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АНОТАЦІЯ 

Стадніченко Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – 

Запорізький національний університет, спеціалізована вчена рада Д 17.051.09, 

Запоріжжя, 2017. 

Зміст анотації 

У дисертації запропоновано вирішення актуальної науково-педагогічної 

проблеми – підготовка майбутнього актора до професійного спілкування як 

провідної характеристики фахової діяльності. 

Розкрито методологічні та теоретичні засади формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування в навчально-виховному 

процесі вищої школи, основу яких складають: театральне мистецтво, 

відображаючи політичні, соціальні, релігійні проблеми суспільства, є 

інструментом впливу на формування громадянської свідомості; актор – 

головний комунікатор, через якого здійснюється трансляція актуальних 

суспільних проблем кожної історичної доби; професійне спілкування актора є 

провідною характеристикою його фахової діяльності; специфіка та особливості 

фахової діяльності актора визначаються принципами театру та принципами 

системи підготовки актора (за К. Станіславським); професійне спілкування 

актора відбувається в процесі суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-

предметної взаємодії. 

На основі узагальнення результатів історичного аналізу специфіки 

діяльності актора, вимог до неї видатних театральних діячів, сучасних 

особливостей професійної підготовки розкрито дефініції понять «професійне 

спілкування актора», «готовність майбутнього актора до професійного 

спілкування». 
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Професійне спілкування актора розглянуто як складний, багатоплановий, 

специфічний вид діяльності, який містить соціальну перцепцію суб’єктів 

комунікативної взаємодії, встановлення інтерактивного контакту та 

реалізовується в процесі транслювання художньо-естетичної інформації твору 

театрального мистецтва. 

Готовність майбутнього актора до професійного спілкування – це 

складний системний феномен, що інтегрує в собі мотиваційну, когнітивно-

емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-діяльнісну складові, зумовлює 

ефективність майбутньої професійної діяльності, професійний розвиток 

фахівця та відповідно є показником успішного фахового спілкування у творчій 

діяльності. 

На основі проведеного компонентно-структурного аналізу визначено 

компоненти готовності до професійного спілкування та відповідні критерії: 

мотиваційний, когнітивно-емоційний, творчо-емпатійний, комунікативно-

діяльнісний. Виявлені та об’єднані в матрикул професійні якості актора дали 

змогу визначити показники, що відображують сутність готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування: мотиваційний (наявність художньо-

естетичних мотивів, сформованість мотивації досягнення успіху, 

сформованість мотивації до професійної діяльності); когнітивно-емоційний 

(сформованість системи загально-професійних знань, сформованість 

інтелектуальної емоційності); творчо-емпатійний (наявність творчого 

потенціалу, сформованість полікомунікативноїемпатії, розвиненість емоційної 

емпатії); комунікативно-діяльнісний (сформованість навичок концентрації 

сценічної уваги, сформованість мовно-голосових якостей, опанування 

паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів невербальної комунікації, 

володіння оптико-кінематичними засобами невербальної комунікації) та рівні 

готовності (початково-базовий, оптимально-реалізаційний, творчо-еталонний). 

Для забезпечення ефективності підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування було визначено організаційно-педагогічні умови: 

створення інформаційно-креативного освітнього простору; організація 
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комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду фахових 

дисциплін; упровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів у 

процес професійної підготовки майбутнього актора та створено модель їх 

реалізації в освітньо-виховному процесі. 

Розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів (навчальні 

програми, робочі програми, тексти лекцій, тестові завдання, питання для 

модульного контролю, тематику практичних та індивідуальних занять, завдання 

для самостійної роботи; методичні рекомендації з дисципліни «Майстерність 

актора»; науково-методичне видання «Діагностика сформованості 

професійного спілкування майбутнього актора»; комплекс психофізичних 

інтерактивних тренінгів», що забезпечує реалізацію організаційно-педагогічних 

умов та моделі. 

Експериментальна перевірка ефективності організаційно-педагогічних 

умов та впровадженої моделі формування готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування відбувалася в чотири етапи: організаційно-

підготовчий; пошуково-констатувальний; формувальний; контрольно-

узагальнювальний. Порівняння й аналіз кількісних показників, отриманих під 

час проведення педагогічного експерименту, засвідчили поступове суттєве 

покращення сформованості готовності до професійного спілкування в студентів 

двох експериментальних груп. 

Таким чином, на основі одержаних позитивних результатів доведено 

ефективність реалізації організаційно-педагогічних умов підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування, що дає підстави 

стверджувати, що логіка й методологія дослідження вірна, завдання вирішені, 

гіпотезу підтверджено. 

Ключові слова: професійне спілкування, майбутній актор, готовність до 

професійного спілкування, організаційно-педагогічні умови, модель. 
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ANNOTATION 

Stadnichenko N.V. Organizational and pedagogical conditions of a future 

actor’s preparation for professional communication. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences, speciality 

13.00.04 «Theory and methodology of professional education». – Zaporizhzhia 

National University, specialized scientific council D 17.051.09, Zaporizhzhia, 2017. 

 

Annotation content 

 

In the dissertation the solution of an actual scientific and pedagogical problem 

is proposed. It is the preparation of a future actor for the professional communication 

as the leading characteristic of his/her professional activity. 

The methodological and theoretical foundations of the formation of the future 

actor’s readiness to the professional communication in educational process of higher 

school are revealed. The basis of foundations consists of: theatrical art reflecting the 

political, social, religious problems of society and is an instrument of influence on the 

formation of civic consciousness; the actor is the main communicator through which 

the actual social problems of each historical period are transferred; the professional 

communication of the actor is a leading characteristic of his/her professional activity; 

the specificity and peculiarities of the actor’s professional activity are determined by 

the principles of the theater and principles of the actor’s training system (according to 

K. Stanislavsky); the professional communication of the actor occurs in the process 

of individual- individual, individual-object and individual-subject interactions. 

The definitions of such concepts as "professional communication of the actor", 

"readiness of the future actor to the professional communication" are revealed on the 

ground of generalization of the results of the historical analysis of the peculiarities of 

the actor’s professional activity, the outstanding theatrical figures’ requirements for it 

and modern features of professional training. 
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The professional communication of the actor is considered as a complex, 

multifaceted, specific activity that contains the social perception of the subjects of 

communicative interaction, the establishment of interactive contact and realized in 

the process of transferring the artistic and aesthetic information of the work of 

theatrical art. 

The readiness of the future actor for the professional communication is a 

complex system phenomenon that integrates motivational, cognitive-emotional, 

creative-empathic, communicative-active components and leads to the effectiveness 

of the future professional activity, the professional development of a specialist and, 

accordingly, is an indicator of successful professional communication in creative 

activity. The components of the readiness for the professional communication and the 

relevant criteria: motivational, cognitive-emotional, creative-empathic, 

communicative-active were determined on the ground of the component structural 

analysis.  

