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2. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Назва дисципліни: Художньо-сценічна культура 

Спеціальність: Магістр освіти, вчитель музичного мистецтва 

Освітньо-професійна програма: 014 Середня освіта (музичне мистецтво та Художня 

культура) 

Рівень вищої освіти: другий (Магістерський )рівень вищої освіти 

Форма навчання: денна/заочна 

Курс: І 

Семестр: 2 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна (вибіркова) 

Кількість кредитів – 3   

Блоків (модулів) –  2  

Загальна кількість годин  – 90  

Тижневих годин для денної форми навчання:  

Лекції                                                18год. 

Практичні, семінарські                                                16год. 

Лабораторні                                                . 

Самостійна робота                                                56год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
назва, год. 

Вид підсумкового контролю:                                               екзамен 



 
 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Оволодіння предметною базою для вивчення вітчизняної виконавської культури, психології і драматургії художніх 

образів вокально-виконавської техніки, та авторських завдань з точки зору історії їх виникнення. Уміти надати методичну і 

практичну допомогу. Сформувати навички практичного застосування курсу «Художньої та сценічно-виконавської  культури» у 

подальшій роботі  молодого вчителя. Дослідити питання з проблем виконавської педагогіки і практикуму.  .............. 

Завдання : Систематизувати і поглибити знання спеціальних предметів для комплексного оволодіння сценічно-

виконавською діяльністю. Розвити і розширити Художньо-сценічну та виконавсько-педагогічну діяльність майбутнього 

вчителя. Розкриття закономірностей та особливостей розвитку людського суспільства через музично-виконавську спадщину 

українців. Дослідження взаємовідносин людей, історичних подій та особливостей виконавської культури українського народу. 

Дослідження взаємозв’язків соціальних процесів українського виконавського мистецтва. Ознайомлення студентів з видатними 

героями української та світової музичної культурної спадщини. Здобуття орієнтирів і засобів музичної і сценічної виразності,та 

засобів сценічно-виконавських конструювань.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен : 

 Поглибити теоретичний матеріал у сфері виконавської діяльності. Навчитися розробляти індивідуальний виконавський проект 

,завдання лекційно-концертного виконавського напрямку. Навчитись підходам що до   конструювань художньо-сценічного та 

виконавського процесу.  

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: Особливості виконавської культури в організації світових та основних національних тенденцій в сценічному 

виконавстві, їх вплив на загальну духовну, матеріальну культуру  українців. 

 Знати взаємопроникнення культур народів світу в музичному виконавстві західноєвропейського, українського  та ін. музичного  

мелосу. 

 Визначати місце та значення виконавського сценічного процесу як невід*ємну частину суспільного життя.  

Орієнтуватися в складних умовах і проблемах сучасних навчальних закладів в умовах становлення та  їх розвитку. Уміти 

сприяти розвитку художньо-сценічній виконавській діяльності в позакласній творчій роботі  школярів та молоді. 

.................... 

вміти: Сформувати навички вільного і самостійного володіння сценічно-виконавськими процесами та індивідуальною 

режисурою. Оволодіти умінням орієнтуватися у складних життєвих проблемах через аналіз втілених сценічних образів та 

акторського « полотна» у просторі історичного часу і проблем виконавства сучасності. 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. психологія, педагогіка, методика музичного мистецтва 



        В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен навчитися особисто вміти використовувати отримані 

навички у  сценічно-виконавському просторі:  

 закріпити сформовані компетентності відбору музично-виконавського репертуару що до художньо-сценічної 

діяльності серед школярів різного віку та молоді. 

 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 
 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1. 
09.02-

012.02 

4 акад. 

год.  

 

 

 

 

 

 

Тиж.2 

4 акад. 

   Год. 

 

 

 

 

Тиж.3 

4 акад. 

Год. 

 

 

 

Блок 1/Модуль І.  
Тема 1: Вступ до курсу «Художньо-

сценічно-культура»...... 

                                        -Предмет та завдання 

курсу 

                                        -Проблеми виконавської 

діяльності. 

Тема 2 .Етнічний мелос українців. 
             -історія українського 

виконавського мистецтва  

             -фольклор пісенний 

             -історія українського романсу-

виконавство. 

