ідейно-художньої цінності кінопродукції; творчість найвидатніших
майстрів вітчизняного та зарубіжного кіно.
Орієнтуватися у сучасному кінопотоці, критично оцінювати твори
кіномистецтва; аналізувати ідейні, жанрові та стильові особливості фільму.
Форми контролю: іспит
Предмет:
ТАНОК У ВИСТАВІ
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Предмет являється одним із фундаментальних у формуванні
пластичної культури актора. Ціль музично-ритмічного виховання – допомогти
студентам усвідомити значення ритму на сцені, навчити їх знаходити потрібне
ритмічне самовідчуття у відповідності до сценічного завдання.
Основні завдання предмету полягають в оволодінні вміннями пластично
вирішувати художній образ через характер музичного твору, активно емоційно
сприймати музику, слухати музичну інтонацію, відображати в русі процес
розвитку музичної думки, структурні і метро ритмічні особливості, динамічні,
темпові і ладові зміни.
Елементи музичної виразності (темп, характер, штрих, лад, динаміка),
музичний синтаксис. Історію розвитку танцювального мистецтва, класифікацію
та характеристику народних, бальних, спортивних танців, методику запису
схеми (замальовки) та розшифрування сценічних рухів.
Освоїти основні положення рук, ніг, голови та корпусу; тренувальні
вправи біля станка та по середині залу на основі елементів національних,
зарубіжних і сучасних танців.
Форми контролю: залік
Предмет:
ОСНОВИ РЕЖИСУРИ
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета викладання дисципліни «Основи режисури» це
знайомство студентів з основними історичними етапами розвитку
режисерського мистецтва, вивчення різних підходів до режисерської
постановки театральних форм – вистави, ранки, шоу та інше. Завдання
предмету полягає в ознайомленні студентів із основними правилами режисури
театральних форм: одержанні як теоретичних знань так і вивчення практичних
методик, необхідних для роботи з колективом

в умовах сценічної площадки.
Складові: основні історичні етапи розвитку режисерського мистецтва,
форми і типи режисури театральних форм, основні логікові розробки і
постановки програм.
Пояснювати різні напрямки режисерського мистецтва, розуміти
закономірності та основи роботи режисера, аналізувати тенденції розвитку
театральних форм в сучасному суспільстві.
Форми контролю: залік
Предмет:
ТЕАТРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 2 семестр
Анотація: Поняття менеджменту та особливості його розвитку.
Особливості управління театральними закладами в Україні. Нормативно
правовий та цільовий підхід до управління театрами. Формування фінансових
джерел в системі театрального мистецтва. Основні завдання та функції
менеджерів.
Основи організації управління театральним закладом. Методи
забезпечення існування закладу в ринкових умовах. Особливості проектування
і встановлення взаємодії між певними підрозділами, ланками та працівниками
мистецької установи загалом.
Організувати роботу театрального закладу, приймати обґрунтовані та
компетентні управлінські рішення, захищати інтереси закладу та його
працівників
Форми контролю: залік
Предмет:
ХУДОЖНЄ СЛОВО
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Курс художнього слова дає можливість засвоїти студентам
різні методики та підходи до роботи на сцені, з мікрофоном чи перед
телекамерою. Навчання сценічного мовлення майбутніх акторів нерозривно
пов’язане з формуванням пластичної волі, розвитком еластичності й рухливості
дихальної й голосової апаратури, вдосконалюванням мовного слуху,
постановкою голосу. Орфоепія та дикція також є показниками професіоналізму
та відображенням рівня культури виконавця.
Завдання предмета, навчити майбутнього актора бути добре чутним у залах
для глядачів у будь-яких розмірів.

