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Кількість кредитів: 12,0 

Рік підготовки, семестр: 1-2 курс, 1−4 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Баранов Микола Володимирович 

Контакти +380679081706 e-mail: m.baranov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце:  Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра режисури та акторського мистецтва 

Посада професор кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Баранов Микола Володимирович - актор, режисер-постановник вистав та масових свят, випускних 

номерів та шоу-програм Академії, викладач акторської майстерності.  

У 1980 році закінчив Київське державне училище естрадно-циркового мистецтва і розпочав свій 

творчий шлях в Хмельницькій обласній філармонії артистом розмовного жанру. Маючи високий рівень 

майстерності у 1982 році став лауреатом Республіканського конкурсу артистів естради, з 1981 до 1988 рр. 

працював у Київському державному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра на посаді артиста, у 

1988-1990 рр. – художній керівник Київського державного мюзик-холу, у 1990-1991 рр. – художній 

керівник Київського театру «Каскадер». У 1992 році закінчив Російську академію театрального мистецтва 

і отримав диплом «Режисер цирку». 

Саме в цей період відбувається становлення Миколи Володимировича як організатора, керівника, 

режисера, наставника та педагога, котрий має непересічні ідеї та інтелектуальні напрацювання. 

З 1992 року Баранов М.В. є режисером-постановником випускних номерів у Київському державному 

училищі естрадно-циркового мистецтва, з 1995 по 1999рр. – художнім керівником Київського шоу-балету 

«Голівуд». 

З 1999 року Баранов М.В. працює у Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв 

(нині – Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв) на посаді викладача, 

режисера-постановника випускних номерів студентів. 

Студенти Миколи Володимировича беруть активну участь у різноманітних міських, всеукраїнських та 

міжнародних культурно-мистецьких заходах. Його випускники Геннадій Кіль, Віктор Кіктєв, Анатолій 

Залевський та Едуард Пальчиков стали лауреатами найпрестижніших міжнародних конкурсів і фестивалів 

артистів циркового мистецтва у Парижі та Монте-Карло. 

З метою вивчення передового світового досвіду підготовки фахівців для циркового мистецтва Баранов 

М.В. проходить стажування за кордоном. Його запрошують для постановки циркових номерів і шоу-

вистав до театру Німеччини «Salome», Австрійського цирку «Ронкаллі» та Франції на фестиваль «Молоді 

артисти цирку». 

Микола Володимирович з 2000 року є режисером-постановником щорічних випускних шоу-вистав 

Академії, які проходять на високому професійному та організаторському рівні. 

За плідну і багаторічну діяльність у вихованні творчої молоді Микола Баранов неодноразово 

нагороджувався грамотами та подяками від Міністерства культури України, Київської міської державної 

адміністрації, Департаменту культури КМДА, керівництва Академії. 

У 2019 році Баранову Миколі Володимировичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв 

України». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 



2 
 

Основна мета курсу «Акторська майстерність» – розкриття особистості, зустріч з власною творчою 

індивідуальністю. Глядач потребує спілкування з неординарною, яскравою, розкритою індивідуальністю. 

Володіння основами професії актора є гарантом майстерності в оволодінні циркової спеціалізації. Курс 

акторської майстерності покликаний допомогти майбутнім спеціалістам сформувати індивідуальне «Я». 

Робота викладача зі студентами проводиться безпосередньо на практичних заняттях, але для творчого 

осмислення ідей і положень курсу «Акторська майстерність», студенти заохочуються до активної 

самостійної роботи при підготовці до занять. 

Критерієм оцінки знань, умінь і навичок студента є не стільки обсяг матеріалу, що залишився у пам’яті, 

скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно і творчо використовувати в поза навчальній 

ситуації, самостійній роботі. 

Акторська майстерність – специфічний вид творчої діяльності. На відміну від інших видів мистецтва, 

артист на арені та сцені є одночасно і виконавцем і інструментом виконання, тому головним засобом 

виразності є психофізичний апарат артиста, який дозволяє виконавцеві емоційно та свідомо висловити 

своє відношення до подій, людей, життєвих явищ, дати їм оцінку. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 

12,0 
Рік підготовки – 1-2 

Кількість кредитів 

ECTS – 12,0 
Рік підготовки – 1-2 

Модулів – 4 Семестр – (1−4) Модулів – 4 Семестр – (1−4) 

Змістових модулів – 8 Практичні – (180) Змістових модулів – 8 Практичні – (36) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Самостійна робота – 

(180) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Самостійна робота – 

(324) 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 (1-2 семестр); 

– 4 (3-4 семестр); самостійної 

роботи студента – 2 (1-2 

семестр); – 4 (3-4 семестр); 

Форма контролю – 

1 семестр – 

диференційований 

залік; 2 семестр – 

залік; 3,4 семестр – 

екзамен 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: аудиторних 

– 6 (1-2семестр); 

– 12 (3-4семестр); 

Форма контролю – 

1 семестр – 

диференційований 

залік; 2 семестр – 

залік; 3,4 семестр – 

екзамен 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного мистецтва із 

застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної педагогіки, психології 

творчості, культурології. 

Загальні 

компетентності  

ЗК02. 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. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  художніх 

сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення сценічного 

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

підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 
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СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів при 

створенні та виробництві сценічного твору. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі критичного 

осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного мистецтва. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР06. Аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 

обирати критерії для його оцінки. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний феномен, знати специфічні 

відмінності художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види 

та жанри сценічного мистецтва.  

