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СИЛАБУС КУРСУ 

«Професійна підготовка за жанрами» 

(Розмовні жанри естради) 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадно жанри 

Кількість кредитів: 48,0 

Рік підготовки, семестр: І - IV курси, І - VIII семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Cосновцев Сергій Андрійович 

Контакти +380 66 687 39 50; e-mail: s.sosnovtsev@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада Викладач 

Презентація викладача 

            Cосновцев Сергій Андрійович – актор кіно, викладач. 

            У 2009 році вступив і в 2012 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного та циркового 

мистецтв. 

            Здобув кваліфікацію артиста естради, артиста розмовного жанру, артиста, що веде концерт, артиста-

конферансьє». 

            У 2012 році вступив і в 2014 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного та циркового 

мистецтв. 

            Здобув кваліфікацію артиста розмовного жанру; артиста, що веде концерт; артиста-конферансьє; 

викладача. 

            У 2015 році вступив і в 2017 році закінчив Київську муніципальну академію естрадного та циркового 

мистецтв. 

            Здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Театральне мистецтво професійна 

кваліфікація актор театру, викладач вищого навчального закладу. 

            Брав участь у міжнародних фестивалях, лауреат Міжнародного фестивалю аматорських театрів 

«Театр починається…» за головну чоловічу роль (2014 р.). 

             З 2017 року викладає спеціалізацію за жанрами «Акторська майстерність артиста естради»,  

«Професійна підготовка за жанрами» у Київській муніципальній академії естрадного та циркового 

мистецтва. Володіє освітніми методиками, активно їх використовує та поширює у професійному 

середовищі, забезпечує якісне виконання навчальних планів і програм у циклі професійної підготовки з 

дисципліни «Акторська майстерність артиста естради» «Професійна підготовка за жанрами». 

Володіє державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків. 

            Бере активну участь у розробленні нормативних документів та робочих програм. А також  

Користується повагою колег та студентів, безперервним творчим пошуком відзначається високими 

моральними якостями, загальною професійною культурою. 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Бережко Марія Сергіївна 

Контакти +380 95 185 89 06; e-mail: m.berezshko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада Викладач 

Презентація викладача 



2 
 

            Бережко Марія Сергіївна– актриса кіно , викладач. 

            У 2004 році вступила і в 2007 році закінчила Миколаївське державне вище училище. 

            Здобула кваліфікацію організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, режисера театралізованих 

народних свят і обрядів. 

            У 2006 році вступила і в 2010 році закінчила Харківський державний університет мистецтв 

 ім. І.П. Котляревського.  

              Здобула кваліфікацію бакалавра: актора драматичного театру і кіно . 

              У 2010 році вступила і в 2011 році закінчила Харківський державний університет мистецтв 

 ім. І.П. Котляревського.  

              Здобула кваліфікацію актора драматичного театру і кіно. 

              З 2019 року викладає спеціалізацію за жанрами «Акторська майстерність артиста естради»,  

«Професійна підготовка за жанрами» у Київській муніципальній академії естрадного та циркового 

мистецтва. Володіє освітніми методиками, активно їх використовує та поширює у професійному 

середовищі, забезпечує якісне виконання навчальних планів і програм у циклі професійної підготовки з 

дисципліни «Акторська майстерність артиста естради» «Професійна підготовка за жанрами». 

Володіє державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків. 

             Бере активну участь у розробленні нормативних документів та робочих програм. Користується 

повагою колег та студентів, безперервним творчим пошуком відзначається високими моральними якостями, 

загальною професійною культурою. 

Презентація курсу 

            Дана дисципліна – одна з профілюючих дисциплін в процесі виховання й навчання акторів естради. 

Естрадне мистецтво – один із видів сценічних мистецтв, основою якого є творчість актора. Актор дарує 

свою творчість глядачеві, а глядач безпосередньо спостерігає процес цієї творчості. Слід зазначити, що цей 

творчий процес має чітко виражене головне обмеження – початок і кінець творчої акції, що відбувається на 

очах у глядача. 

Головну видовищну складову естрадного мистецтва являє собою артист і глядач, що робить це 

мистецтво близьким до театру. Глядач спостерігає не відображення певного моменту, а художнє 

відображення життя в його розвитку, дії, діалектичній боротьбі протилежностей.  

На дійову природу естрадного мистецтва повною мірою розповсюджується система К.С. 

Станіславського. На цій системі (теорії систематизації основ акторської майстерності, що охоплює увесь 

процес творчої праці актора), побудована уся методологія кафедри «Розмовні жанри естради». Паралельно з 

вивченням законів театру, що розповсюджуються і на творчість артистів естради, студенти вивчають 

особливості та закони естрадного мистецтва. 

Опис курсу 

Головна задача дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» – допомогти студенту виявити, 

розкрити свій сценічний творчий потенціал свої професійні акторські можливості, збагнути ази професії, її 

граматику. Мистецтву неможна навчити, але можна дати школу, що зробить з нього професіонала. Кожен 

студент повинен освоїти закони і правила школи, щоб мати право трішечки порушити їх й творити по-

своєму, «трішечки» – це і є індивідуальність художника. Школа – це практичне засвоєння, осмислення 

законів й елементів професії, відчуття діалогу з глядачем, почуття сили паузи, самоіронія. 

            Головним завданням навчання з предмету «Професійна підготовка за  жанрами» є:  

- удосконалення психофізичного апарату, зокрема розвиток художнього мислення, уяви та 

фантазії; емоційності; почуття гумору; ритмічності; пластичності; музичності; емпатії; 

креативності;  

- здібності до сприйняття;  

- вміння аналізувати, діяти, а також культури спілкування та поведінки;  

- виховання індивідуального образного бачення;  

- застосування на практиці теоретичних знань.  

