
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Сценічна мова 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво (народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=721  

Рік навчання : І Семестр : I, ІІ 

Викладач (викладачі): Федотова Н. В. (практичні, підсумковий контроль) 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сценічна мова» є вибірковою освітньою компонентою 

навчального плану, що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію 

здобувача закладу вищої освіти. Після вибору ця дисципліна стає для студента 

обов’язковою та спрямована на засвоєння теоретичних основ і набуття відповідних 

практичних умінь для організації та  ведення концертних програм та 

різноманітних  культурно-мистецьких заходів. 

Мета: сформувати систему теоретичних знань, практичних вмінь і навичок 

володіння художнім словом, навчити використовувати елементи виконавського 

мистецтва, оволодіти засобами та методами ведення концертних програм та 

різноманітних  культурно-мистецьких та освітніх заходів, удосконалити культуру 

мови. 

Завдання курсу: засвоєння теоретичних основ і набуття відповідних 

практичних умінь для організації та  ведення концертних програм та різноманітних 

культурно – мистецьких та освітніх  заходів. 

Предметом оволодіння засобами техніки мови, постановки голосу, 

вироблення виразної дикції та технологій виконання сценічних творів. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 38 52 Іспит 
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https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=721


 

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. Предмет і завдання курсу. З 
історії української сценічної мови. 

Перші драматичні твори українською 
мовою 

Предмет і завдання курсу. Етапи 
зародження і становлення українського 
слова на сцені. Перші драматичні твори 
І.Котляревського. Роль преси «Наталка 
Полтавка» в становленні українського 
слова на сцені. М. Щепкін, як 
популяризатор українського слова на 
сцені. Вклад в розвиток української 
мови на сцені Г.Квітки – Основя'ненка. 
Шевченкова спадщина на сцені. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Фундатори українського 
класичного театру. Піднесення  

українського слова 
Фундатори українського класичного 
театру: М. Кропивницький, М. 
Старицький, І. Карпенко-Карий. Поява 
новітньої драматургії. Питання 
культури сценічної мови, дикції, 
голосу, інтонації. Актори корифеї, їх 
роль у піднесенні українського слова на 
сцені: М.Заньковецька, М. Садовський, 
П.Саксаганський. 
 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3. Формування н нового 
українського сценічного мистецтва в 

20-30 -х роках 20 ст. Українське слово в 
21 ст. 

Формування нового сценічного 
мистецтва в 20-30 х роках 20 ст. 
Майстри сцени: Г.Юра, В.Василько, 
Б.Романицький. Значення творчої 
практики Л.Курбаса. Мистецтво 
І.Маряненка, А.Бучми, Н.Ужвій. 
Представники української драматургії 
20-60 років 20 ст. Особливості мовного 
питання в 60-80 роках 20ст. Мовна 
ситуація на сцені часів незалежної 
України. Українське слово в 21 ст. 
Міграція слів. Естетична та духовна 
цінність української мови, як  
інструмент державо розбудови. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.4. Етапи роботи читця над 
художнім твором 

Методика роботи над твором за 
системою К. С. Станіславського. Робота 
за столом. Загальний аналіз твору. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 100 



Визначення теми, ідеї, конфлікту, 
наскрізної дії, Виконавський аналіз 
твору. Робота на площадці. Художнє 
втілення твору.  

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

Тема 1.5. Дикція, її роль в мистецтві 
сценічного мовлення. Дикційна 
нормативність. Голосоведіння. 

Темпоритм 
Поняття «дикція». Формування  та 
створення чіткої дикції. 
Артикуляційний апарат. Особливості та 
методика виконання вправ для 
артикуляційного апарату. Техніка 
мовлення. Дикція. Значення дикції для 
читця, актора, людини мовної професії. 
Артикуляція. Будова артикуляційного 
апарату. Правила артикуляції. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.6. Анатомія та фізіологія 

мовного апарату. Тренінг (методика 

проведення та комплекс вправ для 

дихання та артикуляційного апарату.) 

Анатомія і фізіологія дихального 

апарату людини. Типи дихання. 

Змішано діафрагматичний тип дихання 

як основа постановки мовного голосу. 

Значення поставленого і тренованого 

дихання для читця, актора.  Вправи на 

вироблення та засвоєння навичок 

володіння змішано діафрагматичним 

типом дихання. Голос – виразник думок 

і почуттів. Голосовий апарат людини. 

Гігієна голосу. Резонатори. Регістри та 

діапазон голосу. Поняття пісенного 

голосу і мовного голосу читця. 

Постановка голосу. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.7. Фонетичні особливості 
вимови голосних та приголосних звуків. 

