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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РОБОТА РЕЖИСЕРА» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 8,0 

Рік підготовки: 4; семестр 7-8 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Бучма Ольга Євгеніївна 

Контакти е-mail: o.buchma@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра естрадно-сценічних жанрів 

Посада завідувачка кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Бучма Ольга Євгеніївна починаючи з 2000 року працює викладачем у КМАЕЦМ. За багаторічну працю 

має багато випускників, які плідно працюють в Україні та за кордоном, стають переможцями у 

всеукраїнських та міжнародних фестивалях, мистецьких проектах. Серед них шоу-театр «ДеСаВі» - 

Фіналісти шоу «Україна має талант» 4 сезону. 

2000 р. закінчила Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв, здобувши кваліфікацію 

артист естради, лялькар. 

2004 р. здобула освіту бакалавра спеціалізації естрадний спів у КДКЕЦМ. 

2007 р. отримала диплом бакалавра у КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого. 

2008 р. Отримала диплом магістра у КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого. 

2008 р. Очолила циклову комісію «Ляльки на естраді» у КМАЕЦМ. 

2015 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат мистецтвознавства. 

З 2016 р. Очолює кафедру естрадно-сценічних жанрів. 

З 2003 р. член спілки театральних діячів України 

З 2009 р. член міжнародної асоціації лялькарів УНІМА Україна 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головною метою курсу «Робота режисера» є засвоєння майбутнім артистом теоретичних та практичних 

основ режисури і набуття фахових умінь режисерського мистецтва, що разом з акторськими навичками  

реалізуються в процесі аналізу, задуму і  втілення номеру. 

Основним завданням курсу є – в процесі навчання сформувати та розвинути у студента його особистість, 

створити професіонала-митця, самостійну творчу одиницю, яка може  повноцінно працювати над усіма 

етапами створення номеру. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 8 
Рік підготовки – (4) 

Кількість кредитів ECTS 

– 8 
Рік підготовки – (4) 

Модулів – 1 Семестр – (7−8) Модулів – 1 Семестр – (7−8) 

Змістових модулів – 3 Лекції – (0) Змістових модулів – 3 Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (120) Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (24) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Самостійна робота – (120) 
Семестрових годин для 

заочної форми навчання: 

аудиторних – 12 

 

Самостійна робота – (216) 

Форма контролю: 

8 семестр – залік 

Форма контролю: 

8 семестр – залік 
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ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

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

професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) із залученням 

творчих, матеріально-технічних, фінансово-економічних та інших ресурсів, 

застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та 

циркової педагогіки. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

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. 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх 

сценічних образах. 

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). 

8. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких 

процесів (за жанрами). 

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в її 

умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

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

критерії для його оцінки. 

15. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації сценічного 

твору (проекту). 

21. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формою занять з курсу «Робота режисера» є практичні заняття, які спрямовані на вивчення основних 

прикладних навичок та самостійна робота студента. Для закріплення матеріалу, удосконалення навичок 

студенти повинні систематично, протягом всього курсу виконувати програму самостійної роботи.  

Практичні методи навчання з навчальної дисципліни:  

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань. 

У навчальній практиці значне місце відводиться вправам.  

Вправа − це метод навчання, сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні 

студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.  

Наочні (ілюстрація, демонстрація). 
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 Демонстрація − це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці. 

Словесні (пояснення, описова розповідь, евристична бесіда). 

Розповідь − це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального 

матеріалу з метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу.  

Пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває сутність певного 

явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням 

попереднього досвіду студентів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1.  

Змістовий модуль 1 Ідейно-тематичний аналіз вистави 

Тема 1.1. Обгрунтування вибору п’єси  4  2  2 4  2  2 

Тема 1.2. Тема, ідея та надзавдання 4  2  2 5  1  4 

Тема 1.3. Конфлікт, його види 4  2  2 3  1  2 

Тема 1.4. Наскрізна та контр наскрізна дія персонажів. 

Сюжет. Жанр 
4  2  2 4  2  2 

Тема 1.5. Фабульна лінія, події 4  2  2 4    4 

Тема 1.6. Архітектоніка, (композиційна будова) 4  2  2 4  2  2 

Тема 1.7. Аналіз персонажів 4  2  2 4    4 

Тема 1.8. Образне бачення вистави 4  2  2 4    4 

Тема 1.9. Написання режисерського аналізу 4  2  2 4    4 

Тема 1.10. Режисерський задум. Трактування 4  2  2 4    4 

Разом за змістовим модулем 1 40  20  20 40  8  32 

Змістовий модуль 2 Режисерське вирішення  номеру 

Тема 2.1. Особливість концептуального вирішення 

номеру.  Режисерський прийом 
12  4  8 9  1  8 

Тема 2.2. Атмосфера та темпоритм номеру 6  2  4 9  1  8 

Тема 2.3. Образність та семіотика номеру  6  2  4 9  1  8 

Тема 2.4. Головні закони пластичного та емоційного 

існування  
10  4  6 9  1  8 

Тема 2.5. Музичне та художнє оформлення номеру. 

Костюм, грим, реквізит. 
12  4  8 14  2  12 

Тема 2.6. Композиційна будова номеру 6  2  4 9  1  8 

Тема 2.7. Ідейно-тематичний аналіз  номеру 8  2  6 9  1  8 

Разом за змістовим модулем 2 60  20  40 68  8  60 

Змістовий модуль 3 Втілення режисерського задуму номеру 

Тема 3.1.Визначення трюкової основи номеру 8  4  4 5  1  4 

Тема 3.2. Уточнення принципу концептуального 

існування виконавця на сцені.  
8  4  4 5  1  4 

Тема 3.3. Побудова сюжету (емоційно-концептуальної 

композиції) 
16  8  8 9  1  8 

Тема 3.4. Мізансценування 60  40  20 62  2  60 

Тема 3.5. Побудова темпоритму 8  4  4 9  1  8 

Тема 3.6. Прогони. Корегування техніки виконання 40  20  20 42  2  40 

Разом за змістовим модулем 3. 140  80  60 132  8  124 

Форма контролю Залік Залік 

ВСЬОГО 240  120  120 240  24  216 
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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 

Поточний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Залік 1 max 100 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Барабан Л., Дятчук В.  Український тлумачний словник театральної лексики. Київ: Вид. "СВС", 1999.  

2. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. Київ, 1999.  

3. Ужвенко Н. Пластичне виховання актора в режисерсько-педагогічній практиці М.Л. Кропивницького // 

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-

Карого . Київ, 2011. Вип. 8. С. 244-249 

4. Цвєтков В.І. Основи класичної режисури // Конспект лекцій. Бурун Книга, 2008. 160 с.  

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах дистанційного 

навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

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 здобувачем 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. Здобувач 

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

темами та розвине критичне мислення. 
 


