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Освітньо-професійна програма: Вокальне мистецтво 
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Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лега Юрій Леонідович  

Контакти Тел: + 380984083725 e-mail: y.lega@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра режисури та акторського мистецтва  

Посада Викладач  

Презентація викладача 

Лега Юрій Леонідович – актор, педагог. 

Працював у театрі драми і комедії на Лівому березі. Виконавець ролей Треплєва «Чайка», Річард Левове серце 

«Лев зимою», Гораціо «Гамлет». Постановка номерів студентів для участі в міжнародних вокальних 

конкурсах. Викладач таких студентів як Софія Єгорова (співачка, учасниця конкурсів «Слов’янський базар» 

2019 – бронза, «Tra-la-la» Македонія – золото 2019), Марія Яремчук (співачка, учасниця Євробачення), Лідія 

Скорупська (Ліда Лі).  

Презентація курсу 

Дана дисципліна спрямована на підготовку провідних спеціалістів з музичного мистецтва.  

Підготовка з акторської майстерності надає майбутнім виконавцям можливість розвитоку художнього 

мислення та артистичності; виховує індивідуальне авторське образне бачення; допомагає у створення власних 

естрадних номерів. Для професійної роботи студенти мають засвоїти основні елементи акторської техніки. 

Розуміти рушії творчої природи актора. Знати методологію та техніки роботи у контексті акторського 

мистецтва. 

Підґрунтям для формування професіоналізму майбутнього співака мають бути досягнення провідних 

вітчизняних та світових виконавців. Студенти послідовно вивчають акторську майстерність. На першому 

курсі вивчають основи акторської майстерності. На другому курсі вивчають структуру словесної взаємодії. 

На третьому курсі вивчають жанрові особливості акторської майстерності. На четвертому курсі опановують 

техніки створення художніх сценічних образів. Професійні навички перевіряються під час творчих показів з 

акторської майстерності. Творчі покази студентських робіт обговорюються на засіданнях кафедри. 

Опис курсу 

Мета курсу: відкриття творчої індивідуальності в кожному студенті, формування у студента 

теоретичних знань базових понять та категорій майстерності актора, розвиток художнього мислення та 

артистичності, виховання індивідуального авторського образного бачення, створення власних естрадних 

номерів. 

Завдання курсу:  вивчення теоретичних основ акторського мистецтва; ознайомлення з основними 

напрямками акторського мистецтва; оволодіння методикою роботи актора над собою у творчому процесі 

переживання; оволодіння технологією роботи з актором використовуючи елементи внутрішньої та зовнішньої 

техніки актора; оволодіння методом дієвого аналізу ролі; освоєння методики роботи актора над роллю в 

процесі пізнання; створення задуму ролі; опанування методикою створення сценічного образу.  

Мета навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Акторська майстерність» у майбутніх фахівців формуються такі 
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компетентності: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих художньо-

естетичних знань з теорії, історії музики,   педагогіки та виконавства та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК)  

1.Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. 

2.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

4.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

6.Навички міжособистісної взаємодії. 

7.Здатність бути критичним і самокритичним. 

8.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

9.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

10.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

11.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

12. Здатність працювати автономно. 

13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності. 

2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності. 

3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. 

4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного 

мистецтва. 

5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії 

та методології музичного мистецтва. 

6. Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. 

7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у 

практичній діяльності. 

9. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій. 

11. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі 

практичної діяльності. 

12. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків. 

14. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську / лекторську / звукорежисерську діяльність в 

сфері музичного мистецтва. 

15. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та 

пропаганди досягнень музичної культури. 

17. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями у 

виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці. 

Форми та методи навчання 

             Формами навчання з дисципліни «Акторська майстерність» є практичні (210 годин) заняття, а також 

самостійна робота студента (210 годин) 

Навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, випробувані часом та майстрами режисури таких як К. С. Станіславський, В. І. Немирович-

Данченко, Л. Курбас, Л. А. Олійник, С. В. Данченко тощо.  

Методи навчання з дисципліни «Акторська майстерність»:  
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1. словесні (розповідь, пояснення, дискусія,); 

2. наочні (ілюстрація, демонстрація); 

3. практичні (практичні роботи, конспектування джерел);  

4. репродуктивний; 

5. робота з джерелами, у т.ч. цифровими; 

6. самостійна робота. 

               Також застосовуються індивідуальний підхід до кожного студента та робота у малих групах. 

Організація навчання 

Обсяг Тема 

8 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ВВЕДЕННЯ В МАЙСТЕРНІСТЬ АКТОРА 

2 Тема 1. Актор-творець і матеріал сценічного образу.                                                                                                                                                         

2 Тема 2. Спостереження і вивчення свого внутрішнього світу. 

2 Тема 3. Дослідження індивідуальної творчої душевної природи.                     