Поняття «орфоепія» 
Класифікація голосних звуків. Правила 
вимови голосних звуків. Артикуляційні 
норми для утворення голосних звуків. 
Тренування голосних звуків. 
Класифікація приголосних звуків. 
Правила вимови приголосних звуків. 
Артикуляційні норми для утворення 
приголосних звуків. Тренування 
приголосних звуків. Поняття 
«орфоепія». Орфоепічні норми вимови 
голосних та приголосних звуків. 
Вимова звукосполучень. Рухомість 
наголосу як виразний засіб української 
мови. Шляхи усунення мовних вад. 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



Тема 1.8. Наголос. Розділові знаки, як 

засіб виразності логічного читання. 

Інтонаційні закони. Логіка мови. 

Закони і правила логіки сценічного 

мовлення 

Логічна інтонація – основа осмисленої 

мови, виразник мовної дії. Інтонація і 

підтекст. Інтонування розділових 

знаків. Правила читання простих та 

складних речень. Мелодія мови – 

найважливіший елемент інтонації. 

Логічна виразність – основа розуміння 

мови. Речення. Фраза. Мовний такт. 

Засоби логічної виразності: логічна 

пауза, логічний наголос, логічна 

мелодія, логічна перспектива. Види 

пауз: граматична, логічна, 

психологічна, люфтпауза. Правила 

розстановки пауз. Закономірності 

логічних наголосів (нове поняття, 

неприпустимість логічних наголосів на 

прикметники та займенники, правило 

протиставлення, правило порівняння, 

правило перерахування). 

4 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.9.  Сценічна дія читця. Дієвість 
мови. Комплексна система вправ для 

тренування та розвитку голосу і мови. 
Методика проведення занять з техніки 

мови  
Вправи з активним пластичним рухом, з 
фізичним навантаженням для 
тренування ритму, ритмічності, 
гнучкості голосу, на розвиток 
діапазону, розподілу звука в 
сценічному просторі. Робота з 
артикуляційним апаратом (язик, губи, 
м’яке піднебіння, щелепи). 
Артикуляційна гімнастика.  
Скоромовки. Темпоритм, образність, 
емоційне забарвлення. Асиміляційні 
зміни приголосних. Подовжені звуки. 
 

6 практичне Опитування, 

тестування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

 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 для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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Просвещение, 2007. – 132 с.  
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10. Захава Б. Е. Мастерств актера и режисера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 

Москва : Просвещение, 1978. – 332 с. 
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12. Карасьов М. Мистецтво художнього читання / М. Карасьов. – Київ, 2005. 

13. Культура української мови : довідник. – Київ : Наукова думка, 2018. – 356 с.  

14. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера / Ч. Г. Моисеев. – 

Москва : ГИТИС, 2005.– 112 с. 

15. Муравьев Б. Л. От дыхания к голосу / Б. Л. Муравьев. – Ленинград : ГИТИС, 

1989. – 375 с. 

16. Панасенко Т. М. Українські прислів'я і приказки / Т. М. Панасенко. – Харків: 

Фоліо, 2004. – 349 с. 

17. Савкова З. В. Искусство литературной композиции и монтажа / З. В. Савкова. 

– Москва : ВНМЦНТ и КПР им. Н. К. Крупской, 2005. – 103 с. 



18. Словник труднощів української мови / упоряд. Д. Гричишин. – Київ, 2019. – 

765 с. 

19. Соловьева Н. М. Практикум по выразительному чтению / Н. М. Соловьева. – 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Грицан Н. В. Техніка сценічного мовлення [Електронний ресурс] : навч.-

метод. посібник / Н. В. Грицан. – Режим доступу : 

http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3612/1/%D0%A2%D0%95%D0%

A5%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%90-

%D0%A1%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D

0%93%D0%9E-

%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf

. – Назва з екрана. 

2. Кобзар Т. Сценічна мова. Техніка мовлення [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / Т. Кобзар. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_9_12. – Назва з екрана. 

3. Основи акторської майстерності [Електронний ресурс] / упоряд. О. А. 

Перебийніс. – Режим доступу : https://studfile.net/preview/5596447/. – Назва з 

екрана. 

4. Саричева Е. Техника сценической речи [Електронний ресурс] : учеб. пособие / 

Е. Саричева. – Режим доступу : 

.http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SARICHEVA_Elizaveta_Fedorovna/_Saricheva_E

.F..html. – Назва з екрана. 

5. Хомик А. Із циклу «Всесильний долар» [Електронний ресурс] / А. Хомик // 

Укрліб. – https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12967. – Назва з 

екрана. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Сценічна мова», 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. 

 

  



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, участь у діловій 

грі та ін. 

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 

Практичне завдання 

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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