Defined and united in a matricula the actor’s professional qualities made it 

possible to determine the indicators reflecting the essence of the future actor’s 

readiness to the professional communication: motivational (the presence of artistic 

and aesthetic motives, the formation of the motivation to achieve success, the 

formation of motivation to professional activity); cognitive-emotional (the formation 

of the system of general and professional knowledge, the formation of intellectual 

emotionality); creative-empathic (the presence of creative potential, the formation of 

a polycommunicative empathy, the development of emotional empathy); 

communicative-active (formation of skills of stage attention concentration, the 

formation of language and vocal qualities, mastering paralinguistic and extra-

linguistic means of non-verbal communication, possession of optical-kinematic 

means of non-verbal communication) and levels of readiness (initial-basic, optimal-

realized, creative-model). 

To ensure the effectiveness of the future actor’s preparation for the 

professional communication, organizational and pedagogical conditions were 

determined: creation of informational and creative educational environment; 
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organization of communicative interaction of participants in the educational process 

through a triad of specialized disciplines; the introduction of a set of interactive 

psychophysical trainings in the process of professional training of the future actor. A 

model was created for their implementation in the educational process.  

A set of educational and methodological materials was developed (curriculum, 

syllabus, lecture texts, test assignments, questions for modular test, the themes for 

practical and individual lessons, tasks for independent study, methodological 

recommendations in the discipline "Mastery of an actor", scientific and methodical 

publication "Diagnostics of formation of professional communication of the future 

actor", a complex of psychophysical interactive trainings) that ensured the 

implementation of organizational and pedagogical conditions and model. 

Experimental verification of organizational and pedagogical conditions and the 

implementation of the model of formation of the future actor’s readiness for the 

professional communication took place in four stages: organizational and preparing; 

search and stating; forming; test and generalizing. Comparison and analysis of the 

quantitative indicators obtained during the pedagogical experiment showed a gradual 

significant improvement of the formation of the readiness for the professional 

communication of two experimental students’ groups.  

Thus, the effectiveness of the organizational and pedagogical conditions of the 

future actor’s preparation for the professional communication is proved on the basis 

of the obtained positive results. It gives possibility to assert that the logic and 

methodology of the research are correct, the problem is solved and the hypothesis is 

confirmed. 

Key words: professional communication, future actor, readiness for 

professional communication, organizational and pedagogical conditions, model. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Соціокультурні зміни, пов’язані з входженням 

України до світового співтовариства, налагодження міжнародних зв’язків у 

різних сферах діяльності, інформатизація суспільства зумовлюють потребу у 

фахівцях, здатних зробити значний внесок у розвиток духовних цінностей, у 

збереження національних традицій, у виявлення естетичних, морально-етичних, 

психологічних проблем сучасного суспільства. Провідна роль у пошуку шляхів 

успішного виконання цих завдань належить театральному мистецтву. Оскільки 

актор як фахівець є носієм специфіки театру, його комунікативні вміння, 

здатність взаємодіяти та спілкуватися сприяють вирішенню нагальних 

суспільних питань і є свідченням професійної компетентності. Актуальність 

вирішення окреслених питань відображено в державних нормативних 

документах (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про культуру», 

Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр.). Тому завданням фахової освіти за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» є підготовка майбутнього актора до 

професійного спілкування як провідної характеристики професійної діяльності. 

Це вимагає орієнтації освітнього процесу на створення оптимальних 

організаційно-педагогічних умов для становлення майбутнього фахівця, 

здатного до вирішення творчих професійних завдань. 

Необхідність дослідження зазначених питань, їх актуальність зумовлені 

наявними суперечностями між: 

– зростанням ролі театрального мистецтва як засобу комунікації в 

сучасному суспільстві та неготовністю актора як комунікатора до реалізації 

нових творчих завдань; 

– необхідністю модернізації навчально-виховного процесу мистецького 

вишу та домінуванням на практиці традиційних форм і засобів фахової 

підготовки актора; 
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– важливістю розгляду професійного спілкування актора як провідної 

характеристики його професійної діяльності та недостатнім науково-

методичним забезпеченням процесу його підготовки в закладах вищої освіти. 

Проблеми підготовки майбутнього актора до професійного спілкування в 

сучасній науці знайшли своє відображення при вирішенні широкого кола як 

теоретичних, так і практичних завдань, спрямованих переважно на вивчення: 

1) загальних основ підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти 

(А. Алексюк [8], В. Андрущенко [13], О. Глузман [76], І. Зязюн [230], В. Кудіна 

[167], Г. Локарєва [189], С. Сисоєва [272], В. Сластьонін [275], В. Ягупов [361] 

та ін.); 

2) підготовки до професійного спілкування фахівців різних 

спеціальностей та розвитку їх комунікативних умінь (С. Амеліна [9], 

О. Березюк [40], А. Бичок [43], Ю. Єлісовенко [109], Г. Єсенгалієва [115], 

В. Кан-Калік [138], О. Канюк [140], К. Касярум [144], І. Клак [147], О. Куліш 

[170], Л. Лимаренко [184], О. Литвинова [186], Г. Локарєва [191], Л. Савенкова 

[261], Т. Савченко [263], В. Черевко [341], Т. Шепеленко [353] та ін.); 

3) розвитку мистецтва театру та теоретичних основ фахової підготовки 

актора до професійної діяльності (А. Анікст [16], С. Мокульський [207; 335], 

І. Рапопорт [249], Н. Рождественська [255], Ю. Сагіна [264], К. Станіславський 

[305; 306; 309], В. Тополевський [321; 322], В. Топорков [323], К. Чепеленко 

[340], С. Юр’єв [360] та ін.); 

4) підготовки майбутнього актора до професійної діяльності (Б. Брехт 

[51], П. Брук [53], Є. Вахтангов [63], Л. Волков [338], С. Гіпіус [75], 

Є. Гротовський [94], П. Єршов [114], Б. Захава [122], М. Кнебель [150], 

З. Корогодський [158; 160], Г. Крісті [166], Л. Курбас [174], Д. Лівнєв [182], 

В. Мейєрхольд [200], В. Немирович-Данченко [214], К. Станіславський [305; 

306; 309], Л. Цукасова [338], М. Чехов [338] та ін.); 

5) професійного спілкування як складової фахової діяльності актора 

(А. Брудний [52], В. Дибо [362], М. Каган [131; 132], О. Копалова [157], 

І. Кулічков [169], О. Леонтьєв [180], Р. Штейнер [377] та ін.). 
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Проте, незважаючи на значну увагу науковців до проблем освіти, фахова 

підготовка майбутнього актора в аспекті професійного спілкування поки що не 

стала об’єктом системного вивчення, що зумовило вибір теми дисертації: 

«Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності 

«Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього 

простору» (номер державної реєстрації 0116 U 004863) та кафедри акторської 

майстерності «Науково-методичні засади професійної підготовки та виховання 

майбутнього актора в закладах вищої освіти» Запорізького національного 

університету. 

Тема дисертації затверджена вченою радою Запорізького національного 

університету (протокол № 2 від 18.10.2012) й узгоджена бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 5 від 18.07.2012). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні 

й теоретичному обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування та експериментальній 

перевірці їх ефективності. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1) на підставі аналізу філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних та мистецтвознавчих наукових досліджень розкрити теоретичні 

засади вирішення проблеми підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування; 

2) проаналізувати сутність феномену «професійне спілкування актора» 

та обґрунтувати структуру готовності майбутнього фахівця до його здійснення; 

3) розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови та модель 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування; 
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4) створити діагностичний комплекс для визначення сформованості 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування: критерії, 

показники, рівні, методи; 

5) експериментально перевірити ефективність розроблених 

організаційно-педагогічних умов і науково-методичного забезпечення 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього 

актора. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що підготовка 

майбутнього актора до професійного спілкування є ефективною за дотримання 

таких організаційно-педагогічних умов: створення інформаційно-креативного 

освітнього простору; організація комунікативної взаємодії учасників освітнього 

процесу через тріаду фахових дисциплін; упровадження комплексу 

інтерактивних психофізичних тренінгів у процес професійної підготовки 

майбутнього актора.  

