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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«РОЗМОВНІ ЖАНРИ В СЦЕНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»  

 

Рівень вищої освіти Перший  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Обов’язкова  

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

4 кредити / 120 год. 

 

Вид підсумкового контролю Екзамен 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

https://classroom.google.com/u/1/h 

 

 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: кількість годин і 

розклад присутності на кафедрі згідно з 

графіком консультацій  

Онлайн-консультації: розклад присутності 

викладача на спеціальному форумі. 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-rezhysury-ta-aktorskoii-maisternosti
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Цілі навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: виховання високопрофесійного фахівця в царині 

естрадного мистецтва розмовного жанру та мистецтва художнього читання, 

духовної та національно-свідомої особистості, яка є носієм мовної культури і 

прикладом для наслідування. 

Завдання курсу – знання історії розмовного жанру та художнього 

читання на українській естраді; розвиток образного бачення, художнього 

мислення, уяви, фантазії, ритмічності, пластичності, музичності, емпатії; 

креативності, почуття гумору; опанування основними законами та 

принципами створення естрадних номерів розмовного жанру; методикою 

аналізу художніх творів та їх інтерпретацією; словесною дією та стильовими 

особливостями естрадного номера; вміння користуватись засобами сценічної 

виразності: вербальними і невербальними, костюмом, гримом, світлом, 

музичним оформленням; набуття навиків сценічного втілення художніх 

творів; формування національно свідомої мовної особистості майбутнього 

артиста розмовного жанру та художнього читання. 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

 ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

 ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

 ЗК07. Здатність працювати в команді. 

 ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного і образного мислення. 

 ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, дбати 

про національно-культурний і духовний розвиток України, плекати 

традиційні національні й загальнолюдські цінності. 

 

Фахові компетентності (ФК):  

 СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

 СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  

художніх сценічних образах. 

 СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору. 



 СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності.  

 СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних 

засобів при створенні та виробництві сценічного твору.  

 СК10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій сценічній діяльності. 

 СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять сценічного 

мистецтва. 

 СК18. Здатність сформувати і керуватися у творчій діяльності актора 

власним над-надзавданням, спрямованим на розвиток українського 

театрального мистецтва, моделювання його засобами розвитку 

морально здорового суспільства, виховання патріотизму, волі, 

національної гідності.  

 СК19. Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та 

мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного мистецтва. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

 

  ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово.  

 ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

 ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач професійної 

діяльності у сфері сценічного мистецтва. 

 ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

 ПРН8. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки.  

 ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проекту). 

 ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, 

літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; основні факти про 

видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види та 

жанри сценічного мистецтва. 

 ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, 

твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного контексту. 

Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-

художнього процесу. 

 ПР18. Знати основні закони психології творчості. 

 ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проектів у 



сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і нефахівців 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

 ПР22. Знати основні закони акторської майстерності; виявляти мовну 

та мовленнєву компетентність, володіння сценічним мовленням, 

розкривати за допомогою словесної дії внутрішній світ, соціальні, 

психологічні, національні риси персонажа. 

. 

Перелік тем  

 

Змістовий розділ 1. Витоки та розвиток розмовних жанрів 

 

1.1. Зміст, мета, завдання дисципліни. Витоки розмовного жанру. 

1.2. Специфіка розвитку розмовного жанру радянської естради. 

1.3. Історія та розвиток розмовного жанру на українській естраді в ХХ 

столітті. 

1.4. Сучасний розвиток розмовного жанру на українській естраді. 

1.5. Драматургія розмовних жанрів естрадного мистецтва. 

1.6. Розмовні жанри естради та їх класифікація. 

 

Змістовий розділ 2. Аналіз та інтерпретація творів розмовних жанрів   

 

2.1. Ідейно-тематичний аналіз тексту. 

2.2. Логічно-інтонаційний аналіз тексту. 

2.3. Дійовий аналіз тексту. 

2.4. Індивідуальна художня інтерпретація твору та формування ідейно-

художнього змісту виступу.  

 

Змістовий розділ 3. Специфіка різновидів розмовних жанрів та методика 

їх підготовки 

 

3.1. Специфіка мистецтва художнього читання. 

3.2. Специфіка мистецтва ведучого театралізованих видовищ і свят. 