  

Тема  3- Романс як лірична ,або 

драматична подія 

             -зародження українського романсу. 

             -пісні, романси літературного-

мистецького походження. 

  Тема 4  Пісні ,романси на вірші Т. 

Шевченка.  Драматургія. 

… Тема 5 .Історія західного романсу-

драматургія. . 

             -російський класичний 

романс.19ст. 

             -класичний романс. 

             - побутовий романс. 

             -цигани і український та 
російський мелос:  майстерність 

Лекція 

 

Презентація, 

відеоматеріали 

 

 

 

2 год. Видатні виконавці-
майстри сцени. Досвід видатних 

виконавців сцени 
Інтонація у вокальному жанрі. 
 2 год. Жанри сучасного 
вокального мистецтва, 
інструментального(ВІА)аналіз 
музичних форм. 
2 год. Стиль, традиція та 
новаторство музичних жанрів, 
музичних вистав. 
Розуміння своєрідності стилю. 
4 год. Герой твору дивиться на 
світ очима свого образу.  
Тенденція відчуття. 
2 год. Випереджаюче мислення 
у мистецтві. Глибина простору і 
спостереження. 
4 год. Переконання. Бути 
готовим переконувати на сцені. 
(К.Станіславський) 
 -Художне»Я» обов*язкове для 
всіх виконавців. 
4 год.. Як спрацьовують 

Від 20- 

До 

100бал. 

Поточн

.від 5 

до 

10бал. 

Протягом 
семестру 



 

 

 

 

 

Тиж.4 

2 акад. 

Год. 

 

 

 

 

 

Тиж.5 

4 акад. 

Год. 

 

 

 

 

 

Тиж.6 

4 акд. 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиж.7 

,виконавство.  

         Тема 6.   Виховання яскравої особистості 

серед дітей ,молоді. 

- спілкування в музичному 

просторі ,партнерські 

стосунки. 

         Тема 7Сценарії виховних шкільних заходів. 
         Тема 8.Голос.Мова.Міміка,Жест,Сценічна 

мова. 

                     -сценічна чарівність 

         Тема 9. Сценічна артикуляція. Недоліки. 

         Тема 10.Сценічний імідж.                                                     
 

 

свідомість та підсвідомість у 
процесі роботи виконавця. 
4 год. Розум і душа твору. Як 
розкласти на складові. 
10 Особливості жесту ,моторики 
,одягу, гриму, манери. Пульс 
твору. 
2 год. Особливості і таємниці 
нервової сили.  

Тема 1: Практичні аспекти сценічно-

виконавської майстерності-методика 

викладання.    
 Тема 2.Період до сценічної підготовки 

виконавця. 

                      -нервово-психологічний стан. 

                      -вправи, система дихання. 

                      -виконавський план. 

  

-тема3  Робота над індивідуальними проектами 

виконавців групи. 

- перевірка індивідуальних 

виконавських планів, аналіз 

,обговорення. 

- затвердження та перевірка 
індивідуальних 

виконавських обраних 

проектів. 

                     - Імідж. Випереджаюче мислення 

виконавця. 

                     - Розкрити характерні риси героя 

заданого твору у проекті, творі. 

                     -фіксуючий метод спрямування на 

стиль ,жанр заданого  проекту 

                     -манера, міміка ,одяг героя, 

характерність виконавська. 

 

Тема 4- Напрацювання та відображення тексту 

,акторська «матерія» 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

Заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне  

Презентація, 

Відеоматеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- … 
4 год. Самостійне 

конструювання, режисура 

народної пісні, Драматургія 
образів і героїв. Попурі на темі 

українських народних пісень. 

конструювання події. Сценічній 

простір, та його використання у 
проекті: Костюм. ,Міміка. Жест. 

Вправи для оволодіння 

технікою рухів. жестів 
,мімікою: 

2 год. -Побутовий жест                                                                           
  -вказівний жест 

 4год. Психологічний жест: -  --
Емоційний 

  - Вітальний жест 
  -Прощальні жести 
   -опережуючі жести 
   -заперечуючі  
  4 год. Емоційні..враження. 
  Описувальні жести . 
  

 4 год. Опрацювання вправ 
для оволодіння викон. тех.              

                     - Відображення 

  



4акад. 

Год. 

 

 

 

Тиж.8 

4 акад. 