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і 

перевірки гіпотези дослідження використано комплекс методів, а саме: 

– теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення й систематизація 

наукових положень – для уточнення категоріального апарату дослідження; 

дедуктивний та індуктивний; узагальнення й систематизація – для визначення 

ключових теоретичних положень дослідження, вивчення педагогічного 

досвіду сучасних вітчизняних та зарубіжних театральних шкіл, освітніх 

програм закладів вищої освіти України; прогнозування, екстраполяція, 

класифікація й моделювання – для визначення та обґрунтування 

організаційно-педагогічних умов і розробки моделі підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування; 

– емпіричні: стандартизовані психодіагностичні методики, анкетування, 

педагогічне тестування, спостереження – для діагностування рівня 
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сформованості готовності майбутніх акторів до професійного спілкування; 

експертна оцінка – для отримання неупередженої оцінки сформованості мовно-

голосових якостей та вмінь володіння засобами професійного спілкування 

актора; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування; 

– математичної статистики: первинна обробка даних – визначення 

середньої та розподілів студентів за рівнями; кореляційний аналіз (ранговий 

коефіцієнт кореляції Спірмена) – для добору експертів з найбільш узгодженими 

оцінками; непараметричні методи перевірки статистичних гіпотез (критерії 

Крускалла-Волліса, Манна-Вітні та Фрідмана) – для перевірки достовірності 

розбіжностей в отриманих результатах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

– вперше досліджено підготовку майбутніх акторів до професійного 

спілкування як специфічну педагогічну проблему; визначено, науково 

обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування: створення інформаційно-креативного освітнього простору; 

організація комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду 

фахових дисциплін; упровадження в освітній процес комплекс інтерактивних 

психофізичних тренінгів, спрямованих на формування професійного 

спілкування; теоретично визначено, сформовано й обґрунтовано компоненти, 

критерії, показники та рівні готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування; визначено комплекс методів її діагностики; розроблено й 

апробовано модель підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування; 

– уточнено й конкретизовано понятійно-категоріальний апарат 

дослідження («спілкування», «професійне спілкування», «професійне 

спілкування актора», «готовність майбутнього актора до професійного 

спілкування»); дидактичні можливості тріади фахових дисциплін у формуванні 
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готовності майбутнього актора до професійного спілкування шляхом 

узгодження їх змісту; 

– удосконалено змістовне й методичне наповнення форм (лекції, 

практичні заняття, індивідуальні заняття, творчі конкурси, самостійна робота, 

майстер-клас) і методів (тренінгові вправи, дієвий аналіз, метод показу, 

спостереження, етюдний метод, підготовчі вправи, метод імпровізації) 

навчання через його спрямування на професійне спілкування; 

– набули подальшого розвитку наукові положення про значення 

театрального мистецтва як засобу спілкування у формуванні суспільних 

відносин та ролі актора як комунікатора в цьому процесі: про сутність і 

специфіку його професійної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в професійну підготовку майбутніх акторів навчальних 

матеріалів: науково-методичних комплексів навчальних дисциплін 

«Майстерність актора», «Основи сценічного руху», «Сценічна мова» (навчальні 

програми, робочі програми, тексти лекцій, тестові завдання, питання для 

модульного контролю, тематика практичних та індивідуальних занять, завдання 

для самостійної роботи тощо); методичних рекомендацій з дисципліни 

«Майстерність актора»; науково-методичного видання «Діагностика 

сформованості професійного спілкування майбутнього актора»; комплексу 

психофізичних інтерактивних тренінгів для опанування вмінь та навичок 

вербального й невербального спілкування; інформаційних кейсів з підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування та відповідних методичних 

рекомендацій для викладачів і студентів; комплексу методів діагностики 

сформованості готовності майбутнього актора до професійного спілкування. 

Основні положення дисертації можуть бути використані у подальших 

наукових та методичних розробках як професійної освіти мистецьких кадрів 

узагалі, так і в подальшому вдосконаленні фахової підготовки майбутніх 

акторів, а також в системі підвищення та перепідготовки мистецько-

педагогічних кадрів. 
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Результати дослідження впроваджено в процес фахової підготовки 

майбутнього актора Дніпропетровського театрально-художнього коледжу 

(довідка № 250 від 14.04.2014), Київського національного університету театру, 

кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (довідка № 265-01 від 23.04.2014), 

Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського 

(довідка № 851 від 12.06.2014), Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. В. Гнатюка (довідка № 869-33/03 від 20.06.2014), Запорізького 

національного університету (довідка № 01-15/327, 29.12.2016). 

Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві працях 

[1; 7] автором досліджено значення театрального мистецтва як засобу 

вирішення суспільних завдань у процесі налагодження взаємодії актора й 

глядача та визначено причини виникнення проблем з налагодженням процесу 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні 

результати дослідження обговорювалися на науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, семінарах різного рівня: 

– міжнародних: «Музикотерапія як соціально-психологічна реабілітація: 

теорія та практика» (м. Запоріжжя, 2008 р.); «Запоріжжя – минуле і сьогодення. 

Перспективи та пріоритети розвитку» (м. Запоріжжя, 2009 р.); «Теорія та 

практика підготовки акторських кадрів» (м. Запоріжжя 2009 р.); «Професійно-

мистецька школа у системі національної освіти України» (м. Запоріжжя, 

с. Мала Білозерка, 2012 р.); «Актуальные проблемы педагогики искусства 

(музыки и хореографии)» (м. Могильов, 2014 р.); 

– всеукраїнських: «Теорія та практика підготовки соціальних педагогів та 

психологів у закладі вищої освіти: досвід, проблеми та перспективи» 

(м. Запоріжжя 2007 р.); «Професія актора ХХІ сторіччя» (м. Харків, 2010 р.); 

«Виховання майбутнього актора та перспективи його професійного 

становлення» (м. Запоріжжя, 2010 р.); «Культура та інформаційне суспільство 

ХХІ століття» (м. Харків, 2014 р.); «Аспекти мистецької освіти в сучасному 

українському соціокультурному просторі» (м. Київ, 2014 р.); «Актуальні 
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проблеми підготовки майбутнього актора» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Стратегія 

розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у 

третьому тисячолітті» (м. Запоріжжя, 2015 р.); 

– регіональних: «Науковий потенціал Запорізького національного 

університету та шляхи його розвитку» (м. Запоріжжя, 2008, 2010 рр.); 

Міжвузівський науково-методичний колоквіум-семінар, присвячений 140-

річчю з дня народження Лесі Українки (м. Харків, 2011 р.); «Сучасні проблеми 

підготовки майбутнього актора» (м. Запоріжжя, 2012 р.); «Художньо-

педагогічний аналіз творів мистецтва» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Науково-

методичне забезпечення професійної підготовки та виховання творчої 

особистості майбутнього актора» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Методологічні та 

практичні проблеми професійної підготовки акторів та дизайнерів» 

(м. Запоріжжя, 2016, 2017 рр.). 

