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Посада завідувач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

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

актора театру КМАЕЦМ. 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 

проєктів. 

У складі театру-студії «Арабески» брав участь у гастрольних турне по США, Європі та Україні у ролі актора. 

Знявся у понад 70 кінокартинах. 

Володар Гран-прі багатьох театральних фестивалів. 

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 із фахових питань. 

Є членом Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». 

Публікується у фахових виданнях. Є автором публікацій у багатьох міжнародних та українських виданнях. 

Є постійним учасником українських на міжнародних науково-практичних конференцій. 

Він точно знає, що режисура — це просто! Треба лише багато працювати над собою, бути креативним, вийти 

за рамки буденності, ставити великі цілі та досягати їх. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

 Неправильно організована мовно-рухова розкоординація в просторі спричиняє явище, яке в 

театральній практиці отримало назву "затиск". Проявляє себе щоразу, коли людині доводиться контролювати 

свою пластику: артистові у спілкуванні з іншими виконавцями; викладачу – перед вихованцями.  

Мета навчальної дисципліни: розвинути у студентів ставлення до свого психофізичного апарату як до 

"матеріалу" мистецтва, навчити їх організовувати своє тіло у просторі, а також гармонійно й красиво 

рухатися на сцені, майданчику тощо. Створення творчих робіт та етюдів, які поєднують у собі поняття ритму 

та пластики, сценічного бою та падіння. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення, засвоєння та розвиток уваги, координації, орієнтування, 

темпу, точного співвідношення швидкостей, метру, тривалості, ритмічного малюнку, фразування, динаміки 

та характеру руху (відтінки звучання), музично-ритмічних, пластичних етюдів, вивчення техніки сценічного 

бою та падіння, розуміння динаміки в статиці. 

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати теоретичні поняття: музичний розмір, 

музична частка, музична фраза, ритмічний малюнок, темп, ритм, такт, тривалість, акцент, синкопа, динаміка, 

скульптурність, пластика, пластичність. 
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ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,0 
Рік підготовки – 2 

Модулів – 1 Семестр – (3−4) Модулів – 1 Семестр – (3−4) 

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

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (60) Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – (12) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Самостійна робота – (60) 
Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 

(108) 

Форма контролю – 

4-й семестр – екзамен 

Форма контролю – 

4-й семестр – екзамен 
 

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) 

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12.Здатність працювати в команді. 

13.Навички міжособистісної взаємодії. 

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. 

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. 

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). 

15. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори 

літератури і мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

18. Здатність до професійного виконання: 

Акторської майстерності: (закони, прийоми, принципи, розділи); елементи 

внутрішньої та зовнішньої техніки актора; метод роботи над роллю; основні етапи та 

зміст домашньої роботи артиста над роллю; основні поняття курсу: авансцена, акт, 

актор, аналіз (драматургічний, дієвий, ідейно-тематичний), ансамбль, апарат, 

антракт, архітектоніка, атракціон, біомеханіка, бутафорія, вистава, герой, гра, дикція, 

динамізм, діалог, дзеркало сцени, драматургія, дует, ексцентрика, епізод, епілог, 

етюд, жанр, жест, запропоновані обставини, ідея, імпровізація, імітація, інверсія, 
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інтерпретація, інтрига, лейтмотив, лицедій, конфлікт, майстерність, метод, 

мізансцена, монолог, монтаж, наскрізна дія, образ (художній, сценічний, манежний), 

пауза, партитура, перевтілення, переживання, персонаж, перспектива ролі, підтекст, 

подія, психофізичний апарат, пролог, промінєпускання, промінєсприйняття, 

реактивність, рампа, реквізит, репертуар, репетиція, репліка, ретроспектива, 

рефлективність, ритм, сенситивність, стиль, сюжет, театр, театралізація, тема, темп, 

темпоритм, типаж, уява, фабула, фрагмент, характер, характерність, штамп, 

щоденник, ява, явище; 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне).  

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.  

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

критерії для його оцінки. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом для 

глибшого їх розуміння. 

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

твору (проекту). 

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

музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати 

види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях сучасного 

художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати твори 

літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

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

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Форми навчання з дисципліни є практичні заняття та самостійна робота студента. Використовуються 

такі методи: робота в малих групах; дискусія, тренінги; індивідуальний підхід до кожного студента. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Увага, координація, орієнтування. Темп. Точне співвідношення швидкостей. 

