
КУРСОВИЙ ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ 
 

Мета курсу — стимулювати студентів до самостійного наукового і 
творчого пошуку, критичного опрацювання наукових джерел, узагальнення 
власних спостережень і досягнень; формувати вміння застосовувати теоретичні 
знання у самостійній практичній діяльності, формулювати висновки, 
узагальнення, правильно організовувати свою дослідницьку і творчу діяльність. 

Курсовий творчий проект пов’язаний з фаховими дисциплінами, які 
вивчає студент, зокрема, «Майстерність актора» та «Сценічна мова». 

 

Процес роботи над курсовим творчим проектом спрямований на 
формування таких компетентностей: самостійне творче дослідження 
студента, засноване на матеріалах курсів «Майстерність актора» або «Сценічна 
мова»; самостійне опрацювання студентом теоретичної бази вказаних 
дисциплін. Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах України» курсова творча робота виконується з метою 
закріплення, поглиблення і узагальнення знань, здобутих студентами у процесі 
навчання, їх застосування для комплексного вирішення конкретних фахових 
завдань. 

 

Програмні результати навчання: 
• знати: драматургічний матеріал власної роботи студентів над роллю, 

обраною для курсового спектаклю; 
• уміти: застосовувати критерії дослідницької діяльності у роботі актора над 

роллю; вивчати драматургічний матеріал і обговорювати творчі та наукові 
ідеї з художнім і науковим керівниками, орієнтуючись на втілення творчого 
задуму; 

• володіти: здатністю самостійно осмислити творчу проблему, критично її 
дослідити; вмінням збирати, систематизувати й аналізувати джерела та 
літературу; навичками застосування теоретичних знань у процесі вирішення 
практичних творчих завдань з акторської майстерності або сценічної мови. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Вивчення та фіксація результатів 

дослідження виконуваної ролі в спектаклі на основі зацікавлення студента 
певною проблематикою, наявності джерел і літератури з творчої проблеми, 
актуальності та новизни обраної теми в аспекті дійового аналізу за системою 
К. С. Станіславського. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Ознайомлення зі станом розробки проблеми й 
пошуку інформації, яка пов’язана з творчою лабораторією драматурга, 
попередніх виконавців-акторів ролі, обраної для аналізу. Вивчення літератури з 
обраної теми (монографії, статті в часописах та наукових збірниках), мемуарні 
матеріали, використання електронних ресурсів. Написання роботи. 



 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма контролю: захист. 