2 Тема 4. Предмет дослідження театру-людина.                                                                        

8 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

2 Тема 1. Громадська позиція-критерій моральності особистості.                        

2 Тема 2. Творчий матеріал-початок виховання творчої натури.                         

2 Тема 3. Вірність самому собі-основа акторського перевтілення.                             

2 Тема 4. Заходи формування творчого колективу.  

7 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.ТРЕНІНГ ВНУТРІШНЬОЇ ТЕХНІКИ 

2 Тема 1. Основний принцип психофізичного тренінгу. 

2 Тема 2. Вивчення живої творчої  природи студента. 

3 Тема 3. Вивільнення акторської природи студента.                

15 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  4. ЕЛЕМЕНТИ ТВОРЧОГО САМОПОЧУТТЯ 

3 Тема 1. Ослаблення та напруження м’язів.     

3 Тема 2. Афективні переживання. Емоційна  пам’ять.    

3 Тема 3. Творча зосередженість. 

3 Тема 4. Спілкування. Думка та слово. 

3 Тема 5. Ясна логічна передача складових частин складної думки.         

12 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ЗОВНІШНЯ ТЕХНІКА АКТОРА 

3 Тема 1. Засоби виразності.     

3 Тема 2. Головні аспекти процесу само втілення.                                       

3 Тема 3. Засоби трансляції внутрішнього процесу життя ролі.       

3 
Тема 4. Вміння відшукувати та використовувати засоби зовнішньої 

виразності.    

18 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ЕЛЕМЕНТИ ВТІЛЕННЯ 

3 Тема 1. Культура мовлення в акторській майстерності. 

3 Тема 2. Культура тіла. 

3 Тема 3. Культура поведінки. 

3 Тема 4. Темпоритм.                                                                                              

3 Тема 5. Характерність дії. 

3 Тема 6. Мізансцена. 

18 годин Змістовий модуль 7. ТВОРЧА УЯВА 

3 Тема 1. Магічне «якби».  
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3 Тема 2. Художня сценічна правда. 

3 Тема 3. Сила та яскравість уяви. 

3 Тема 4. Уява та ініціатива 

3 Тема 5. Дієвість,активність марень.   

3 Тема 6. Внутрішні  бачення. «Кінострічка  бачень». 

6 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ПОБУДОВА ГРУПОВОГО ЕТЮДУ 

3 Тема 1. Робота над побудовою групового етюду о тваринах. 

3 Тема 2. Робота над побудовою групового етюду «Пташиний двір». 

12 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. СТВОРЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ 

2 Тема 1. Техніка створення образу. 

2 Тема 2. Часткове створення образу в уяві. 

2 Тема 3. Часткове втілення образу в сценічному просторі. 

2 Тема 4. Повне створення образу в уяві та сценічному просторі. 

6 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. ПСИХОЛОГІЯ ОБРАЗУ 

3 Тема 1. Розкриття психології образу. 

3 Тема 2. Пошук зовнішньої характерності. 

9 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. ІМПРОВІЗАЦІЯ 

3 Тема 1. Психологія та техніка акторської імпровізації. 

3 Тема 2. Принципи побудови та проведення групових імпровізацій 

3 Тема 3. Робота над уривками з прозових та драматургічних творів. 

9 годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. ЗНАЙОМСТВО З ЛІТЕРАТУРНИМ 

МАТЕРІАЛОМ 

3 
Тема 1. Визрівання та зміцнення ставлення до літературного матеріалу та 

образу.   

3 Тема 2. Пошук вихідної  точки погляду на літературний матеріал. 

3 Тема 3. Пошук духовної суті. 

9 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 13 АРТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ 

3 Тема 1. Засоби пізнавального чуттєвого аналізу ролі.   

3 Тема 2. Аналіз та пожвавлення окремих місць ролі. 

3 
Тема 3. Створення та пожвавлення внутрішніх і зовнішніх обставин. 

Пізнання суті,що їх породила. 

6 годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 14. ПРОЦЕС ПРИРОДНОГО ЗАРОДЖЕННЯ 

ІСТИННОЇ СЦЕНІЧНОЇ ПРИСТРАСТІ 

3 
Тема 1. Оцінка фактів ролі особистим почуттям на основі індивідуального 

живого відношення. 

3 Тема 2. Створення душевної партитури ролі. «Комплекс випадковостей». 

15 годин Змістовий модуль 15. КОМПОЗИЦІЯ РОЛІ 

3 Тема 1. Трьохчленність. Її специфічний характер. 

3 Тема 2. Тематичний розвиток ролі. 

3 Тема 3. Рельєфність та виразність побудови ролі. 

3 Тема 4. Акценти 

3 Тема 5. Ритмічні повтори та ритмічні хвилі. 

12 годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 16. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ 

НАВИЧОК ТА ВМІНЬ НА МАТЕРІАЛІ РОБОТИ   НАД РОЛЛЮ 

3 Тема1.  Довільні дії та довільні слова. 
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3 
Тема 2.  Опанування процесу роботи над образом (практична  робота на 

матеріалі уривків з української та світової драматургії). 