Матеріали дисертації обговорювались на засіданнях кафедри педагогіки і 

психології освітньої діяльності і кафедри акторської майстерності та дизайну 

Запорізького національного університету (2009–2017 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 20 публікаціях, 

з них: 13 – статті в наукових фахових виданнях (зокрема 1 стаття – у науковому 

фаховому виданні України, внесеному до міжнародних наукометричних баз;  

1 – у зарубіжному виданні), 5 – матеріали конференцій, 2 – навчально-

методичні видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел 

(379 найменувань). Загальний обсяг роботи становить 397 сторінок 

(16,5 авт. арк.), з них основний текст – 194 сторінки (8,1 авт. арк.). Робота 

містить 16 рисунків і 8 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО АКТОРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

1.1. Значення театрального мистецтва як засобу спілкування у 

формуванні суспільних відносин: актор як комунікатор, ґенеза 

особливостей його професійного спілкування 

 

Проблеми побудови взаємовідносин між членами суспільних груп були 

актуальними, починаючи від ранніх етапів розвитку людства до сьогодення. У 

процесі пошуку шляхів їх вирішення відкривалися нові можливості 

формування й реалізації кожної людини як творчої особистості. Сучасні 

дослідники, аналізуючи характер взаємозв’язків та співпраці між членами 

соціуму на різних етапах історичного розвитку, розглядають питання 

спілкування в суспільстві як визначальне. 

Н. Бутенко підкреслює: «…спілкування – важлива складова соціального 

буття людини як суспільної істоти, джерело її життєдіяльності, умова 

формування як суспільства, так й особистості. Людина не може існувати поза 

спілкуванням з іншими людьми. Потреба в спілкуванні – одна з базових потреб 

суспільного індивіда» [58, с. 12]. 

Особлива роль у формуванні суспільних відносин у всі часи відводилася 

театральному мистецтву, про що свідчать дослідження мистецтвознавців 

А. Авдєєва [3], М. Акімова [4; 5], А. Анікста [15; 16], О. Білецького [18], 

Г. Бояджієва [50], В. Гайдабури [72], О. Дживелегова [96; 98], С. Мокульського 

[207; 208], А. Робінсона [231] та ін.  

Зафіксовані в сюжетах наскальних малюнків обрядові дійства, що були 

знайдені археологами на території Стародавнього Єгипту, Вавілону, 

Стародавньої Греції, Риму, де учасники зображені в момент поклоніння богам, 

можна трактувати як процес спілкування наших предків з божествами, 

утіленими в природних стихіях. Намагання людей привернути увагу вищих сил 
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до власних проблем, шляхом налагодження своєрідного діалогу через магічні 

дійства, з часом набули форми обрядів, що супроводжувалися пантомімічними 

сценами, хоровими співами, танцювальними елементами та іншими формами 

демонстрації емоційного зв’язку учасників з об’єктом поклоніння, тобто 

опосередкованого спілкування, яке знайшло відображення у фольклорі та 

численних міфах [163].  

Зміна вірувань привела до втрати магічного значення обряду. Творчі 

особистості, сприймаючи навколишній світ як систему художніх образів, 

відповідним способом реагували на його виклики й вступали у взаємодію з 

ним. Обряд став для учасників засобом творчого самовираження, що зумовило 

зародження мистецтва театру. Впливаючи на чуттєву сферу глядачів, 

театральне видовище сприяло формуванню громадської думки щодо того чи 

іншого явища, події та утвердженню морально-етичних норм суспільного 

співжиття [3]. 

Отже, театр було започатковано як суспільно значуще видовищне 

мистецтво, популярність якого зумовлена його специфікою – публічним 

показом різножанрових літературних творів з використанням різноманітних 

засобів художньої виразності. 

Провідну роль у формуванні етичних норм як критерію всіх видів 

діяльності й взаємозв’язків людей у суспільстві Аристотель надавав мистецтву 

театру [21], наголошуючи на необхідності усвідомлення кожним членом 

суспільства власної недосконалості та пошуку шляхів для її усунення. Він був 

переконаний, що мистецтво театру, як форма пізнання життя, форма 

спілкування творчої особистості з оточенням, набувало сенсу лише за умови 

взаємодії актора з глядачами впродовж демонстрації трагедійного чи 

комедійного сюжету автора, тобто за умови співтворчості, у результаті якої 

глядачі мали переживати стан катарсису (очищення). На глибоке переконання 

філософа, це позитивно впливало на кожну окремо взяту людину й на 

взаємовідносини в суспільстві [130, с. 78]. 
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Аристотелю належить характеристика взаємодії оратора (актора) і 

слухача (глядача), як комунікативної схеми міжособистісних відносин, де 

оратор (актор) здійснює комунікацію через літературний твір або виставу. 

Одним зі значень слова «комунікація» в перекладі з латинської є «робити 

спільним, зв’язувати» [37]. Часто комунікацію визначають як синонім 

спілкування, проте Б. Паригін [228] і А. Батаршев [29] розглядали її як одну зі 

сторін спілкування разом з перцепцією та інтеракцією. Однією з характеристик 

поняття комунікація є комунікативні якості. Їх наявність, на думку 

В. Панфьорова, є свідченням готовності індивіда до взаємодії, до спілкування 

[226]. Тобто, актор як учасник театрального видовища мав володіти певним 

набором якостей з метою налагодження комунікативної взаємодії з глядачами. 

Театральне дійство, як своєрідна трибуна для формування суспільних 

настроїв, було найбільш бажаним видовищем для громадян грецьких полісів V 

ст. до н.е. Завдяки виставам за трагедіями Есхіла в глядачів пробуджувалися 

патріотичні почуття [357]. Драматург Софокл пропагував ідеї особистої 

відповідальності людини за власні вчинки, за вибір життєвого шляху [282]. 

Еврипід [107; 108] у своїх трагедійних творах розкривав внутрішні 

переживання героїв, які стимулювали пробудження самосвідомості глядачів, 

змушували їх співчувати персонажам та аналізувати власний життєвий досвід. 

Сюжетні колізії грецьких трагедій створювалися на основі міфів і всім були 

добре відомі, тож інтерес глядачів зосереджувався на моральних, етичних, 

філософських, релігійних і суспільних проблемах, актуальність яких автори 

підкреслювали, використовуючи міфологічний сюжет. 

Комедії Аристофана [23] формували критичні настрої спільноти відносно 

владних структур, а також висміювали особистісні людські вади. 

У IV ст. до н. е. драматург Менандр [202] порушував соціальні питання, 

критикуючи негативні сторони життя, що сприяло налагодженню гармонійних 

відносин у суспільстві. 

Театр Давньої Греції впливав на формування суспільно-політичних, 

етичних і моральних принципів громадян і був невід’ємною частиною життя 
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соціуму. Його популярність доводять історичні свідчення про масове 

відвідування театральних вистав, а також розміри архітектурних споруд 

(амфітеатрів), де відбувалися культово-театральні свята й змагання ораторів. 

