
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Акторська майстерність» 

Назва дисципліни Дійовий аналіз ролі 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  

Тип і назва 

освітньої програми 
Освітньо-професійна програма «Акторська майстерність» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити/120 годин 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні – 28 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 6 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності 

 

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. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного, креативного і 

образного мислення. 

 



ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, 

дбати про національно-культурний і духовний розвиток 

України, плекати традиційні національні й загальнолюдські 

цінності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст 

компетентності 

 

СК 01. 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. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі 

створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі 

у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, художньо-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. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, 

осмислення та популяризації творчого продукту. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої 

ідеї та твору із зовнішнім контекстом. 

СК10. Здатність до креативного мислення, 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. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, 

жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині 

видатних майстрів. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної 

діяльності. 

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 

ПР (номер). Зміст програмних результатів 

 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

сценічного мистецтва. 

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. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір 

для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його 

оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні 

засоби відтворення креативного задуму при реалізації 

сценічного твору (проекту). 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та 

соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності 

художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР12. Організовувати, планувати та провадити театрально-

педагогічну діяльність.  

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. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого 

розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР17. Аналізувати та враховувати естетичні запити глядачів. 

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.  

 



Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Коротка анотація  

 

Програма навчальної дисципліни «Дійовий аналіз ролі» 

складається з чотирьох змістових модулів і передбачає 

тематику лекційних, практичних та семінарських занять, 

модульний контроль і самостійну роботу. 

Мета дисципліни: виховання високопрофесійного фахівця в 

царині акторського мистецтва, духовної та національно-

свідомої особистості, яка володіє методологічним 

інструментарієм дійового аналізу п’єси і ролі, навичками щодо 

його практичного застосування під час роботи над роллю у 

виставі.  

Міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами: 

«Майстерність актора», «Сценічне мовлення», «Розмовні жанри 

в сценічному мистецтві», «Теорія драми», «Історія зарубіжного 

театру», «Історія українського театру». 

Завдання дисципліни: опанування здобувачами теоретичними та 

практичними навичками аналізу драматургічних творів та 

ролей; етюдним методом репетицій; засвоєння понятійного 

апарату методу дійового аналізу: сценічної дії; надзавдання, 

наскрізної дії, конфлікту, події, запропонованих обставин, 

методу фізичних дій, «кінострічки бачень», підтексту; ведення 

ролі у єдиному темпо-ритмічному, інтонаційно-мелодійному та 

жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями; 

розвиток образного бачення, художнього мислення, уяви, 

фантазії, пластичності, креативності; формування національно 

свідомої і духовно багатої творчої особистості. 

 

2. Зміст за модулями, темами  

 

Модуль 1. Сутність методу дійового аналізу п’єси і ролі 

1.1. К. Станіславський – фундатор методу дійового аналізу 

п’єси і ролі.  

1.2. Концепції методу дійового аналізу п’єси і ролі у працях 

М. Кнебель, О. Поламишева, Г. Товстоногова. 

1.3. Методика ідейно-тематичного аналізу п'єси. 

1.4. Методика дійового аналізу п’єси. 

1.5. Методика дійового аналізу ролі. 

 

Модуль 2. Основні компоненти методу дійового аналізу ролі 

2.1. Надзавдання та наскрізна дія як фундаментальні поняття 

методу дійового аналізу. 

2.2. Конфлікт, події та запропоновані обставини. 

2.3. Метод фізичних дій як інструмент методу дійового аналізу  

 

Модуль 3. Робота актора над роллю  

3.1. Робота актора над роллю (знайомство з п'єсою; аналіз дією; 

позасценічне життя ролі; орієнтація на надзавдання; оцінка 



фактів та подій; створення логіки дій ролі; робота над словом; 

поглиблення запропонованих обставин; побудова мізансцен; 

партитура дії).  

3.2. Підтекст та його практичне виявлення. 

3.3. Розробка внутрішнього монологу. 

3.4. Етюдний спосіб репетицій як аналіз твору, здійснений у дії. 

3.5. Дія актора словом.  

 

Модуль 4. Практичне застосування методу дійового аналізу 

4.1. Засвоєння методу дійового аналізу на матеріалі уривку з 

драматургічного твору. 

4.2. Дійовий аналіз п’єси «Гамлет» В.Шекспіра.  

4.3. Дійовий аналіз ролей Гамлета і Клавдія.  

4.4. Дійовий аналіз п’єси «Безталанна» І. К. Карпенка-Карого. 

4.5. Дійовий аналіз ролей Варки, Софії, Гната з п’єси 

«Безталанна» І. К. Карпенка-Карого. 

4.6. Дійовий аналіз вистави «Безталанна» І. К. Карпенка-Карого 

у постановці І. Уривського (2021р.). 

 

 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів  

(від 0 до 10 балів за кожний модуль). 

2. Самостійна робота – 36 балів (від 0 до 9 балів за кожний 

модуль). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

4. Диференційований залік – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.  

  

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

Посилання: 

конференція Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzN

oQlpiK1lNUVNuQT09 
Ідентифікатор конференції: 458 163 5546 
Код доступу: 9sFrqH 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzNoQlpiK1lNUVNuQT09
https://us05web.zoom.us/j/4581635546?pwd=ekNVaUFSRTd1TzNoQlpiK1lNUVNuQT09
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