
ОСНОВИ РЕЖИСУРИ ТЕАТРУ 

 

Мета курсу — дати студентам теоретичні знання та практичні навички 

професійної діяльності режисера театру, окреслити норми та принципи, завдяки 

яким режисер керує творчими та організаційними процесами, пов’язаними з 

театральними проектами. 

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 режисерського 

рівня, готовність організовувати професійну діяльність акторів і технічних 

працівників театру для реалізації театральних проектів. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати: загальні принципи та методи роботи режисера театру; основні 

відмінності в діяльності театрального режисера та режисера у галузі кіно; 

особливості взаємодії акторів театру та режисера; принципи драматургічного 

аналізу сценаріїв різних театральних форм і жанрів; творчі та виробничі 

вимоги щодо місця й ролі режисера у театральній дійсності; 

 уміти: застосовувати критерії професійної діяльності режисера у процесі 

роботи над театральними проектами; вивчати драматургічний матеріал і 

обговорювати творчі ідеї з акторами; співпрацювати з акторами і технічним 

персоналом театру над сценаріями у межах постановочної групи, 

орієнтуючись на втілення творчого задуму; 

 володіти: навичками впровадження театрального сценарію; знаннями про 

драматургічний аналіз і побудову сценаріїв різних театральних форм і 

жанрів; умінням керувати акторами і технічним персоналом театру для 

реалізації театральних проектів. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Постать режисера у системі сучасного театру. 

Аспекти професіоналізму режисера у творчій співпраці з акторами і 

організаційній роботі з технічним персоналом театру. Критерії творчого пошуку 

режисера в роботі над театральною постановкою. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Вироблення сучасного формату взаємодії 

режисера й акторів для практичного втілення театрального сценічного проекту. 

Застосування режисером професійних підходів до підготовки театральних 

проектів. Дослідження режисерського досвіду конкурентних структур як 

елемент професійного розвитку режисера театру. 

 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

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

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: іспит. 