Дослідження науковців археологів та істориків доводять, що амфітеатри могли 

вмістити декілька тисяч глядачів [15; 50; 98; 207].  

Цінність давньогрецького театру полягає в його специфічній властивості 

здійснювати безпосередній вплив на глядача, а саме через введення в канву 

дійства хору, до складу якого входили громадяни міста. Хор – необхідний 

елемент вистави, який виконував роль посередника між автором і глядачами. 

Він,виражаючи думки й почуття глядачів,підтримував сценічних героїв, 

співчував їм, засуджував антигероїв. Як підкреслює у своєму дослідженні 

історик театру Г. Бояджієв, хор «…був символом активної участі народу в 

драматичних діях, що відбувалися на орхестрі» [50, с. 17], тобто живим 

інструментом взаємодії та спілкування.  

Актор, здійснюючи комунікативний зв’язок між автором п’єси й 

глядачем, транслював ідею драматичного твору. У процесі живої взаємодії 

актора і глядача відбувалося налагодження шляхів до людського 

взаєморозуміння в усіх аспектах життя, відкривалися для кожного окремо 

взятого індивіда й суспільства загалом додаткові можливості для спілкування 

на емоційному, інтелектуальному, етичному та естетичному рівнях. Як 

інструмент впливу на глядача актор використовував власну зовнішність 

(збільшений за допомогою спеціального взуття зріст; маску, що зображала 

певний емоційний стан), розвинутий голос, що однаково добре звучав у 

мовленні та співі, чітку монументальну пластику й виразну жестикуляцію, 

завдяки якій підкреслювалася сила характеру сценічного героя в його боротьбі 

за утвердження ідеалів справедливості й добра, передавалося його емоційне 

напруження тощо. 

У часи розквіту Римської імперії завданням театрального мистецтва була 

підтримка провладних ідей, формування відповідних етичних та естетичних 

критеріїв суспільного життя. Підтвердження цього відображено у творах 
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відомих драматургів, комедіографів Плавта та Теренція, які вважали театр не 

розвагою, а школою пізнання життя, осягнення людиною зразків суспільної 

поведінки й формування взаємовідносин [318].  

Утілюючи на сцені характери героїв п’єс відомих драматургів, актори 

демонстрували розвинуті комунікативні якості, професійні уміння і навички – 

дихання, голос, пластичну виразність тощо. Особливого значення надавалося 

роботі над вдосконаленням дикційної чіткості, розвитку голосових якостей з 

метою демонстрації зразків високої мовної культури, вишуканих манер, 

притаманних освіченим представникам римського суспільства, проте професія 

актора в Давньому Римі IV ст. до н.е., на відміну від елліністичного,не 

вважалася престижною і її опановували представники найнижчих суспільних 

класів або раби. 

Із вторгненням на територію Римської імперії варварських племен 

більшість матеріальних зразків тогочасної театральної культури (приміщення, 

рукописи) було знищено й театр втратив суттєвий вплив на суспільне життя. У 

приміщеннях амфітеатрів, які залишились непошкодженими,виступали бродячі 

трупи, до складу яких входили акробати, жонглери, фокусники, танцівники, 

співаки, музиканти, дресирувальники тварин, актори, що розігрували комічні 

сцени. Вони були бажаними гостями на сільських святах, карнавалах, у замках 

вельмож, їх діяльність задовольняла прагнення людини до розваг, до видовищ, 

не ставлячи за мету вирішення соціальних проблем. 

За часів Середньовіччя критерієм самореалізації для людини вважалася 

любов до Бога, що визначало способи творчого самовираження особистості, 

характер її взаємовідносин у суспільстві й місце в матеріальному світі. За 

висловом християнського мислителя Августина Аврелія, людина, вибираючи 

між добром і злом, повинна керуватися любов’ю до Бога й до ближнього: 

«… нема праведності без любові» [19, с. 600].  

Театральне мистецтво Середньовіччя, утративши самостійність, як 

суспільно вагоме явище, використовувалося як допоміжний засіб спілкування 

людини з Богом. Театр задовольняв суспільні потреби як ілюстративний 
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додаток до релігійної служби. Для більшого емоційного впливу на віруючих 

окремі біблійні епізоди розігрувалися акторами й стали підґрунтям для містерії, 

що була універсальним жанром, популярним у країнах Західної Європи, який 

історики театру пов’язують з розквітом середньовічного міста й розвитком його 

культури [279, с. 129]. 

До участі у виставах містеріального театру, окрім акторів, залучалися 

ремісники й глядачі. Розпорядником у театрі був «керівник гри», завданням 

якого було організувати величезну масу виконавців для втілення єдиного 

задуму, що свідчить про усвідомлення необхідності ансамблю для колективної 

творчості. «Керівник гри» набирав акторів, організовував репетиції, був 

присутній на сцені упродовж вистави, вказуючи акторам порядок їх приєднання 

до сценічної дії.  

Основним засобом комунікації для середньовічних акторів було слово. 

Для передачі глядачам інформації, закладеної в змісті містерії, жести майже не 

використовувались. Кожна фізична дія коментувалася акторами на словах, що 

проголошувалися досить гучно, щоб донести до глядачів зміст виконуваних 

творів, оскільки дійства відбувалися на міських площах, заповнених великою 

кількістю людей. Актор мав володіти голосом, розвинутою артикуляцією, 

чіткою дикцією, навичками роботи в ансамблі, мімічною виразністю тощо. 

Містеріальне дійство надавало можливість учасникам імпровізувати, що 

це було самовільним порушенням релігійної сюжетної лінії з метою насмішити 

публіку, намагаючись викликати її прихильність. Через критичне спрямування 

цих імпровізацій у 1548 р. містерії заборонили до показу [279].  

Містерія стала основою для зародження й формування нових театральних 

жанрів середньовічного театру – мораліте та фарсу. Сценічне втілення цих 

жанрів вимагало від актора пошуку нових способів сценічного існування, 

використання інших, складніших засобів комунікації з глядачем. Сюжетною 

основою творів, написаних у жанрі мораліте були побутові сцени, 

максимально наближені до життя. Працюючи в цьому жанрі, актори 

демонстрували почуття персонажів у вишуканому поетичному стилі, що 



28 

 

надавало сценічним характерам деякої схематичності, проте композиційна 

чіткість творів, доступна й зрозуміла тематика, включення в сюжет актуальних 

елементів соціальної критики підтримували інтерес публіки та впливали на 

формування буржуазного світогляду [50]. 

Для сценічного втілення п’єс, написаних у жанрі фарсу, від актора 

вимагалася яскрава зовнішня форма прояву характеру сценічного персонажа, 

перебільшена фізична та емоційна активність, надмірна жестикуляція, 

форсування голосу, карикатурний грим, яскравий костюм тощо. Завдяки 

простоті сюжетів, актуальності та доступності тем, вистави в жанрі фарсу 

довгий час користувалися популярністю. Актор, який у процесі комунікації 

транслював сценічні події глядачам, був носієм соціальної критики, 

підкреслював недоліки людського характеру й висміював їх зі сцени. 

Для підтримки інтересу публіки театру був необхідний цікавий 

репертуар. Відсутність драматургії спонукала багатьох літературно 

обдарованих акторів до створення сюжетів майбутніх вистав. Це було особливо 

характерним для італійського театру, де виникла комедія дель-арте. 

