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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Шевченко Людмила Олексіївна, Народна артистка України (1979р). Народна артистка СРСР 

(1988р.) у 1985 р. - закінчила ДІТМ ім. Луначарського, отримала диплом режисера драматичного театру 

та цирку. 1987р. - закінчила аспірантуру цього ж вузу. 2005р - головний режисер НЦУ, 2012-2019 – 

займала посаду Генерального директора Київського НЦУ. З 2009року –до сих пір старший викладач 2 

кафедри майстерності актора та режисури цирку КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. З 2021 року 

професор кафедри сценічних мистецтв КМАЦЕМ. Педагогічний стаж – 13 років. Засновник та 

постійний президент Київського міжнародного молодіжного фестивалю  «Золотий Каштан», 2019 року 

- «Почесний радник» театру акробатичного  мистецтва Китайської провінції Хунань. Засновник та 

голова громадської організації «Національний Фонд розвитку циркового мистецтва ім. Володимира 

Шевченка». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 Метою вивчення дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» є розширення 

науково-мистецького світогляду студента та підготовка його до практичної, наукової та викладацької 

роботи за фахом. 

Основними завданнями дисципліни є: 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.  

ОПИС КУРСУ 

mailto:ludmilasevcnko.45@gmail.com


2 
 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

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 – 16 

Змістових модулів – 2 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 2 
Практичні – 14 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 год. 

самостійної роботи 

студента –114 год. 

Самостійна робота – 

90 

Самостійна робота 

114 

Форма контролю – 

залік 

Форма контролю – 

залік 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі  і проблеми у 

галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає 

проведення дослідження або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності  

(ЗК) 

ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК10. Здатність працювати як в команді, так і автономно. 

ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК1. 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. 

СК2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої 

ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК3. Здатність до комплексного оперування специфічною системою 

виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-

виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) 

при самостійному створенні та виробництві сценічного твору.  

СК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК7. 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. 
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СК8. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти задля 

популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі 

і з використанням можливостей засобів масової інформації та Інтернету. 

СК9. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з 

питаннями історії сценічного мистецтва, його актуального стану та 

тенденцій його розвитку. 

СК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 

досвід різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати 

власне мовлення (письмове та усне). 

ПР09. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуації й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

ПР11.  Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої 

техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху. 

ПР12. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого 

сприйняття світу. 

ПР13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, 

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

створенні та виробництві сценічного твору. 

ПР16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

ПР25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію 

історичних досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні 

витвори сучасного мистецтва. 

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Сценічні системи та творчі методи в режисурі» є лекційні, 

практичні заняття та самостійна робота студента. 

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

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Google Classroom); 

− практичні (практичні покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання елементів та форм; 

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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МОДУЛЬ 1.  

Змістовний модуль 1. Найпоширеніші театральні системи ХХ ст. 

Тема 1. Основні поняття театральних 

систем та художніх методів режисури 
8 2 - - 6 8 0,5 - - 7,5 

Тема 2. Система театру «маріонеток». 

Система «ілюзорного» театру 
16 2 2 - 12 16 0,5 - - 15,5 
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Тема 3. Система «епічного» театру. 

Система театру «абсурду». 

Система «поетичного» театру 

16 2 2 - 12 16 0,5 - - 15,5 

Тема 4. Система «бідного» театру 20 2 2 - 16 20 0,5 - - 19,5 

Разом за змістовим модулем 1. 60 8 6 - 46 60 2 - - 58 

Змістовний модуль 2. Найпоширеніші художні методи режисури ХХ ст. 

Тема 1. Режисерський метод 

«фантастичного» реалізму. 

Режисерський метод «монументального» 

реалізму 

16 2 2 - 12 16 0,5 0,5 - 15 

Тема 2. Режисерський метод «дійового 

аналізу». Режисерський метод 

«відчуження» 

16 2 2 - 12 16 0,5 0,5 - 15 

Тема 3. Режисерський метод 

«перетворення». Методи режисури 

«кореня» та режисури «результату» 

16 2 2 - 12 16 0,5 0,5 - 15 

Тема 4. Тенденції розвитку режисерських 

методів та стилів на сучасному етапі 
12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

Разом за змістовим модулем 2. 60 8 8 - 44 60 2 2 - 56 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ І  120 16 14 - 90 120 4 2 - 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, заліку,  

диференційованого заліку, екзамену 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Студент(ка) самостійно будує послідовний, повний текст; аргументовано, чітко 

висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати 

обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі 

докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність 

розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, 

точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю. 