Знати засоби мовної виразності на естраді. Принципи підбору та обробки
літературного матеріалу.
Уміти практично втілити розмовний естрадний номер.
Форми контролю: залік
Предмет:
СЦЕНІЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР
Статус:
Вибіркова
Рік, семестр
1 рік, 2 семестр
Анотація: В мистецтві річ повинна бути поставлена в основі тих законів,
щоб вона дійшла до глядача, щоб була розрахована на природу сприйнять, що в
людині.
Просторовість - буття природи, абстраговане віл її змісту. Мистецтво, як
певний спосіб передачі від людини до людини уявлення. Образна мова. Будова
сцени. Основні поняття та терміни сценографії.
Історію розвитку сценографії. Основні поняття та терміни побудови
сценічного театрального простору.
Професійно орієнтуватися в сценічному просторі. Графічно зображати
сценічне оформлення вистави.
Форми контролю: залік
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Професійна підготовка майбутнього актора драматичного театру та
кіно, озброєного знаннями та вміннями, які необхідні для вирішення широкого
кола проблем з виховання професійних акторів для драматичних акторів, кіно і
телебачення передбачає такі завдання:
Оволодіння знаннями теорії акторського мистецтва та мистецтва
режисури; роботи з режисером, а саме:
Оволодіння навичками акторської техніки, а саме: освоєння
професійних навиків починається з виконання сценічних вправ на розвиток
уваги, на отримання м'язової свободи, на пам'ять фізичних дій і відчуттів, на
зміну відношення до предмету, місця дії і ряду інших, покликаних виробити у
студента живе, емоційне, імпульсне сприйняття того або іншого об'єкту,
факту, місця дії тощо. Всі сценічні вправи, що виконуються студентом,
направлені на те, щоб сформувати з людини «побутової» – людину «публічну».
Освоюючи початкові елементи акторської психотехніки, студент розкріпачує
власне артистичне «я», вивільняє його з-під нашарувань суспільноповсякденних уявлень. Отримання навиків бути щирим, безпосереднім у

сприйнятті в умовах публічності – основне завдання, яке повинен виконати
студент на початковому етапі навчання.
Формування досвіду творчої діяльності в театрі, кіно і на
телебаченні (виконавської), а саме: в процесі роботи над роллю в дипломній
виставі студент набуває навику роботи з постановочним колективом –
режисером, хореографом, постановником трюків, композитором тощо. У цей
же період він детальніше знайомиться з роботою цехів театру, беручи, по
можливості, участь у виготовленні сценічного костюма, необхідного реквізиту,
бутафорії і т.д.
Освоєння і поглиблення методу сценічної роботи продовжується на
різнохарактерному драматургічному матеріалі. Студент повинен навчитися
залишатися органічним в різних способах акторського існування в ролі,
володіти різною жанровою природою відчуттів, логіку дієвої поведінки свого
персонажа підпорядковувати образній цілісності спектаклю, а стиль
акторського виконання приводити у відповідності стилю і стилістиці автора.
Прокат дипломних вистав виробляє в студентові уміння зберігати
органіку дії граної ролі у виставі, що йде багато разів.
11. ГЛОСАРІЙ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Актор Античний театр Антракт -

Вертеп Водевіль Вокал Гастролі Глядач Грим -

Гримерна -

А
професійний виконавець ролей у театральних
виставах.
театральне мистецтво давньої Греції і давнього Риму.
перерва між діями вистави.
В
старовинний пересувний український ляльковий
народний театр, де ставили світські та релігійні вистави.
легка комедійна п’єса з музикою, куплетами й танцями.
володіння мистецтвом співу.
Г
виступ актора ( колективу) поза місцем його постійної
діяльності.
необхідний компонент театрального спектаклю.
мистецтво зміни обличчя актора відповідно до ролі за
допомогою фарб, пластичних та волосяних наклейок,
перуки, зачіски тощо.
кімната для гримування та перевдягання актора.