ПР14. Самостійно ідентифікувати напрями та концепції сценічного мистецтва у контексті сучасного 

художнього життя. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, твори літератури та мистецтва з 

урахуванням історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, 

доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Акторська майстерність» є практичні заняття та самостійна робота 

студента.  

Методи навчання з дисципліни «Акторська майстерність»: 

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

• наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ); 

• практичні (практичні роботи, покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання);  

• робота з підручником, або фаховою літературою; 

• самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1(І курс, І семестр) 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Введення в предмет 4  2  2 4    4 

Тема 2. Розвиток сенсорних навичок.   12  6  6 12  2  10 

Тема 3. Розвиток творчих навичок. 12  6  6 12  2  10 

Разом за змістовим модулем 1 28  14  14 28  4  24 
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Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Розвиток творчого сприйняття. 12  6  6 12  2  10 

Тема 2. Сценічна віра. 8  4  4 10    10 

Тема 3. Сценічне відношення та оцінка 

факту. 
12  6  6 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 32  16  16 32  2  30 

Разом за Модулем 1 60  30  30 60  6  54 

Модуль 2  (І курс, ІІ семестр) 

Змістовий модуль 3. 

Тема 1. Дія – основа сценічного мистецтва. 8  4  4 8    8 

Тема 2. Дія з уявними предметами. 12  6  6 10    10 

Тема 3. Побудова етюду.  12  6  6 12  2  10 

Разом за змістовим модулем 3 32  16  16 30  2  28 

Змістовий модуль 4. 

Тема 1. Віра в запропоновані обставини. 8  4  4 8    8 

Тема 2. Створення сюжетного ряду в етюді. 8  4  4 12  2  10 

Тема 3. Елементи втілення в образ. 12  6  6 10  2  8 

Разом за змістовим модулем 4 28  14  14 30  4  26 

Разом за Модулем 2 60  30  30 60  6  54 

Модуль 3  (ІІ курс, ІІІ семестр) 

Змістовий модуль 5.  

Тема 1. Живий предмет 20  10  10 20  2  18 

Тема 2. Взаємодія з партнером. 20  10  10 20  2  18 

Тема 3. Сценічна віра в запропоновані 

обставини. 
20  10  10 20  2  18 

Разом за змістовим модулем 5 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 6. 

Тема 1. Сценічна задача та її елементи. 20  10  10 20  2  18 

Тема 2. Сценічне спілкування. 20  10  10 20  2  18 

Тема 3. Музика в етюді. 20  10  10 20  2  18 

Разом за змістовим модулем 6 60  30  30 60  6  54 

Разом за Модулем 3 120  60  60 120  12  108 

Модуль 4  (ІІ курс, ІV семестр) 

Змістовий модуль 7.  

Тема 1. Партитура дії. 20  10  10 20  2  18 

Тема 2. Характерність дії. 20  10  10 20  2  18 

Тема 3. Етюди з текстами. 20  10  10 20  2  18 

Разом за змістовим модулем 7 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 8.  

Тема 1. Темп і ритм. 20  10  10 20  2  18 

Тема 2. Спрямування на надзадачу.  20  10  10 20  2  18 

Тема 3. Створення сюжетного ряду уривку, 

вистави, казки, байки. 
20  10  10 20  2  18 

Разом за змістовим модулем 8 60  30  30 60  6  54 

Разом за Модулем 4 120  60  60 120  12  108 

Усього годин 360  120  120 360  24  324 
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ОЦІНЮВАННЯ 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

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 0-34 F 
 

Система накопичення балів 
 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої 

програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 8 max 100 

Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен, диф.залік 4 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 

 

Критерії оцінювання умінь, знань та навичок студентів 
 

Рівні навчальних 

досягнень 
Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

Студент вільно володіє виконавським апаратом. При виконанні програмних 

завдань виявляє яскраві артистичні здібності. Має достатній творчий потенціал. 

Демонструє розвинуте, індивідуальне, художньо-образне мислення. Вміє 

використовувати набуті знання, уміння і здібності у виконанні завдань з 

предмета, демонструє впевнене знання спеціальної теорії та термінології. 

Здатний самостійно вирішувати складні художні завдання.  

Добре 

Студент  має добре розвинутий виконавський апарат, при виконанні програмних 

завдань виявляє певні артистичні здібності. При самостійній роботі 

використовує надбані знання, уміння, але не завжди вірно та обґрунтовано. 

Недостатньо розвинуте художньо-образне мислення, бракує власних висновків, 

асоціацій, узагальнень. Знає та розуміє теорію. Володіє спеціальною 

термінологією. 

Задовільно 

Студент має розвинутий виконавський апарат, але недостатні артистичні дані. 

Здатний опанувати програмні вимоги в повному обсязі. Володіє навичками та 

вміннями, але не завжди вміє їх використовувати в самостійній роботі. Мало 

проявляє  творчу ініціативу хоча і виявляє деякі елементи творчої особистості. 

Недостатньо знає спеціальну теорію та термінологію. 

Незадовільно 

Студент не здатний опанувати програмні завдання в повному обсязі. Має 

посередньо розвинутий виконавський апарат. При виконанні вправ допускає 

значні професійні помилки, мало проявляє творчу ініціативу. Володіє 

незначною частиною спеціальної термінології. 
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16.  Пітер Брук: Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з анг. Львів: 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання 

в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн 

або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 

 