Год. 

                       -головний  музичний та поетичний  

текст і підтекст заданого твору . 

                      -головні наголоси, артикуляція, 

акторська свобода. 

   Тема 5. Розкрити головних героїв проекту, 

сукупність артистичних і виконавських 

напрацювань. 

- створити свій типаж героя 

події у проекті. 

- обов*язкове підтвердження 

і демонстрація інд. проекту. 

 

- … 

Заняття 

 

 

 

 

Практичне  

заняття 

 

 

 

 

 

Презентація. особисті 

відеоматеріали 

використані у проекті. 

почуттів впр.№5 всі пункти. 
                     -опрацювання 

вправ для використання 
одного жесту впр.№6 всі 
пункти 

                Опрацювання 
вправ по сценічній 
композиції(меніатюра,етюд): 

                          -Впр.№1 
«Дзеркало душі»                                                                     
4 год. 

                          -Впр.№4 
«Музична душа» 

                          -Впр. №8 
«Коло замкнулося» 

                         - Впр№10 4 
4год.«Ввічливість» 

                         - Впр№ 12 
«Скрипаль» 

                          - Впр.№18 
«Оратор» 

                        -Впр. №19 4 
4год.«Надокучливий гість»  

                                         
Разом 90год: лек.18год. практ 

16год.самост. 56год.  
                               

 

.   

- … 

- … 

- … 

  

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

6. Література для вивчення дисципліни. 

 

Самостійне опрацювання : 

1.  Валькевич Р. А. «Основи сценічно-виконавської майстерності»   
      Методичні рекомендації для студентів мистецьких факультетів 5-6 курсів 

      Самостійне опрацювання. Кіровоград.-2010р-56с 

2. Р. Валькевич Теоретичні питання формування сценічно-виконавської культури майбутніх вчителів музики. навчально-
методичний посібник. Дистанційне навчання (магістр). 
3. Р. А. Валькевич  « Перлини та перлиночки» Українські народні пісні для дітей шкільного віку. Виконавський практикум. 
Навчально-методичний посібник. Харків, 2018р-.112с.   
    
4 Р. Валькевич «Сценічна культура у педагогічному  просторі»  
     Навчально-методичний   посібник для студентів мистецьких факультетів. 2020р.207с. 
5. Р. А. Валькевич  Програма лекційно-практичного курсу  
            «Основи сценічної майстерності» 6-курс.2011р 
6.   Р. А. Валькевич  « Сценічна культура: Педагогічний та історичний контексти. Навчально-методичний посібник. 
Харків:Мачулін,2018.-94с. 
. 
7. К. Станіславський  Работа актера над собой. 4.1.М.: «Искусство» 1938. 
 8. Яковский M. О. Искусство оперети. 1982-278 с  1938. 
 9. Булат Т.П. Український романс-К,: наукова думка, 1979. 
 10. Асафьев Ф. Шаляпин // 2 Советская литература», № 4.1. М,6 « Искусство»1938 
 11.Чекановская А. Музикальная єтнография,-М,1983 
 12. Правдюк О. А. Українська музична фольклористика. К,1976 
 13      Пісні літературного походження-К, 1978 
 14.Колеса Ф.М.  Мелодії українських народних дум. К.,1969 
 15.Правдюк О. Т. Т. Шевченко і музична фольклористика.-К,1966 
 16. Мейлах Б. Пушкин и русский романтизм.М.-Л.,1937. 
 17. Валькевич Р. А.»Основи сценічної майстерності» 2008. 



 18.Асафьев Б. В.Избр.труды. т.1.2. М.,Л.,1930. 
 19. Васина-гросман В. А. русский классический романс 19 века. M. 1956. 
 20. лесков Н.С. очарований странник .изб. соч.-м..1979. 201 с. 
 21.Булат Т.П.Укра1 нський романс. К.: Муз.Укра1на,1979. 
 23. Колеса Ф. М. Мелодії українських народних дум. К.,1969. 
 24.Правдюк О. А. Українська музична фольклористика.-К.,1976. 
 25.Клёнов А. В. «Почему» в концертном зале. (Рассказы о музыке). Н.:Музыка 1981. 56 с. 
26 Феофанов О. Арок –музыка вчера и сегодня. М.: Детская литература,1978. 158 с. 
 27. Лемишев С. Я. « Путь к искусству»3-е издание. М.: искусство 1982,280 с. 