Добре 

80–89 (В) 

74–79 (С) 

Студент(ка) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, у 

цілому ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, 

проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та 

стилістичного оформлення роботи 

Задовільно 

66–73 (D) 

60‒65 (E)  

Студент недостатньо знає обсяг екзаменаційного матеріалу. За обсягом 

висловлювання студента(ки) сягає норми, його тема розкривається, виклад 

загалом зв’язний, але студенту ще слід працювати над умінням самостійно 

формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й 

синтаксичні конструкції 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

1‒34 (F) 

Побудоване студентом(кою) висловлювання характеризується фрагментарністю, 

думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й 

урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення. Незадовільно з 

можливістю повторного складання. 
 

Критерії оцінювання до самостійної роботи 

 
Відмінно 

90‒100 (А) 
Здобувач освіти у повному обсязі виконав завдання самостійної роботи. Рівень 

демонстрації чи презентації виконаного завдання на високому рівні. Виконане 
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завдання відповідає вимогам, має чітку та цілісну структуру. Виконання завдань 

для самостійної роботи подавались вчасно без затримок. 
Добре 

80–89 (В) 

 

Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному обсязі, 

подавалось вчасно, проте має незначні помилки, які були усунені в найкоротші 

терміни та не впливають на загальний результат виконаної роботи. 
Добре 

74–79 (С) 
Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна робота 

здобувача освіти виконувалась не завжди вчасно. Виконані завдання самостійної 

роботи мають помилки та виконані не повністю. 
Задовільно 

66–73 (D) 

 

Виконані завдання самостійної роботи виконані не в повному обсязі. Об’єм 

виконаного завдання менше 50% від загального, поданні з порушенням термінів їх 

подачі та середнім рівнем їх практично відтворення. 
Задовільно 

60‒65 (E) 
Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного завдання 

менше 40% від загального. Здобувач освіти відтворює та демонструє виконання  

завдання на низькому рівні. 
Незадовільно 

35‒59 (FX) 

 

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного опрацювання не 

вчасно. Об’єм виконаного завдання менше 30% від загального. Виконання завдань 

винесених на самостійне опрацювання на примітивному рівні. 
Незадовільно 

1‒34 (F) 
Здобувач освіти знає теми та завдання винесені на самостійне опрацювання, проте 

виконання цих завдань має примітивний рівень його презентації чи практичного 

відтворення. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  
для екзамену, диф. заліку  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 модулів, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 
Поточний контроль 2 max 100 
Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 1 ПК = 

100 балів       Всього: ПК1, ПК2, ПК3  

ПК (200) +  

СР (100) = 300: 3 = 100 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Варнеке Б. В. История античного театра : учеб. пособие / Б. Н. Варнеке. – Одесса : Студия 

«Негоциант», 2003.  

2. Деркач С.М., Стрельчук В.О., Донченко Н.П. Режисура та акторська майстерність: Програма. - 
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К.: КНУКІМ, 2002. 

3. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посібник / В. П. Зайцев. – К. : 

Дакор, 2006. – 2-ге вид. – К. : Дакор, 2006.  

 

Допоміжна: 

4. Кісін В. Режисура як мистцетво та професія. Життя. Актор. Образ: із творчої спадщини. - К.: 

Вид.дім. КМ АсасіетІа, 1999. 

5. Клековкін О. Ю. Античний театр : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. культури і 

мистецтв І – ІV рівнів акредитації / О. Ю. Клековкін. – К. : Артек, 2004.  

6. Кужельний О. П. Основи режисури театралізованих видовищ і масових свят / О. П. 

Кужельний. – К. : НАКККіМ, 2012. 

7. Пацунов В.П. Експерементальна режисура: Програма. - К.: КНУКІМ, 2000. 

8. Терещенко М. Режисер І театр. - К.: Мистецтво, 1971. 

9. Цвєтков В. І. Основи класичної режисури / В. І. Цвєтков. – Х. : Бурун і К., 2008.  

10. Шарварко Б. Г. Режисура театралізованого масового дійства 

/ Б. Г. Шарварко. –  К. : ДАКККіМ, 2004.  

11. Шейко В. М. Історія української культури: навч. посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська – 

К.: Кондор, 2006.  

Інформаційні ресурси: 

Велика наукова бібліотека http://sci-lib.com/ 

Театральна бібліотека студії культури та мистецтв «Спірограф» http://spirograph.ho.ua/downloads.html 

Бібліотека Іхтіха http://www.ihtika.net/ 

FreeComputerBooks.com http://www.freecomputerbooks.com/ 

 
 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

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. 
 

http://sci-lib.com/
http://spirograph.ho.ua/downloads.html
http://www.ihtika.net/
http://www.freecomputerbooks.com/