3.3. Методика підготовки естрадного оповідання. 

3.4. Методика підготовки конферансу (сольного і парного). 

3.5. Методика підготовки творів гумористичного та сатиричного жанру 

(гуморески, байки, фейлетони тощо). 

3.6. Методика підготовки концертної програми. 

3.7. Прослуховування та аналіз відео та аудіозаписів виконання творів 

провідними артистами розмовних жанрів естради та художнього читання 

другої половини ХХ ст. та початку ХХІ ст. 

 

 

 

 

 



Змістовий розділ 4. Робота над естрадним номером розмовного жанру 

 

4.1. Етапи роботи над естрадним номером. 

4.2. Ігровий тренінг, що враховує імпровізаційне спонтанне мовлення, 

імітацію, пародіювання, володіння видами мовної характерності, 

озвучування відразу кількох персонажів тощо. 

4.3. Композиція естрадного номеру. 

4.4. Створення художнього образу в естрадному номері. 

4.5. Опанування словесною дією та стильовими особливостями естрадного 

номера. 

4.6. Сценічне виконання естрадного номера розмовного жанру. 

 

Змістовий розділ 5. Методика сценічного втілення програми 

підсумкового екзаменаційного показу 

 

5.1. Формування замислу та композиції підсумкового екзаменаційного 

показу. 

5.2. Створення окремих естрадних номерів.  

5.3. Перегляд та відбір естрадних номерів. 

5.4. Створення сценічного образу ведучого та пошуки його взаємодії з 

глядачем.  

5.5. Підготовка та сценічне втілення цілісної програми підсумкового 

екзаменаційного показу практичних робіт.  

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття – 36 год. 

Індивідуальні заняття – 10 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни 

 

1. Шлемко О. Д. Сценічна мова: навчально-методичний комплекс для 

студентів спеціальності «Театральне мистецтво», спеціалізацій «Режисер 

театралізованих видовищ та шоу-програм», «Режисер-постановник 

оригінально-трюкового жанру, актор, каскадер». Київ : НАКККіМ, 2010. 

111 с. 

2. Шлемко О. Д. Методика виховання інтонаційно-логічної виразності 

сценічного мовлення // Культурно-мистецьке середовище: творчість та 

технології : Зб. матеріалів Десятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 21 

квітня 2017 р. Київ : НАКККіМ, 2017. C. 158-161. 

3. Шлемко О. Д. Підтекст як невід’ємний чинник сценічного мовлення // 

“Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: 

дискурси і дискусії”: Зб. наукових праць / Наук. ред., упор. : С. Садовенко. 

Київ : НАКККіМ, 2019. С. 218-224. 

4. Шлемко О. Д. Критичне осмислення теоретичної спадщини 

К. Станіславського у галузі сценічного мовлення // Сценічне мистецтво у 

світовому культурному просторі XXI століття: Матеріали І Всеукраїнської 

наук. конференції "Сценічне мистецтво у світовому культурному просторі 

XXI століття". Київ : КНУКіМ, 2019. С. 55-59. 

5. Шлемко О. Д. Літературна композиція як важливий етап опанування 

студентами мистецтвом художнього слова // Діяльність продюсера в 

культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги: Зб. наукових 

праць / Упор., наук. ред., відповід. за вип.: С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 

2020. С. 232-235. 

6. Шлемко О. Д. Сценічна мова: методика сценічного виконання 

гумористичних творів: методичні рекомендації до практичних занять для 

здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 026 «Сценічне 

мистецтво». Київ : НАКККіМ, 2021. 40 с. 
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Методичні рекомен. для самост. роботи студентів денної та заочної форм 
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вузов. Москва, 1978. 92 с. 

15. Рождественская Н. В., Толшин А. В. Креативность: пути развития и 
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Посилання на сайти 

Наукова електронна бібліотека www.elibrary.ru 

Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського   
http://www.nbuv.gov.ua/ 

Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого 
http://nlu.org.ua/ 

Театральна бібліотека «Образ» http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

Театральна бібліотека Сергія Єфимова http://www.theatre-library.ru/ 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет, фліпчарт (магнітно-маркерна дошка) для 

проведення лекційних, практичних занять. 