 28  .Правдюк О.А. Українська музична фольклористика К.1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Кожен викладач ставить студентам систему вимог та правил поведінки студентів на заняттях, доводить до їх відома 

методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт. Все це гарантує високу ефективність освітнього процессу і є 

обов’язковою для студентів.  

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «…», є сумою балів за виконання практичних завдань 

та самостійну роботу плюс бали, отримані під час іспиту. Впродовж семестру студент за виконання завдань отримує – 60 балів 

під час складання ІІ блоків/модулів і 40 – балів за екзамен. 

Студент повинен підготувати під час практичних занять низку матеріалів.  

Блок/Модуль  І. Теоретичний  передбачає підготовку  до написання тестів, доповідей  та відео контенту: відео презентація. 



Блок/Модуль 2 Практичний.  Передбачає написання обраного творчо-дослідного проекту «Маестро» відео контенту: відео 

презентація особистого проекту або шкільного тематичного сценарію. 
Приклад для заліку 1 

Поточний контроль знань 

Сума 
Блок/Модуль № 1 Блок/Модуль № 2 

Індивідуальне 

завдання 

1 2 3 4 5   

     20 100 

 
Приклад для екзамену 2  

Поточний контроль знань екзамен Сума 

Блок/Модуль №1 Блок/Модуль №2 Індивідуальне завдання 

40 100 1 2 3 4  

    

Приклад для заліку 3 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Залік Сума 

Змістовий модуль 1    

Блок/Модуль №1 Блок/Модуль №2    

Т1 Т2 Т3 М.Р. Т4 Т5 Т6 М.Р.    

        20 20 100 
 

8. Підсумковий контроль 
 

Питання до заліку чи екзамену. 

 - Сценічна підготовка виконавця. 

 - Проблеми виконавської педагогіки в школі. 

             - Основні недоліки звукоутворення та методи їх усунення. 

  - Гімнастика мовного апарату. 

  - Володіння психотехнікою. 

- Техніка спілкування з аудиторією. 

- Афектогенні неврози у виконавстві (методи усунення) 

  

 

 

– критерії оцінювання; 



Усні відповіді; 
             * повнота розкриття питання; 
             * логіка викладання, культура мови; 
             * емоційність та переконливість: 
             * виконавська активність у використанні акторських вправ ; 

           * виконавська досконалість у виконанні музичного твору, частини музичної дії. 
            Максимальний бал за виступ з питань теоретичного  завдання-5 балів. (студент логічно викладає матеріал, наводить аргументи, робить покликання на 

потрібну літературу, робить доцільні висновки, висловлює гіпотези, дискутує). 

           Максимальний бал з практичних виконавських завдань студент отримує    5 балів  коли:( Студент представив індивідуальний проект з чітко 
розробленим виконавським планом  дійства за сценарієм, стилем, жанром, виконавською манерою подачі музичного твору, частини музичного 
спектаклю).  

Критеріями  поточної оцінки є: 
 Усні відповіді: 
* повнота розкриття питання; 
* аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки. 
*логіка викладання матеріалу 
5.0 б- ставиться коли студент повністю засвоїв матеріал, наводить аргументи ,робить покликання на потрібну літературу. 
4.0 б- студент отримує за вільно викладений матеріал, однак є проблеми з усвідомленням системних зв*зків та не завжди дотримується логіки 
викладання матеріалу. 
2.0 б. Студент отримує коли матеріал засвоєно на рівні переказування, вивчене не завжди логічно  викладається, припускаються помилки 
за невпевнене викладання матеріалу і не завжди вправно його ілюструє . 

 До 30 балів студент може отримати за виконання самостійної роботи, залежно від складності (письмова робота :самостійний проект) . 

 1 б. Студент може отримати за вдалі доповнення, за старанну роботу у продовж заняття, залучення до колективних  обговорень, за активність під 
час занять, та 100% відвідування аудиторних занять. 
До 5 балів студент може отримати за участь у виконавській роботі класу, курсу, факультету, участь  у проблемних групах, творчих гуртках.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



 

                         Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

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 

 

– особливості перескладання. 
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