Перебуваючи в запропонованих обставинах стислого сюжету вистави, так 

званого сценарію, актор сам імпровізував текст власної ролі. Необхідність 

імпровізації пояснювалася з одного боку відсутністю п’єс, а з другого – 

бажанням акторів уникнути цензури з боку владних структур, що забороняли 

вільне спілкування з глядачем на деякі актуальні теми. 

У період розквіту комедії дель-арте роль актора як комунікатора, через 

якого здійснювався зв’язок з глядачем, стала визначальною. Спосіб його 

сценічного існування у виставах комедії дель-арте вимагав наявності всіх 

професійно важливих особистісних якостей – інтелекту, інтуїції, емоційності, 

уваги, спостережливості, віртуозного володіння голосом, мімічної виразності, 

жестикуляційної точності, почуття темпо-ритму, імпровізаційних здібностей, 

що підняло акторську майстерність до рівня виконавського мистецтва [97]. 

Театр Англії епохи Відродження розвивався в умовах змін, що відбувалися 

у всіх сферах тогочасного суспільного життя. Видатний драматург і режисер 
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В. Шекспір започаткував основний напрям, який характеризувався дзеркальним 

відображенням сутності людської натури. Як підкреслював відомий історик 

театру С. Мокульський: «…Шекспір відобразив у своїх творах ті протиріччя 

суспільства, які в той час тільки намічалися й розгорнулися на повну силу лише 

згодом. Він бачив не тільки минуле і сучасність, але пророчим поглядом 

проникав у майбутнє» [207]. У театрі «Глобус», який був відкритий у 1599 р., 

В. Шекспір здійснює постановки майже усіх своїх п’єс. Це комедії («Комедія 

помилок», «Сон у літню ніч», «Дванадцята ніч», «Приборкання норовливої», 

«Багато шуму з нічого» та ін.), які випромінюють життєрадісність та оптимізм 

[207]. Трагедії В. Шекспіра («Ромео і Джульєтта», «Отелло», «Макбет», «Король 

Лір» та ін.) є відображенням соціальних проблем у всіх сферах життя, що 

призводять до попрання людської гідності, істини, добра й краси. 

Завданням актора, за переконання драматурга, було викликати глядача на 

спілкування, провокувати його емоційні реакції на події, що відбувалися на 

сценічному майданчику з метою повноцінної реалізації творчого задуму. 

Усвідомлюючи провідну роль актора як комунікатора, як носія й реалізатора 

ідеї вистави, В. Шекспір, вимагав від нього високого рівня виконавської 

майстерності, фізичної та психічної активності, здатності до взаємодії, 

інтонаційної виразності, емоційності, прагнення до самопізнання, закликав 

прислухатися до реакції публіки й довіряти тій її частині, яка може зрозуміти 

глибину художнього задуму автора.  

Про особливості розкриття актором ідеї п’єс В. Шекспіра перед глядачем 

йдеться в дослідженні С. Мокульського, де наведено приклади прояву активної 

сценічної дії, що «…вимагали від актора пластичного вираження внутрішніх 

емоцій»: Ромео качається по підлозі; Гамлет стрибає в могилу Офелії; Отелло 

душить Дездемону; леді Макбет дивиться на свої руки, заплямовані кров’ю 

[207, с. 519].  

Становлення французької класичної драматургії XVII ст. зумовило 

розвиток сценічного мистецтва, як засобу публічного впливу на формування 

суспільної думки. Представники класицистичного стилю в мистецтві театру й 
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драматургії пропагували ідею справедливої влади, яка здатна вирішити питання 

ворожнечі між суспільними групами. Провідна роль у цьому процесі належала 

трагедійному жанру, «батьком» якого вважається П. Корнель. 

Відновивши традиції класичної драми, автор не лише уникає характерні 

для неї умовності, а навпаки, надає своїм ідеальним героям можливість 

переживати потрясіння й відчувати людські пристрасті. Внутрішній конфлікт 

героїв у класичних трагедіях П. Корнеля («Сід», «Горацій», «Цінна», «Смерть 

Помпея», «Полієвкт» тощо) полягає в протиставленні особистих інтересів 

громадянському обов’язку, для виконання якого вони приносять у жертву 

власні переживання, викликаючи співчуття й захват глядачів та бажання їх 

наслідувати. П’єси П. Корнеля відзначалися патріотичним пафосом. Його 

творчим здобутком стало порушення в п’єсах проблем етики й моралі, що 

надавало суспільної значущості мистецтву театру як носію життєво необхідних 

цінностей [268]. 

Творчість П. Корнеля вплинула на розвиток французького театру епохи 

Класицизму не лише в трагедійному, але й комічному напрямах. Його 

найяскравішим представником був Ж.-Б. Мольєр, який уважав, що завданням 

комедії є висміювання вад людського характеру, оскільки був переконаний, що 

людина може стерпіти навіть звинувачення в злочині, але не може знести 

глузування. Великий німецький поет Г. Гете високо цінував творчість 

драматурга й зазначав, що правдиво виявляючи суспільні негаразди та особисті 

недоліки людей (комедії «Кумедні манірниці», «Лікар мимоволі», «Тартюф», 

«Міщанин-шляхтич», «Скупий», «Хворий та й годі», «Скапен-штукар»), 

Ж. Б. Мольєр підкреслював високу суспільну цінність мистецтва театру, що в 

процесі безпосереднього контакту з глядачем, впливає на людську природу, 

змінює її на краще та вирішує ряд актуальних соціальних проблем [355]. Саме 

через творчість Ж.-Б. Мольєра на театральних сценах міст Західної Європи 

XVII-XVIII ст. стала можливою критика негативних суспільних явищ, 

висвітлення питань виховання, сімейних відносин, проблем спілкування між 

представниками різних суспільних груп [49].  
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На переконання Ж.-Б. Мольєра, критерієм художньої цінності твору 

театрального мистецтва є його відповідність життєвим реаліям, що забезпечує 

живий відгук суспільства на події відображувані у виставі. Актор, як 

відповідальний за трансляцію творчого задуму п’єси глядачам, мав володіти 

відповідними комунікативними навичками: органікою сценічної поведінки, 

засобами сценічного мовлення, інтонаційною та пластичною виразністю, 

здатністю до взаємодії, до роботи в ансамблі, до перевтілення. 

У творчості Ж. Расіна Французька класична трагедія набула розвитку й 

досягла зрілості. Драматург виводить на сцену героїв, які перебували на піку 

душевних переживань. Це змушувало глядачів перейматися їх почуттями, що 

демонструвалися в процесі монологічного та діалогічного спілкування акторів, 

співпереживати любовним пристрастям та вирішувати разом з ними проблеми 

морально-етичного характеру. Гуманістичний світогляд Ж. Расіна 

розкривається формулою «…думати про виховання глядачів настільки, 

наскільки й про їх розвагу» [207, с. 618]. 

С. Мокульський, надаючи характеристику французькій класичній 

трагедії, наголошував, що їй була властива зовнішня виразність у відповідності 

із суворими художніми канонами й нормами використання виконавських 

засобів. 

