
РЕЖИСУРА ТЕАТРУ ТА АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ 
 

Мета курсу — дати студентам теоретичну базу і практичні навички 
професійної взаємодії режисера і актора у театральному просторі, окреслити 
принципи, завдяки яким актору театру під орудою режисера вдається розвинути 
та увиразнити власну майстерність сценічного виконання ролі. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Історія 
режисури театру і кіно», «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, готовність організовувати творчу співпрацю актора і 
режисера у їхній професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 
• знати: норми роботи актора та режисера зі сценарієм; основні відмінності 

театрального та кіносценарію; особливості групової взаємодії акторів на 
сцені театру за визначеною режисером формою; принципи драматургічного 
аналізу сценаріїв різних театральних форм і жанрів; творчі та виробничі 
вимоги щодо взаємодії актора і режисера у театральній дійсності; 

• уміти: застосовувати критерії професійної взаємодії між режисером і 
актором у процесі роботи над роллю; вивчати драматургічний матеріал; 
обговорювати творчі ідеї режисера й актора, здатні поліпшити сценарну 
форму; співпрацювати над сценаріями у межах постановочних груп, 
орієнтуючись на втілення спільних акторських і режисерських творчих 
задумів; 

• володіти: навичками спільного акторського та режисерського обговорення 
театрального сценарію; знаннями про драматургічний аналіз і побудову 
сценаріїв різних театральних форм і жанрів; умінням колективного 
моделювання акторами сценічної дійсності в роботі над театральною 
постановкою під орудою режисера. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Становлення і розвиток сценічної форми у 

взаємодії актора та режисера. Тематично-ідейне новаторство у результаті творчої 
співпраці актора і режисера. Критерії творчого пошуку акторського та 
режисерського рівнів у роботі над театральною постановкою. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Вироблення сучасного формату взаємодії 
актора та режисера для практичного втілення театрального сценічного проекту. 
Надання виразності драматичній конструкції театральної постановки у процесі 
інтерпретації характерів і стосунків персонажів актором і режисером. 



Проведення спільного акторського і режисерського аналізу спектаклю як 
елемент професійної взаємодії актора і режисера. 

 

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

 

Форма семестрового контролю: іспит. 


