
МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА ЕСТРАДНОГО ЖАНРУ 

 

Мета курсу — опанування студентами основних теоретичних засад і 

практичних навичок для досягнення майстерності виконання ролі в рамках 

естрадного жанру, вироблення акторського досвіду щодо вибору тематики творів 

для сценічного втілення, кваліфікованого пошуку та професійного аналізу 

джерел відповідної мистецької інформації, ефективної поетапної роботи з 

естрадними сценаріями. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як 

«Майстерність актора (робота над роллю)», «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 естрадного жанру, готовність до співпраці актора і режисера, до 

роботи у колективі акторів естрадного жанру для втілення сценічних проектів і 

постановок. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати: принципи роботи актора естрадного жанру; особливості побудови 

адаптованих для естрадного втілення сценаріїв різних рівнів складності; 

класичні та сучасні взірці сценаріїв естрадного спрямування; принципи 

драматургічного аналізу й побудови сценаріїв естрадного жанру; творчі та 

виробничі вимоги щодо форми і змісту роботи актора естрадного жанру; 

 уміти: орієнтуватись у сценарному русі, застосовуючи при цьому професійні 

критерії; аналізувати драматургічний матеріал; переносити власні професійні 

ідеї в сценарну форму; створювати індивідуальну акторську інтерпретацію 

різнопланових сценаріїв естрадного жанру; кваліфіковано співпрацювати над 

сценаріями з представниками творчих і постановочних груп і режисерами; 

 володіти: як актор естрадного жанру – навичками аналізу відповідних 

сценаріїв; знаннями про драматургічний аналіз і побудову адаптованих для 

естрадного виконання сценаріїв; умінням співпрацювати над сценарієм із 

усіма представниками колективу, задіяного в конкретному проекті. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Становлення і розвиток сценічної форми 

естрадного жанру. Діалектична природа сценічної форми естрадного жанру: 

органічне, нерозривне поєднання в ній різнопланових видовищних і смислових 

елементів. Конфліктологія драматичного мистецтва в огляді на естрадне 

спрямування. Тематично-ідейне новаторство, визначеність, активність 

акторської та режисерської позиції в адаптації сценічного матеріалу для естради. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Сучасні підходи в системі акторської 

майстерності естрадного спрямування до проблеми сценічного втілення. 

Розвиток сценічної дії у конкретному естрадному просторі й часі. Драматургічна 



завершеність, визначеність драматичної конструкції у залежності від характерів 

героїв і стосунків між ними, втілених у системі естрадного виконання. 

Процесуальність розвитку характерів і стосунків естрадної постановки. Позиція 

глядача як один із ключових аспектів роботи актора естрадного жанру над 

роллю. 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний 

обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: іспит. 