3 
Тема 3. Підготовка та показ самостійних робіт (уривків з драматургічних 

творів). 

3 Тема 4. Етюди. 

15 годин 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 17. РОБОТА НАД УРИВКАМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

3 Тема 1. Робота над вокальними номерами. 

3 Тема 2. Чуттєвий аналіз тексту та музики номеру 

3 
Тема 3. Поєднання теми вокального номеру зі своєю індивідуальною 

темою. 

3 Тема 4. Створення атмосфери номера. 

3 Тема 5. Робота над зовнішньою формою. 

6 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 18. СПЕЦИФІКА СПІЛКУВАННЯ З ГЛЯДАЧЕМ 

3 Тема 1. Взаємність спілкування - обов’язкова умова публічної професії. 

3 Тема 2. Техніка спілкування. Природа контакту. 

9 годин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 19 . АТМОСФЕРА СЦЕНИ 

3 Тема 1. Значення атмосфери в акторському мистецтві. 

3 Тема 2. Механізм та умови виникнення сценічної атмосфери. 

3 Тема 3. Атмосфера як динамічне поняття. 

9 годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 20. ВТІЛЕННЯ УСІХ НАВИЧОК АКТОРСЬКОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ   У ВИСТАВІ, УРИВКУ, НОМЕРІ, ЕТЮДІ З 

ЕЛЕМЕНТАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕСТРАДНИЙ 

СПІВ» 

3 Тема 1. Репетиції дипломної вистави. 

3 Тема 2. Використання елементів спеціалізації у підготовці  дипломної 

вистави.     

3 Тема 3. Перевірка та закріплення знань. 

210 годин  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

10 Відвідування занять 

10 Активність/виступи під час практичних занять 

30 Виконання практичної роботи за темою «індивідуальні етюди» 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та відео 

матеріалу, відпрацювання практичного матеріалу 

30 
Диф. залік: показ практичних робіт «я в запропонованих обставинах; я 

тварина; я предмет» 

100 Разом за І семестр 

10 Відвідування занять 

10 Активність/виступи під час практичних занять 

30 Виконання практичної роботи за темою «зрима форма» 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та відео 

матеріалу, відпрацювання практичного матеріалу 

30 Екзамен: показ зримої форми 

100 Разом за ІІІ семестр 

10 Відвідування занять 
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10 Активність/виступи під час практичних занять 

30 Виконання практичної роботи за темою «зрима форма» 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та відео 

матеріалу, відпрацювання практичного матеріалу 

30 Диф. залік: показ зримої форми 

100 Разом за ІV семестр 

10 Відвідування занять 

10 Активність/виступи під час практичних занять 

30 
Виконання практичної роботи за темою «робота актора над створенням 

сценічного акторського образу» 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та відео 

матеріалу, відпрацювання практичного матеріалу 

30 
Залік: робочий показ практичних робіт «робота актора над створенням 

сценічного акторського образу» 

100 Разом за V семестр 

10 Відвідування занять 

10 Активність/виступи під час практичних занять 

20 
Виконання практичної роботи за темою «робота актора в різножанрових 

естрадних номерах». 

20 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та відео 

матеріалу, відпрацювання практичного матеріалу. 

40 
Екзамен: творчий показ «робота актора в різножанрових естрадних 

номерах». 

100 Разом за VII семестр 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни, яка вивчається на 

1-4 курсах. За умови дистанційного навчання важлива присутність студента під час онлайн-зустрічей у 

Google-Meet та регулярне виконання завдань у Google-classroom. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Академічна доброчесність та плагіат. Студенти мають діяти у професійних та навчальних ситуаціях 

із позицій академічної доброчесності та професійної етики, а саме:  

1. самостійно виконувати навчальні завдання; 

2. посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

3. усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

4. оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності; 

5. давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх з моральними та професійними 

нормами.  

У разі проявів академічної недоброчесності з боку студентів відповідним Положенням, яке діє у 

КМАЕЦМ, передбачене: 

1. повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку та ін.); 

2. повторне проходження навчального курсу; 

3. попередження; 

4. позбавлення академічної стипендії; 

5. позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання; 

6. відрахування з Академії. 

Техніка безпеки: під час занять з акторської майстерності студент повинен виконувати всі правила 

техніки безпеки згідно вимог дисципліни в роботі з власним тілом, парах та групових тренінгах. Студент 

допускається на заняття у разі наявності відповідного (зручного) одягу та взуття.  

Фізичний стан: студент повинен підтримувати належний фізичний стан та постійно слідкувати за 

власним фізичним самопочуттям. На заняття не допускаються здобувачі у невідповідному фізичному стані. 

У разі поганого самопочуття студент повинен повідомити про це викладача.  
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Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 

 