Мобільний пристрій (телефон, ноутбук) з інтернет доступом для: 

– комунікації та опитувань; 

– виконання завдань з самостійної роботи; 

– тестування;  

– підсумкового контролю: екзамену. 
 

Види та методи навчання і оцінювання 
 

Методи навчання 

МН1 – лекція;  

МН2 – бесіда; 

МН3 – диспут;  

МН4 – проблемний виклад; 

МН5 – інтерактивне навчання; 

МН6 – демонстрування; 

МН7 – практичний метод (конспектування, тезування, анотування, 

http://www.elibrary.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nlu.org.ua/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre-library.ru/


розв’язання практичних завдань тощо); 

МН8 – самостійна робота (опрацювання лекційного матеріалу, підготовки до 

семінарських занять, індивідуальна науково-дослідна робота тощо) 
 

Методи оцінювання результатів навчання 

МО1– усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО4 – екзамен. 
 

Організація оцінювання 
 

Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною 

системою. Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, 

отримані з усіх тем кожного змістового розділу (бали, отримані за виконання 

самостійних завдань, індивідуальну роботу та за роботу на практичних 

заняттях, а також за підсумкову роботу (екзамен). 

Зміст курсу поділений на 5 змістових розділів (ЗР), кожний з яких 

включає в себе лекції, практичні роботи, індивідуальні заняття, самостійну 

роботу студентів, що завершуються контролем рівня засвоєння якості 

програмного матеріалу відповідної частини курсу.  
 

Таблиця розподілу балів 
 

Вид завдань ЗР1 ЗР2 ЗР3 ЗР4 ЗР5 

Макс

. 

Мін

. 

Макс

. 

Мін

. 

Макс

. 

Мін

. 

Макс

. 

Мін

. 

Макс

. 

Мін

. 

Самостійні 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 

Індивідуальн

і 

25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 

Практичні 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 

Екзамен 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 

Підсумкові 

семестрові 

100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 

 

Умовою допуску до підсумкової роботи (екзамену) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів 

(критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

 

 



В результаті розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова 

робота – іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 60 40 100 

 

Система та критерії оцінювання 

 

Система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти є 

сукупністю організаційно-методичних і контрольних заходів щодо перевірки 

й оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними 

фахових компетентностей з метою раціональної організації освітнього 

процесу й управління якістю освітньої діяльності в Академії. 

Система оцінювання охоплює вхідний, поточний і підсумковий 

контролі. Результати навчання здобувачів вищої освіти оцінюють за 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), шкалою ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «FX», «F»).  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та 

за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (зокрема самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях і набутих практичних навичок під час виконання 

практичних робіт.  

Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння здобувачем 

вищої освіти програми навчальної дисципліни за кожний семестр, що 

проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії. Присутність 

здобувачів вищої освіти на екзамені є обов'язковою. 

Перед екзаменами, у терміни, визначені розкладом, обов'язково 

проводяться консультації. 

Складові екзамену:  

1) диференційований підхід до оцінювання успішності здобувача вищої 

освіти шляхом інтеграції теоретичних знань і практичних умінь;  

2) показ практичних робіт спрямований на перевірку рівня набутих 

компетентностей здобувачів вищої освіти за окремими темами. 

Результат екзамену включає результат поточного контролю та результат 

підсумкового контролю і оцінюється за 100-бальною шкалою Академії, яка 

переводиться в національну чотирибальну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») і шкалу ЄКТС.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється 

згідно з Положенням про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 



Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії  

оцінювання 

Рівень 

компете 

нтності 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 

освіти виявляє 

особливі творчі 

здібності; 

- вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і 

опрацьовує 

необхідну 

інформацію; 

- вміє 

використовувати 

набуті знання і 

вміння для прийняття 

рішень у 

нестандартних 

ситуаціях; 

 - переконливо 

аргументує відповіді, 

- самостійно 

розкриває власні 

здібності 

 

Високий 

(творчий) 

Відмін

но 

Зарах. 

(відмін 

но) 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої 

освіти вільно володіє 

теоретичним 

матеріалом, 

застосовує його на 

практиці;  

- вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних 

ситуаціях;  

- самостійно 

виправляє допущені 

помилки, 

кількість яких 

незначна 

 

 

Достатній 

конструктивно-

варіативний 

 

Добре Зарах. 