Мистецтво театру епохи Класицизму, пропагуючи суспільно значущі 

цінності, потребувало живого відгуку глядачів, розуміння авторського 

задуму,сприйняття глибини й сили емоційних проявів сценічних героїв. Для 

актора, який здійснював комунікацію з глядачами, важливим було 

усвідомлення власної суспільної місії, що вимагало відповідного рівня 

культури та освіченості. Актор повинен був постійно працювати над 

самовдосконаленням, прагнути до пізнання й самопізнання. Підкреслювалася 

важливість мовлення як основного естетичного критерію та засобу комунікації, 

акторська майстерність полягала в досконалому володінні словом, 

декламаційними законами, ритмікою та мелодикою віршованої мови, якою 

спілкувалися герої трагедій П. Корнеля й Ж. Расіна. Голосові інтонації актора 
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мали демонструвати кохання, ненависть, радість тощо, а чітко визначені жести 

доносити емоційний стан персонажа: подив, відразу, благання, скорботу, осуд 

тощо [207]. 

В епоху Просвітництва (XVIII ст.) під впливом соціальних перетворень 

формування світогляду людини відбувалося на основі опанування культурних і 

духовних цінностей, усвідомлення нею власної значимості. Епоха 

Просвітництва стала новим етапом у розвитку Західноєвропейського театру, 

оскільки він був тим видом мистецтва, де нові ідеї, що стосувалися суспільного 

устрою та взаємовідносин, заявлені у творах французьких драматургів 

Вольтера, М. Ж. Шенье, П. Бомарше, Д. Дідро, італійських – К. Гоцці й 

К. Гольдоні, німецьких – Г. Лессінга, Г. Гете й Ф. Шіллера отримували широке 

розповсюдження. Часто театральні зали перетворювалися на місце відкритих 

зіткнень між драматургами, де останні виступали як політичні противники, 

користуючись активною підтримкою публіки, що у своїй переважній більшості 

була представлена громадянами, які, захоплюючись подіями винесеної на їх суд 

вистави, водночас сприймали морально-етичні норми життя й спілкування в 

суспільстві [206].  

Визначальною рисою театрального мистецтва епохи Просвітництва була 

критика суспільних недоліків, що сприяло виникненню революційної ситуації 

1789–1793 рр. й призвело у Франції до зміни соціального устрою. Завданням 

провідних діячів театру було налагодження діалогу з глядачем з метою 

популяризації ідей передових драматургів та їх впливу на формування 

суспільної думки відносно актуальних проблем, що назріли в суспільстві й 

потребували негайного вирішення.  

Активними пропагандистами революційних ідей засобами театрального 

мистецтва були: у французькому театрі актор-трагік Ф. Тальма, у англійському 

– Д. Гаррік. Ними здійснено ряд театральних реформ, що полягали в досягненні 

відповідності внутрішнього змісту художнього образу, його зовнішнього 

втілення. На їх переконання, класицистична виконавська манера застаріла й 

гальмувала розвиток виконавської техніки актора. Прийоми фіксації актором 
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інтонаційного й пластичного малюнка в процесі створення ролі, надання мові 

декламаційності й патетики, а жестам – неприродної величі, стали 

неактуальними щодо рівня драматургії. Для її втілення необхідні були ті 

засоби, що відповідали б суспільним естетичним, морально-етичним та 

соціальним запитам. Це вимагало наявності в актора відповідних якостей: 

спостережливості, прагнення до пізнання й самопізнання, розвинутої фантазії, 

емоційності, здатності до перевтілення, фізичної та психічної активності тощо. 

Завданням театру було налагодження діалогу з публікою для популяризації ідей 

передових драматургів, що впливали на формування суспільної думки щодо 

актуальних проблем, що назріли в суспільстві та потребували негайного 

вирішення.  

Історія українського театру бере свій початок у ХVІІ–ХVІІІ століття. 

Стимул до його розвитку дала Києво-Могилянська Академія. Введення до 

освітньої програми дисципліни «Шкільна драма», що на той час набула 

популярності в західноєвропейських країнах, ставить завдання сприяти 

опануванню латини та розвивати в учнів ораторські здібності. Темою сюжетів 

шкільної драми були важливі події з політичного життя, викладені у віршованій 

формі («Володимир» Ф. Прокоповича та ін.). Характерною рисою 

композиційної побудови шкільної драми була наявність інтермедії, до якої 

входили комічні сцени з народного побуту. Вона демонструвалася в перервах 

між актами шкільної драми й була непов’язана з нею сюжетом, який 

створювався студентами та викладачами, доступною для народу мовою, тому 

користувалася більшою популярністю серед глядачів ніж основний сюжет. Для 

приваблення глядачів інтермедії виконувалися на ярмаркових площах 

упродовж Великодніх та Різдвяних свят. 

Репертуар придворного театру, відкриття якого відбулося в Москві в 

1672 р.з дозволу царя Олексія Михайловича, складали біблейські, історичні та 

міфологічні сюжети, створені під впливом традицій західноєвропейського 

театру [231]. У виставах використовувалася алегорична форма розповіді, їх 

метою була не розвага, а повчання. Темпо-ритм сценічного дійства був 
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активним, життя героїв переповнене подіями, вони енергійно рухалися, ніби 

закликали поспішати, не баритися, не втрачати час [24].  

Як зазначає в монографії Л. Софронова: «Жести й міміка передували 

словам. Спочатку актор зображав те, про що збирався говорити» [283, с. 47]. На 

відміну від театру початку епохи Відродження у виставах шкільного та 

придворного театрів виконавці в процесі налагодження комунікації з глядачем 

більше застосовували жестикуляцію та пластику. 

Використовуючи театр для пропаганди своїх перших військових успіхів і 

досягнень у суспільних перетвореннях, Петро I надавав особливого значення 

театралізованим видовищам і яскравим процесіям. Йому ж належить ідея 

створення загальнодоступного театру для всіх охочих.  

Завдяки творчості О. Сумарокова в кінці XVIII ст. активізується 

театральне життя Петербурга (трагедії «Хорев», «Синав і Трувор», 

«Артистона» тощо). У дослідженні А. Морова вказується, що на той час 

провідним театральним жанром була комедія. Це уможливлювало відкриту 

критику суспільних недоліків засобами театрального мистецтва [210]. 

Даючи сценічне життя літературним героям В. Капніста, О. Княжніна, 

В. Лукіна, М. Ніколаєва, О. Сумарокова Д. Фонвізіна та ін., актори 

демонстрували високий рівень художнього смаку, прагнення до 

самовдосконалення й самопізнання, знання правил літературного мовлення та 

володіння багатоголосними якостями (дикцією, артикуляцією, інтонаційною 

виразністю тощо), уміння спілкуватися. Зі сцени проголошувалися правила 

суспільної моралі, що зустрічало схвальний відгук у широкого кола глядачів. 

На початку XIX ст. театральні жанри стають більш різноманітними: 

побутова, романтична драма, мелодрама, трагедія, міфологічні та історичні 

видовища, водевіль тощо. Популярності набувають твори комедійного жанру 

(О. Клушин, О. Шаховской, М. Хмельницький, М. Некрасов, Д. Ленський, 

П. Каратигін, О. Грибоєдов та ін.), у яких піддавалися критиці низький рівень 

суспільної моралі, відсутність справедливого суду, прагнення до легковажних 

насолод. 
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П’єса О. Грибоєдова «Горе з розуму» підняла на новий рівень 

започаткований драматургами XVIII ст. жанр соціальної сатири, що було 

свідченням впливу театру на формування та оздоровлення суспільних відносин. 

