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Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Режисура та акторська майстерність в хореографії» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, що 

дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для 

студента ця дисципліна стає обов’язковою і підґрунтям формування 

професіоналізму майбутнього бакалавра мають бути кращі досягнення вітчизняної 

та світової театральної та хореографічної культури. Засвоєння законів театру, 

акторського та режисерського мистецтва сприятиме збагаченню фахового рівня 

майбутніх хореографів та балетмейстерів-педагогів. 

Мета: сформувати теоретичні знання про акторську майстерність у танці як 

окремому мистецтві; засвоїти основні закони театрального мистецтва, режисерської 

та акторської майстерності; навчити створювати та реалізовувати власний художній 

задум; продемонструвати цілісність мистецької єдності всіх компонентів 

театрального дійства: хореографії, музики, акторської гри, сценографії, світла, 

костюму, гриму тощо. 

Завдання курсу:  

- вивчення теоретичних та практичних основ режисерського та акторського 

мистецтва ; 

- опанування стратегії над-завдання та наскрізної дії твору в цілому та окремої 

партії (ролі) зокрема; 

- опанування навичок побудови сценічної дії, конфліктної системи сценічного 

твору, створення режисерських та акторських прийомів та акцентів. 

Здобуваючи професію хореографа, балетмейстера-педагога студент має також 

навчитися: 

- працювати з композитором або музичним оформлювачем над створенням 

тонального (звукового) образу сценічного твору; 
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- працювати з технічно-виробничими працівниками творчого колективу; 

- дотримуватися театральної етики, своєрідного кодексу честі митця. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення курсу ,що потребує засвоєння 

студентами знань, вмінь, необхідних для роботи над етюдом, створенням образу 

вистави, та над роллю тощо. 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 38 52 іспит 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

бали  

Тема 1.1. Основи акторської 

технології в танці. 

Основи акторської технології в 

танці. Елементи системи 

акторської майстерності: уява, 

фантазія, увага, відношення, 

оцінка, пропоновані обставини, 

надзадача, конфлікт, подія і ін. 

 Логіка сценічної дії в 

хореографічному творі. 

Вирішення акторських завдань 

в танці. 

Талант актора – природні дані і 

придбані здібності. Ознаки 

артистичної обдарованості. 

Психофізична природа 

акторського мистецтва. Єдність 

актора – творця і актора – 

образу. Феномен акторської 

гри. Професіоналізм і 

дилетантство в акторському 

мистецтві. 

Особливості створення 

сценічного образу в танці. 

Компоненти і етапи роботи над 

хореографічним твором. 

Акторська техніка як умова і 

спосіб реалізації 

хореографічних завдань. 

Артистична індивідуальність і 

ансамблевість у виконанні 

танцю. Акторська перспектива 

в хореографічній ролі. 

Знайомлення з поняттям 

«Зерно ролі». 

8 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

Вирішення акторських 

завдань в танці. 

100 

12 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.2. Елементи системи 

акторської майстерності. 

Методологічні основи і 

традиції вітчизняної 

8 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання. 

Тренінг і етюд 

100 



театральної школи, що 

найяскравіше втілилися в 

творчості Щепкіна, Мочалова, 

Єрмолової, Ленського і інших 

видатних майстрів російської 

сцени. Учення  К. С. 

Станіславського і Вл. І. 

Неміровіча-Данченко про 

акторську творчість. Система 

Станіславського як основа 

виховання актора. 

Цілі, принципи і компоненти 

системи Станіславського: 

робота актора над собою; 

робота актора над роллю; 

сценічна етика. Внутрішні і 

зовнішні елементи акторської 

техніки в творчому процесі 

перевтілення. Характер і 

характерність. Умови 

створення імпровізаційного 

творчого самопочуття на сцені. 

Творче використання системи в 

хореографічному мистецтві. 

Тренінг і етюд як способи 

опанування акторської 

майстерності. Різноманітність 

тренінгових систем і методик. 

Види і форми акторського 

тренінгу в хореографії. 

12 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.3. Вирішення 

акторських завдань в танці. 

Художній образ в 

драматичному і 

хореографічному мистецтві. 

Основні джерела творчості 

хореографа при створенні 

образу: музика, література, 

живопис, скульптура, історичні 

знання, індивідуальні 

особливості хореографа, його 

соціально-етична позиція, 

життєвий досвід і 

спостереження, фантазія і уява 

та ін. Шляхи створення 

сценічного образу в танці. 

Дієвий аналіз ролі. Зміст і 

форма. Наскрізна дія і 

надзавдання ролі. Задум і 

втілення. Етапи роботи над 

роллю. Способи існування 

(манера акторської гри) в 

різних жанрах і напрямах 

хореографії. Тренінговий і 

етюдний метод роботи над 

танцювально хореографічним 

твором. Пошук «зерна» в ролі. 

8 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

Тренінговий і етюдний 

метод роботи над 

танцювально 

хореографічним твором. 

100 

12 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Елементи акторської виразності 

та їх відбір при створенні 

хореографічного образу, 

взаємозв'язок зі всіма 

компонентамі танцю (музика, 

світло, сценографія, костюм і 

ін.). 

Тема 2.1. Основи 

режисерського мистецтва. 