Мета навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Професійна підготовка за жанрами»  у майбутніх студентів 

формуються наступні компетентності: 

 Інтегральна компетентність  

 Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні завдання 

у галузі сценічного мистецтва (сценічно-естрадні жанри) із залученням творчих, матеріально-технічних, 

фінансово-економічних та інших ресурсів та застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, 
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театрознавства, балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні компетентності (ЗК)  

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12.Здатність працювати в команді. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

1.Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики у галузі сценічного 

мистецтва. 

2.Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного 

мистецтва. 

3.Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

4.Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою 

сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

5.Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного 

твору. 

7.Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, 

звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при 

створенні та виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 

9.Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої 

ідеї та осмислення творчого результату.  

14.Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та 

громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих 

професій. 

15.Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та 

засобами. 

16.Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного мистецтва 

(за спеціалізаціями) в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. 

18.Здатність до професійного виконання: 

Для розмовного жанру − виконувати ролі в усіх жанрах естрадних концернів, театральної драматургії, 

диктора та ведучого програм (кіно, телебачення); до створення художні образи і характери в усіх видах 

театральних, кінематографічних, телевізійних та інших видовищних творів; зібрати та опанувати, 

історичний, біографічний матеріал для своєї ролі; навчитися працювати над роллю, п’єсою або сценарієм; 

вміти працювати з гримом, світлом, на різних сценічних майданчиках; володіти органікою театрального 

стилю  різних епох і драматургій та драматургічних жанрів (мюзикл, древньогрецька трагедія, психо-драма, 

водевіль. 

19.Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва (естрада, цирк, театр); 

основах режисури естрадно-циркового номеру, методики викладання фахових дисциплін, знати 

термінологічний та понятійний апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних майстрів. 

Форми та методи навчання 

● Формами навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» є практичні заняття (720 

годин), самостійна робота студента (720 годин) 

● Методи навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами» 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні; 

 практичні;  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 самостійна робота. 

Організація навчання 
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Обсяг Тема 

Модуль 1 

120 годин 
Змістовий модуль 1. Основні положення «Професійна підготовка за 

жанрами». 

15 Тема 1.1. Жанри естрадного мистецтва. 

20 Тема 1.2. Особиста культура артиста, його соціальна роль у мистецтві. 

40 
Тема 1.3. Логічний аналіз тексту. Розділові знаки. Поняття «кусок»; 

«ведення думки». 

45 Тема 1.4. Мова і її закони. 

120 годин 
Змістовий модуль 2. Практичні навички існування в сценічному 

просторі. 

40 Тема 2.1. Вміння діяти словом. 

40 Тема 2.2. Взаємодія з глядачем. 

40 Тема 2.3. Поза, жест, міміка артиста. 

90 годин Змістовий модуль 3. Етапи роботи над естрадним твором. 

15 Тема 3.1. Запропоновані обставини та бачення. 

35 Тема 3.2. Виявлення ідейного сенсу у творі: тема, ідея. 

40 Тема 3.3. Етапи роботи читця над художнім твором. 

90 годин Змістовий модуль 4. Робота над естрадним оповіданням. 

30 Тема 4.1. Особливості художнього читання, відмінності від акторської гри. 

30 Тема 4.2. Робота над прямою мовою в оповіданні. 

30 Тема 4.3. Розповідь від першої особи. 

90 годин Змістовий модуль 5. Робота над естрадним номером. 

20 Тема 5.1. Елементи оволодіння стильовими особливостями твору. 

20 Тема 5.2. Наскрізна дія і надзавдання в літературному тексті. 

50 Тема 5.3. Номер – основа естрадного мистецтва. Робота над номером. 

90 годин Змістовий модуль 6. Створення естрадного номеру. 

20 Тема 6. 1. Ідея постановки естрадного номеру. 

35 Тема 6.2. Композиція естрадного номеру. 

35  Тема 6.3 . Створення художнього образу в естрадному номері. 

60 годин Змістовий модуль 7. Робота над випускними естрадними номерами. 

4 Тема 7.1. Способи активізації глядацької аудиторії. 

16 Тема 7.2. Взаємодія сучасного драматичного театру та естради. 

40 
Тема 7.3. Практично-постановочна робота над естрадою програмою або 

естрадною виставою. 

60 годин Змістовий модуль 8. Робота над державним екзаменом: 

10 Тема 8.1 Загальне сценічне почуття. 

10 Тема 8.2. «Синтетичний» актор. 

40 Тема 8.3. Практично-постановочна робота над державним екзаменом. 

720  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 Практичні заняття: робота над естрадними номерами 

10 
Самостійна робота: відпрацювання  тематичних вправ; робота над 

мовленням; робота над створенням характеру і образу; робота над 
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естрадним матеріалом. 

25 Диференційований залік: виконання етюдів та уривків з вистав 

100 Разом за семестр: (1семестр, 5, семестр, 6 семестр, 7  семестр) 

65 Практичні заняття: робота над естрадними номерами 

10 

Самостійна робота: відпрацювання  тематичних вправ; робота над 

мовленням; робота над створенням характеру і образу; робота над 

естрадним матеріалом. 

25 Екзамен: теоретичне опитування та практичний показ 

100 Разом  за семестр: (2 семестр, 3 семестр, 4 семестр) 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Мобільні пристрої на заняття 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.  

 


