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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СЦЕНІЧНІ СИСТЕМИ ТА ТВОРЧІ 

МЕТОДИ В РЕЖИСУРІ» 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне 

мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво, 

Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 4 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Никоненко Руслан Миколайович 

Контакти Тел: 0984806650, e-mail: r.nikonenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Кафедра режисури та акторського мистецтва 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Никоненко Руслан Миколайович,  завідувач кафедри режисури естради, театралізованих видовищ та цирку, 

режисер, кіноактор, педагог. 

Режисер-постановник пластичних рішень вистав: «Антігона» у Полтаві, «Майська ніч», «Патріот», 

«Великий малюк Гулівер» у Харкові, «Так загинув Гуска» у Чернігові, «Майська ніч» у Хмельницькому. 

Режисер-постановник, сценарист та організатор численних культурно-мистецьких проектів. У складі театру-

студії «Арабески» приймав участь у гастрольних турне по США, Европі та Україні у якості актора. 

Знявся у понад 70 кінокартинах. Володар Гран-при багатьох театральних фестивалей. Автор пластичного 

тренінгу «Ефект Шекспіра». Є автором наукових статей у фахових та загальних виданнях України та Оману. 

Як член журі брав участь у багатьох українських та міжнародних фестивалях. Регулярно виступає на 

наукових конференціях та круглих столах з фахових питань. Є членом Творчої спілки «Асоціація діячів 

естрадного мистецтва України». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу: розширення науково-мистецького світогляду студента та підготовка його до 

практичної, наукової та викладацької роботи за фахом. 

Завдання курсу: теоретичне засвоєння студентами широкого розмаїття сценічних систем та творчих 

методів режисерського мистецтва ХХ ст.  

Основні засади дисципліни – теоретична та практична спадщина видатних режисерів світового 

театру ХХ ст., теоретичні праці вітчизняних та зарубіжних вчених-театрознавців, істориків театру останніх 

років, новітні наукові дослідження в галузі режисури та акторського мистецтва. 

Особлива увага приділена розвитку самостійного мислення студента, вмінню працювати з 

науковими джерелами, розвитку здатності до наукових та філософських узагальнень здобутої інформації, до 

співставлення мистецьких подій, явищ та понять, до опанування системним аналізом як неодмінною 

складовою наукового аналізу.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сценічні системи та творчі методи 

режисури на базі творчої спадщини видатних режисерів ХХ ст. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 
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дисципліни дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1-й 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1-й 

Модулів – 1 Семестр – 2 Модулів – 1 Семестр – 2 

Змістових модулів – 

2 Лекції – 32 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 8 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 4 
Практичні – 28 

Індивідуальні  Індивідуальні  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год.  

самостійної роботи 

студента –4 год.    

Годин для заочної 

форми навчання: 

аудиторних – 12 год 

самостійної роботи 

студента –108 год.    

Самостійна робота – 

60 
Самостійна робота 108 

Форма контролю –  

2 семестр - екзамен 

Форма контролю –  

2 семестр - екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» у студентів 

формуються наступні компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, 

виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. 

6. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 

урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей 

здобувачів освіти. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської (диригентської), творчої та педагогічної діяльності.  

3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи 

втілення музичного образу у виконавстві. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його 

індивідуальну художню інтерпретацію. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного 

твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

У процесі вивчення дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» у майбутніх 

фахівців формуються такі компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Режисура) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, 
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матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, 

режисури та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

14. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних 

проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та 

професійної практики (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

15. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва 

(виконавське мистецтво (за жанрами)). 

16. Здатність до комплексного оперування специфічною 

системою виражальних засобів (пластично-зображальними, 

звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, 

сценарно-драматургічними) при самостійному створенні та 

виробництві сценічного твору (виконавське мистецтво (за 

жанрами)).  

19. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

24. 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 в т.ч. і на міжнародному 

рівні. 

25. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та 

твору із зовнішнім контекстом (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 

27. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через 

формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва (за 

жанрами)). 

  ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань (виконавське мистецтво (за 

жанрами)). 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, 

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

самостійному створенні та виробництві сценічного твору (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних 

культурно-мистецьких процесів. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
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             Формами навчання з дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» є лекційні (32 

години) та практичні (28 годин) заняття, а також самостійна робота студента (60 годин) 

Методи навчання з дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» 

Навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, випробувані часом та видатними режисерами образної естетики: Гордона Крега, Євгена 

Вахтангова, Всеволода Мейєрхольда, Леся Курбаса, Пітера Брука, Єжи Гротовського, Еймунтаса 

Някрошюса, Юрія Любимова, Роберта Стуруа, Романа Віктюка тощо.  

Використовувались такі методи та методології: робота в малих групах; дискусія, тренінги; 

індивідуальний підхід до кожного студенту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовний модуль 1. НАЙПОШИРЕНІШІ ТЕАТРАЛЬНІ СИСТЕМИ ХХ ст. 

Тема 1. Основні поняття театральних 

систем та художніх методів режисури 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 2. Система театру «маріонеток» 8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 3. Система «ілюзорного» театру 8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 4. Система «епічного» театру 8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 5. Система театру «абсурду» 8 2 2 - 4 8 - - - 8 

Тема 6. Система «поетичного» театру 10 3 2 - 5 8 - 1 - 7 

Тема 7. Система «бідного» театру 10 3 2 - 5 8 - 1 - 7 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 14 - 30 60 4 2 - 54 

Змістовний модуль 2. НАЙПОШИРЕНІШІ ХУДОЖНІ МЕТОДИ РЕЖИСУРИ ХХ ст. 

Тема 1. Режисерський метод 

«фантастичного» реалізму 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 2. Режисерський метод 

«монументального» реалізму 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 3. Режисерський метод 

«дійового аналізу» 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 4. Режисерський метод 

«відчуження» 
8 2 2 - 4 9 1 - - 8 

Тема 5. Режисерський метод 

«перетворення» 
8 2 2 - 4 8 - - - 8 

Тема 6. Методи режисури «кореня» та 

режисури «результату» 
10 3 2 - 5 8 - 1 - 7 

Тема 7. Тенденції розвитку 

режисерських методів та стилів на 

сучасному етапі 

10 3 2 - 5 8 - 1 - 7 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 14 - 30 60 4 2 - 54 

Усього годин  120 32 28 - 60 120 8 4 - 108 
 

ОЦІНЮВАННЯ  

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 
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Сума балів  
Оцінка 

ECTS  

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 
Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

вивчаєтися на 2 курсі, коли студент ще не вповні володіє всім обсягом потрібної його контекстної 

інформації. 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. 

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.  

 


