
МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА КІНО 
 

Мета курсу — опанування студентами основних теоретичних засад і 

практичних навичок для досягнення майстерності виконання ролі у кіно, 

вироблення акторського досвіду втілення драматургічного матеріалу в межах 

кінопроектів, розширення меж професійної акторської досконалості. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як 

«Майстерність актора в системі сценічної виразності», «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 рівня у 

роботі актора кіно над роллю, готовність до співпраці актора і режисера для 

втілення кінопроектів і телепостановок. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати: основні принципи системи К. С. Станіславського, адаптовані для 

кіномистецтва; традиції та особливості школи акторів кіно; основні елементи 

роботи в кадрі; методи творення кінообразу; аспекти роботи актора над 

роллю у кіно; 

 уміти: орієнтуватись у кіносценарному русі, застосовуючи при цьому 

професійні критерії; аналізувати матеріал виконуваної ролі; адаптувати 

власні творчі ідеї для роботи у кадрі; створювати індивідуальну акторську 

інтерпретацію різнопланових кіносценаріїв; кваліфіковано співпрацювати 

над кіносценаріями з представниками творчих (постановочних) груп і 

режисерами; 

 володіти: елементами дії в кадрі (увага, фантазія, уява, емоційна пам’ять, 

темпоритм, м’язова свобода); взаємодіяти з партнером або партнерами по 

знімальному майданчику; проводити дійовий аналіз ролей; визначати події, 

вчинки, конфлікти; імпровізувати в кадрі; відшукувати підтекст ролі; 

створювати кінообраз; практично втілювати запропоновані та індивідуально 

знайдені під час самостійного опрацювання завдання в роботі над роллю в 

кіно. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Становлення і розвиток акторської професії. 

Аспекти внутрішньої та зовнішньої техніки актора кіно для перевтілення і 

створення образу. Роль у художній цілісності роботи актора кіно з надзавданням 

і наскрізною дією. Дієва структура кіносценарію. Художня цілісність 

виконуваної ролі в кіно. Перспектива як необхідна умова створення художньої 

цілісності ролі в кіно. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Професійне оволодіння фахом від елементів 

внутрішньої та зовнішньої техніки актора кіно до перевтілення і творення образу. 



Виконання ролей у кіно різних жанрів і стилів. Професійна робота перед 

кінокамерою на знімальному та телевізійному майданчику, робота на радіо і в 

дублюванні фільмів. 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: залік. 