Історія і еволюція режисерської 

професії. Суть режисерської 

творчості. Функції режисера, 

визначені В.І. Немировичем-

Данченко: режисер-тлумач, 

режисер-«дзеркало», режисер-

організатор. 

Вибір репертуару. 

Режисерський аналіз і задум. 

Наскрізна дія, контр дія і над 

завдання спектаклю як основа 

його художньої цілісності. 

Відбір виразних засобів. 

Режисерська експлікація і її 

втілення в хореографії. 

Режисура і мізансцена, лексика 

і малюнок танцю. 

Процесуальне мислення 

хореографа і принцип розвитку 

в танці. Творча взаємодія 

режисера і актора в процесі 

роботи над сценічним твором. 

Взаємодія глядача і артиста. 

Робота режисера з творчими 

цехами і службами. 

Художньо-педагогічні і особові 

якості режисера як керівника 

творчого колективу. Дія законів 

режисури (теорія і практика) у 

сферах хореографії. Специфіка 

режисерського мислення 

хореографа. Шляхи і засоби 

вдосконалення режисера-

хореографа. Основи 

режисерського м мистецтва і 

дія його законів у сфері 

хореографії. Теорія і практика 

хореографічної режисури. 

Стилі і напрями хореографічної 

режисури. Спецефічні 

режисерсько-танцювальні 

постановочні прийоми. 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

Спецефічні режисерсько-

танцювальні 

постановочні прийоми. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.2. Стилі і напрями в 

хореографічній режисурі. 

Поняття «стиль». Стиль як 

прийом. Види стилів. Стилі 

«класицизму», «романтизму», 

«символізму», 

6 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

100 



«експресіонізму», 

«імпресіонізму», 

«авангардизму» та інші в 

хореографічному мистецтві. 

Індивідуальний стиль автора, 

режисера-хореографа, 

виконавця. Сплав хореографії, 

драматургії та режисури в 

мистецтві танцю будь якого 

стилю та напряму. 

Режисура класичного і 

сучасного балетного 

спектаклю. Драмбалет і 

хореобалет. Режисерсько-

хореографічні композиції з 

використанням інших видів 

мистецтв = театру, кіно, цирку, 

поезії та ін. Класифікація 

танцювальних номерів і 

специфіка їх режисури. 

Режисура танцю без музичного 

супроводу. Сюжетна дієва та 

безсюжетна хореографія. 

Режисер-хореограф в 

драматичному театрі і 

суміжних видах мистецтв 

(мюзикл, оперета, опера, 

водевіль, цирк, естрада, відео 

кліп та ін..).  

Сучасні хореографічні стилі і 

напрями. Зростання значення 

режисури в світі танцю. 

Проблеми і тенденції розвитку 

сучасної хореорежисури. 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

Тема 2.3. Режисерсько-

постановочні рішення і 

прийоми в танці. 

Режисерське рішення як хід, що 

визначає взаємозв'язок змісту і 

форми, характер сценічної 

умовності, єдність і 

підкореність всіх компонентів, 

всіх виразних елементів 

хореографічного твору, а так 

само особливості його 

сприйняття глядачем. 

Режисерський прийом як 

конкретний чин (інструмент) 

реалізації режисерського 

задуму при створенні 

сценічного образу. Специфіка 

режисерських постановочних 

прийомів в танці. Відбір 

прийому залежно від стилю і 

напряму хореографії, 

драматургії, режисерського 

задуму (надзавдання) і 

4 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

Режисерське рішення 

Режисерський прийом 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 



режисерського рішення, 

особливостей виконавців, 

сценічного простору, 

глядацької аудиторії і ін. 

Накопичення професійного 

«багажу» режисерських 

прийомів, оволодіння своїм 

творчим інструментарєм. 

Класичні і нетрадиційні 

прийоми в хореорежисурі. 

Творчий підхід до 

використання прийомів: вибір 

вже відомого прийому; його 

часткова переробка, 

модифікація, відкриття нового 

прийому. 

Принципи використання 

прийому: доопрацювання і 

уточнення прийому в процесі 

репетицій при співтворчості з 

виконавцями і іншими 

учасниками творчого процесу 

(художником, звукорежисером 

та ін.); ясність і лаконізм; 

вірність прийому; розвиток 

прийому, закономірність і 

несподіванка прийому та ін.. 

Режисерсько-хореографічні 

прийоми роботи з 

виконавцями. Взаємозв'язок 

режисерського рішення з 

репетиційною методикою. 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид  підсумкового контролю: Іспит Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

 Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, Sound 

Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна Режисура та акторська майстерність в хореографії 

передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

https://theatre-library.ru/files/a/alshic_yuriy/alshic_yuriy_8762.pdf
https://theatre-library.ru/files/a/alshic_yuriy/alshic_yuriy_8762.pdf
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https://docplayer.ru/39318771-Aleksandr-anikst-teatr-epohi-shekspira.html
https://www.twirpx.com/file/308912/
https://studfile.net/preview/3191833/
http://maxima-library.org/knigi/genre/b/264121?format=read
http://maxima-library.org/knigi/genre/b/264121?format=read


Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, доповідь з 

презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Іспит 

Проводить у формі практичного завдання 

включає спів у творчому колективі 

навчальної програми.  

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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