(добре) 

74-81 С добре здобувач вищої 

освіти вміє 

зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

 Добре Зарах. 

(добре) 



Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії  

оцінювання 

Рівень 

компете 

нтності 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен залік 

керівництвом 

викладача, загалом; 

- самостійно 

застосовувати її на 

практиці; 

-контролювати 

власну діяльність; 

-виправляти 

помилки, з поміж 

яких є суттєві; 

- добирати аргументи 

для підтвердження 

думок  

64-73 D задовільно - здобувач вищої 

освіти відтворює 

значну частину 

теоретичного 

матеріалу; 

- виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, 

- за допомогою 

викладача може 

аналізувати 

навчальний матеріал; 

- виправляти 

помилки, з-поміж 

яких є значна 

кількість суттєвих 

  

Середній 

репродук-

тивний 

Задовіл

ь но 

Зарах. 

(задовіл

ьно) 

60-63 Е достатньо здобувач вищої 

освіти володіє 

навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за 

початковий, значну 

частину його 

відтворює на 

репродуктивному 

рівні  

 

 Задовіл

ь но 

Зарах. 

(задовіл

ьно) 



Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка  

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 

Критерії  

оцінювання 

Рівень 

компете 

нтності 

Оцінка за 

національною  

шкалою 

екзамен залік 

35-59 FХ незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу  

 

Низький 

рецептив 

но- 

продуктив 

ний 

Незадо

вільно 

Не 

зарах. 

(незадо

вільно) 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

здобувач вищої 

освіти володіє 

матеріалом на рівні 

елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об'єктів 

 

Низький 

рецептив 

но- 

продуктив 

ний 

Незадо

вільно 

Не 

зарах. 

(незадо

вільно)  

 

Політика дисципліни  

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів 

бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Усі студенти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати всі 

навчальні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового 

контролю. 

Присутність на занятті студентів викладач перевіряє на початку 

кожного заняття. 

Студент має вести конспект лекційного заняття, регулярно переглядати 

лекційний матеріал. 

Пропущені семінарські заняття студент повинен відпрацювати під час 

індивідуально-консультативної роботи з викладачем. 

Викладач доводить до здобувачів вищої освіти систему вимог та 

правил їхньої поведінки на заняттях, доводить до їх відома методичні 

рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково 



врtlховуеться присутнiсть на заняттях та активнiсть пiд час практиIIного
заняття; недогryстимiсть проrryскiв та запiзнень на заняття; користування
мобiльним телефоном, планшетом чи iншими мобiльними пристроями пiд
час заняття; несвоечасне виконання поставленого завданЕя тощо.

Полiтика доброчесностi

Здобувач вищоi освiти, вико}ц/ючи самостiйну або iндивiдуа.гlьну
робоry, повинен дотримуватись полiтики доброчесностi. У ,разi 

"*""o.iiплагiаry в будь-яких видa>( робiт здобувача вищоi освiти, BiH отримуе
нез4довiльну оцiнку i повинен повторно виконати завдання, якi передбаченi у
силабусi.

Розробник: IIIлемко О. Д.l кондIцат мистецтвознавства,
кафедри режисури та акторськоi майстерностi, засJýDкена

доцент, професор

- (пiдпис, ПIБ)

Обговорено на засiданнi цруп забезпеченЕя
майстернiсть>.

ocBiTHix програЙи <<AlcTopcbKa

Гарант ОIШ <<ArcTopcbKa майстернiсть>>: IIIлgцц9 О. Д., кандидат
аlсторськоi

Погоджено

.Щиректор Iнстптугу сучасного мпстецтва:
кандидат мистецтвознавства

Затверджено

Завiдувачка кафедрп
режпсури та aкTopcbкoi майстерностi:
артистка Ущраthи

доцент,

(пiдпис, ПIБ)

Хоролець Л. r., доцент, народна

(пiдпис, ПIБ)

Кул

мистецтвознавствq доцент, професор кафедри
майстерностi, засJIужена артистка Украihи

(пiдпис, ПIБ)
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