Давньогрецька
комедія Дебют Декорація -

Дикція Дійова особа -

Експлікація Емоція -

Епізод Етюд –

Жанр -

Завіса -

Інсценізація Інтрига -

Катарсис -

Д
давньогрецький драматичний жанр, за допомогою якого
у гостросатиричній, дотепній формі висміювалися
людські вади.
перший виступ актора на сцені взагалі або в даному
театрі.
художнє оформлення сцени, де відбувається і
відтворюється сценічна дія вистави, яке допомагає
розкриттю її ідейного змісту.
вимова, манера вимовляти слова, склади і звуки під час
сценічного діалогу, співу і декламування.
персонаж, який бере участь у п’єсі.
Е
режисерська розробка задуму майбутньої вистави.
процес психічного регулювання, який задається через
подразники, значимі для нього; виражається зміною
рівня мобілізації (збудження) організму.
самостійна, закінчена сцена драматичного твору, тісно
пов’язана з його основною темою.
вправи, які служать для розвитку і вдосконалення
акторської техніки
Ж
термін, що визначає родові і видові особливості
художньої творчості. Основні жанри драматургії –
трагедія, драма, комедія.
З
полотнище з тканини або іншого матеріалу для закриття
і відкриття сцени від глядачів, які сидять у залі.
І
переробка літературного (прозаїчного або віршованого)
твору для театру.
сюжетна лінія в драматичному творі, що відзначається
складністю й напруженістю дії.
К
обов’язковий елемент трагедії, емоційне очищення
через співчуття, жаль та страх.

Комік Композиція -

Костюмер -

Майстерність
актора Мова актора -

Надзавдання Народна драма Національний
театр -

Образ -

Підтекст Прем’єра П’єса -

Режисерське
мистецтво -

Реквізит -

амплуа актора, який виконує комедійні ролі.
побудова твору, доцільне поєднання всіх його
компонентів
у
художньо-естетичну
цілісність,
зумовлену логікою зображуваного світу, світоглядною
позицією, естетичним ідеалом та задумом драматурга.
працівник театру, який готує костюми для вистави і
допомагає акторові вдягнутися перед виходом на сцену.
М
принцип перевтілення, коли актор ніби уособлює
себе зі своїм персонажем, говорить і діє від його імені.
сукупність елементів акторської техніки: голосу,
пластики, уяви і фантазії, костюма, гриму, акторської
заразливості.
Н
головне ідейне завдання, мета, заради якої створюється
п’єса, акторський образ, спектакль.
сценічне народне дійство, створене на основі поетичної
народної творчості.
державний театр, який належить певній країні або має
відношення до її народу.
О
естетична категорія, особлива специфічна форма,
відображення
дійсності
засобами
театрального
мистецтва
П
комплекс думок і відчуттів, які закладені в тексті і
висловлюються персонажами п’єси.
показ першої вистави.
драматичний твір, призначений для постановки на
сцені.
Р
мистецтво створення єдиного, гармонійно-цілісного
художнього твору театрального мистецтва за
допомогою творчої організації всіх елементів
театрального мистецтва
сукупність справжній чи бутафорських предметів,

Репетиція -

Словесна дія Спектакль -

Сценічна дія Сценічна мова Сцена Суфлер -

Театральний
простір Творча уява -

Темпоритм -

Трагік Тренінг Трупа -

Характерність -

необхідних акторам під час вистави.
основна форма підготовки і розучування або пробне
виконання спектаклю театральним колективом або
окремим актором до виступу.
С
вербальний вплив, на різні сторони людської психіки:
на інтелект, на уяву, на почуття.
твір сценічного театрального мистецтва, що
створюється театральним колективом, очолюваним у
сучасному театрі режисером-постановником.
єдиний психофізичний процес досягнення мети в
залежності від пропонованих обставин.
один із основних засобів сценічного втілення
драматичного твору.
місце в театрі, де відбуваються вистави.
працівник театру, що стежить за репетицією та
виставою і, в разі необхідності, підказує текст ролі.
Т
простір, призначений для театральної діяльності.
Термін поєднує в собі поняття «сцена» і «глядацька
зала».
психічний процес, який виявляється у створенні нових
образів на основі раніше набутих конкретно-чуттєвих
вражень.
синтез темпу і ритму вистави; наростання чи спад,
прискорення чи сповільнення, плавний перебіг або
бурхливий розвиток сценічної дії.
амплуа актора, що виконує трагедійні ролі.
означає тренування вправи, спрямовані на небуття
професійної компетентності.
творчий склад театру.
Х
зовнішню характеристика образу, що яскравіше всього
виявляє його внутрішній світ.

