
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАЙСТЕРНОСТІ АКТОРА 
 

Мета курсу — опанування студентами основних методологічних засад і 
формування практичних навичок для досягнення майстерності сценічного 
виконання ролі, вироблення досвіду застосування творчого методологічного 
інструментарію для сценічного втілення різножанрових театральних 
постановок і кінозйомок, ефективної поетапної роботи зі створення 
конкретного сценічного образу. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: 
«Драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю», «Режисура театру та 
акторська майстерність» тощо. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність розв’язувати складні задачі акторського та 
режисерського рівнів у системі підготовки сценічних і кінопроектів, готовність 
на чітких методологічних принципах організовувати творчу роботу над роллю. 

 

Програмні результати навчання: 
• знати: методологічні норми роботи зі сценарієм; особливості сценічного 

втілення різножанрових постановок у театрі та галузі кіномистецтва; 
методологічні принципи драматургічного аналізу сценарного матеріалу; 
творчі та виробничі вимоги щодо форми і змісту сценічного виконання ролі; 

• уміти: орієнтуватись у драматургічному матеріалі, застосовуючи 
професійну методологію роботи над роллю; створювати різнопланові 
сценічні форми, користуючись принципами майстерності актора; 
кваліфіковано працювати зі сценаріями, домагаючися довершеності 
втілення творчого задуму; 

• володіти: навичками застосування професійних методів із акторської 
майстерності в галузі театру, кіно та інших мистецьких і видовищних 
заходів; знаннями про драматургічний аналіз, побудову сценаріїв різних 
форм і жанрів та ефективної роботи над роллю; вмінням співпрацювати з 
колективом акторів і режисером. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Основні методологічні засади, що сприяють 

виробленню майстерності сценічного виконання ролі; аспекти набуття досвіду 
актора шляхом застосування методологічного інструментарію для сценічного 
втілення різножанрових театральних постановок і кінозйомок; принципи та 
методи створення сценічного образу. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Застосування методології розвитку творчої 
особистості актора; використання принципів навчання і виховання майбутнього 
актора; вироблення методологічних стандартів у галузі колективної акторської 
діяльності в аспекті розвитку майстерності актора театру та кіно. 



 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 8 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг –  240 годин, у т. ч.: 120 годин аудиторних навчальних занять і 120 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


