
Сценічна майстерність. 

Анотація. Дисципліна «Сценічна майстерність» знайомить студентів із системою  понять 

про основні теоретичні засади виконавського мистецтва, набуття практичних навичок 

акторської майстерності та сценічного мовлення, збереження та розвиток української 

культури, культур національних меншин, зміцнення співробітництва у сфері культури та 

мистецтва. Крім того, курс дає можливість засвоїти різні методики виявлення 

індивідуальних здібностей студентів спеціалізації «Культурологія», допомогти розвинути 

комунікативні, креативні та творчі можливості.  Увага до технічного тренування мовного 

апарату та дихання, до засобів мовної виразності, розвиток рухливого голосу, зняття 

м’язових та психологічних затисків, формування навичок самостійної роботи над текстами  

та використання здобутих навичок і знань  буде незайвою у подальшій практиці публічних 

виступів. 

Кількість кредитів:3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

розширювати власний творчий потенціал, забезпечити тренінг голосового та дихального 

апарату, напрацювати виразність рухів та жестикуляції, що стане у пригоді для  майбутньої 

професійної діяльності. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: особливості побудови та функціонування мовного апарату , 

принципи гігієни голосу; норми сучасної української літературної вимови; . техніку 

дикційної культури вимови, артикуляції, орфоепії; комплекс вправ на усунення затисків,  на 

вдосконалення артикуляції, комплекс вправ для формування практичних навичок сценічної 

майстерності. 

Студент повинен вміти: зняти м’язовий та психологічний затиск; користуватися 

правилами літературної вимови, створювати атмосферу творчого партнерства та ансамблю 

в процесі групової роботи; свідомо, самостійно вдосконалювати особистісну естетичну 

культуру; опановувати новітні тенденції сучасного театрального мистецтва у мовному 

дискурсі та творчо їх застосовувати у власній професійній діяльності.  

Основні теми курсу: -  

- Особливості стану людини. Фізичний, психологічний та психофізичний зажим. 

Особливості роботи по усуненню зажимів.                                           

- Поняття «пам'ять фізичних дій». Виконання елементарних вправ на пам'ять фізичних дій: 

«передача предметів», «пересування предметів», «стіна» та ін.. 

   - Сценічна уява. Різниця між уявою та фантазією. Робота по удосконаленню уяви та 

фантазії. Мнемотехніка. Вираження емоцій виразними засобами тіла. Поняття «кінолента 

баченнь».  

 - Взаємодія. Відчуття партнерства.. Виконання тренінгових вправ: «на довіру», «контактна 

імпровізація», «притягнути увагу», «одна казка» та ін..  

   - Робота над дикцією. Гігієна мовного апарату. Робота над текстом. Дотримання чіткої 

свідомості в мові. 

    - Методи та режисерські  системи театрів Європи та України ХХ століття. 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 44 години аудиторних занять (30 год. – лекційні заняття, 14 год. – 

семінари,), 46 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