Тема 1.Робота над розвитком координації тіла 

стоячи і в русі. 
5  2  3 6    6 

Тема 2. Робота над орієнтуванням в просторі 

самостійно та в навчальній групі в умовах як 

вільної сцени так і в умовах часткової декорації. 

5  2  3 6    6 

Тема 3. Розвиток концентрації уваги на рухах 

окремих частин тіла, а також в їх сукупності. 
6  2  4 6    6 
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Тема 4. Вивчення основних принципів контролю 

руху тіла із застосуванням різних темпів 

(швидкостей). 

6  2  4 6    6 

Тема 5. Розвиток легкості і чіткості зміни 

швидкості руху в індивідуальних групових 

завданнях. 

8  4  4 6  2  4 

Разом за змістовим модулем 1 30  12  18 30  2  28 

Змістовий модуль 2. Метр. Тривалості. Ритмічний малюнок. 

Тема 1. Теоретичне вивчення різних музичних 

розмірів і їх аналіз. 
3  2  1 2    2 

Тема 2. Формування здібностей виробляти чіткі 

рухи, виділяючи в них акценти, сильні і слабкі долі 

згідно з розміром музичного акомпанементу. 

3  2  1 4    4 

Тема 3. Напрацювання принципів поєднання 

тривалості звучання нот з рухами тіла в 

практичних вправах. 

4  2  2 5  1  4 

Тема 4. Напрацювання чіткого виконання 

ритмічного малюнка даного акомпанементу в русі. 
4  2  2 5  1  4 

Тема 5. Робота над свободою імпровізації в рамках 

конкретний заданого ритмічного малюнка. 
4  2  2 4    4 

Тема 6. Напрацювання чіткого виконання 

ритмічного малюнка даного акомпанементу в русі. 
6  4  2 5  1  4 

Тема 7. Робота над свободою імпровізації в рамках 

конкретний заданого ритмічного малюнка. 
6  4  2 5  1  4 

Разом за змістовим модулем 2 30  18  12 30  4  26 

Змістовий модуль 3. Техніка сценічного бою та падіння. 

Тема 1. Техніка сценічного бою (дистанція, 

відстань, партнерська взаємодія). 
7  4  3 6  1  5 

Тема 2. Робота з центром рівноваги та центром 

ваги. 
4  2  2 6    6 

Тема 3. Техніка сценічного бою (удари, кидки, 

захвати, ляпаси). 
6  4  2 6  1  5 

Тема 4. Техніка сценічного падіння (стоячи, 

сидячи, з висоти). 
6  4  2 6  1  5 

Тема 5. Напрацювання взаємодії (бойові зв’язки та 

комбінації). 
7  4  3 6  1  5 

Разом за змістовим модулем 3 30  18  12 30  4  26 

Змістовий модуль 4. Музично-ритмічні та пластичні етюди. 

Тема 1.  Робота над простими етюдами, 

застосовуючи різні предмети, умови сценічного 

простору (декорації тощо), враховуючи попередні 

напрацювання індивідуально та з партнером. 

14  6  8 15  1  14 

Тема 2. Етюдна робота з бойовими комбінаціями 

та змістовним наповненням. 
16  6  10 15  1  14 

Разом за змістовим модулем 4 30  12  18 30  2  28 

Усього годин  120  60  60 120  12  108 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82−89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість балів 

Поточний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати на 1 МК ПК (400) + СР (100) = 500: 5 =100 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

500:5*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
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Інтернет-ресурси 

1. Акробатичні вправи в гімнастиці. Акробатичні вправи, види вправ, значення акробатичних вправ – 

акробатика і фізичне виховання. Вправи з предметом. Losevskaya : веб-сайт. URL: https://bit.ly/3CXCQlz  

2. Вправи для дихання. Кафедра фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу : веб-

сайт. URL: http://sport.univ.kiev.ua/vpravi-dlya-dihannya/  

3. Координація рухів: види, як розвивати, комплекс вправ для координації. Lifefacker : веб-сайт. URL: 

https://bit.ly/3ARqVnu  

4. Сценічне падіння. Um.co.ua : веб-сайт. URL: http://um.co.ua/3/3-6/3- 68771.html  

 

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. 
 