Про важливість такого впливу свідчить факт заборони постановок п’єс 

О. Грибоєдова «Горе з розуму», О. Пушкіна «Борис Годунов», М. Лермонтова 

«Маскарад» тощо. У середині XIX ст. театр стає центром суспільного життя, 

об’єктом зацікавлення широкого кола глядачів, які представляли різні 

прошарки суспільства. 

У статті «Про театр, про односторонній погляд на театр і взагалі про 

однобічність» М. Гоголь рішуче відкидав ставлення до театру, як до розваги, 

розглядаючи мистецтво театру, як кафедру, з якої читаються уроки життя: 

«…якщо брати до уваги, що в ньому може поміститися натовп із п’яти, шести 

тисяч чоловік і що весь цей натовп ні в чому не схожий між собою, може 

раптом потрястися одним потрясінням, заридати одними сльозами й засміятися 

одним загальним сміхом. Це така кафедра, з якої можна багато сказати 

добра» [79, с. 267–277]. Прем’єра п’єси «Ревізор» стала демонстрацією й 

публічним осудом суспільних проблем, що зміцнило позиції театрального 

мистецтва й позитивно вплинуло на його розвиток. 

Високий рівень розвитку драматургії вимагав від актора усвідомлення 

важливості проблем, закладених автором драматичного твору, готовності 

активно включитися в їх вирішення специфічними засобами театрального 

мистецтва. Він повинен був мати чітко визначену громадянську 

позицію,розвинуті художньо-естетичні потреби, бажання творчої реалізації, 

самопізнання й самовдосконалення, бути здатним до сценічного перевтілення. 

Завдяки актору відбувалося формування світогляду глядача, його переконань, 

переживання емоційних потрясінь тощо.  

Скасування Валуєвського циркуляру 1863 року, у якому йшлося про 

заборону малоросійської мови, стало стимулом до розвитку національної 

драматургії та театру. У 1882 р. кращі представники української сцени – 

М. Заньковецька, А. Затиркевич-Карпинська, І. Карпенко-Карий, 
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М. Кропивницький, М. Садовський, П. Саксаганський та ін. започаткували 

театральне товариство, діяльність якого набула величезного суспільного 

резонансу. 

Творчість українських театральних труп підтверджувала факт наявності 

національного театру високого художнього рівня, живої, змістовної 

драматургії, високої акторської майстерності у втіленні сценічних образів, 

багатої мови й сприяла її утвердженню, як засобу художньої типізації 

української національної культури. 

У роботі П. Киричка про творчу діяльність М. Кропивницького наведено 

свідчення про успіхи українського театру на гастролях у Петербурзі й Москві, 

який став відкриттям для багатьох російських діячів культури й просто 

глядачів, що сприяло організації виступів театру на сценах Харкова, Одеси, 

Севастополя, Сімферополя, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новочеркаська, Керчі, 

Курська, Нижнього Новгорода, Калуги, Баку тощо [145]. Спогади сучасників 

про діяльність митців театру корифеїв є свідченням бажання акторів до творчої 

реалізації в межах художньо-естетичних потреб того часу,що сприяло розвитку 

та становленню українського театру.  

Бажання відомих українських театральних діячів кінця XIX ст. довести 

владним структурам і суспільству право на існування української мови, 

української культури вимагало прояву високих людських якостей: особистої 

мужності кожного, стійкості перед спокусами (М. Заньковецька під час 

гастролей у Петербурзі 1887 р. відмовилася від запрошення на службу до 

Александринського театру), прагнення досягти успіху в справі становлення 

українського театрального мистецтва. 

Суспільна потреба в театрі в Російській імперії в кінці XIX ст. стала 

настільки високою, що у 1882 р. було знято монополію на масові видовища, що 

належала імператорським театрам, проте дозволена діяльність приватних труп. 

Виникає велика кількість нових творчих колективів – це Театр літературно-

художнього товариства О. Суворіна в Петербурзі, театр О. Бренко (нині театр 

ім. Пушкіна у Москві), театр Ф. Корша, театр саду «Ермітаж» у Москві, 
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Московський художній загальнодоступний театр, організований 

К. Станіславським та В. Немировичем-Данченком, що надало великого 

суспільного резонансу. 

Вистави МХТ за п’єсами А. Чехова («Чайка», «Три сестри», «Дядя Ваня», 

«Вишневий сад» тощо), М. Горького («Міщани», «На дні», «Дачники», «Діти 

сонця» та ін.) надали поштовх до активізації суспільно-політичного життя. Ці 

прем’єри в різних містах Російської імперії перетворили театр початку XX ст. 

на арену відкритого політичного протистояння. Актор, здійснюючи 

налагодження каналу комунікації з глядачем, був інструментом втілення 

творчих ідей автора п’єси, режисера вистави й виразником власних переконань, 

вів відвертий діалог з глядачем про сенс життя, про передчуття змін, про надії 

на краще життя, що можливо за умови великої внутрішньої роботи кожного 

члена суспільства, спрямованої на самовдосконалення.  

Дослідження в галузі театрального мистецтва початку XX ст. 

уможливлюють спостереження за розвитком взаємовідносин театру й 

суспільства. Поява технічних засобів комунікації, радіо та кіно, змусила актора 

до опанування нових засобів спілкування з глядачем, що в свою чергу сприяло 

виникненню нових напрямів, форм і жанрів театрального мистецтва. З’явилася 

потреба в театральному режисері – лідері, який зміг би поєднати творчий та 

організаційний аспекти діяльності, прогнозувати й налагоджувати 

взаємовідносини між суспільством і театром, утілювати власну інтерпретацію 

творчого задуму драматурга й переконувати театральний колектив у 

необхідності його реалізації. Творчі пошуки великих діячів театру 

початкуXX ст. А. Арто, Ж.-Л. Барро, Б. Брехта, П. Брука, Є. Гротовського, 

Г. Крега, Л. Курбаса, М. Рейнгарда, В. Мейєрхольда, Е. Піскатора, 

К. Станіславського, Г. Товстоногова, М. Чехова та ін. відкрили нові можливості 

для налагодження діалогу з глядачем. 

Так, відгукнувшись на революційні події 1917 р., В. Мейєрхольд 

започаткував політичний театр: поставив у Петрограді «Містерію-буф» 

В. Маяковського, очолив рух «Театральний жовтень» у Москві 1920 р., тоді ж 
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організував революційний театр та театр імені Мейєрхольда [125]. Прагнучи до 

політичної активізації театрального мистецтва, режисер створював революційні 

вистави («Зорі» Е. Верхарна ). Використовуючи прийоми народного балагану, 

італійської комедії масок, театру, де дійство винесено на площу,В. Мейєрхольд 

започаткував видовищний, публіцистично гострий, «умовний театр» («Клоп» і 

«Баня» за п’єсами В. Маяковського, «Мандат» за п’єсою М. Ердмана, «Ревізор» 

за М. Гоголем та ін.). Від акторів вимагалося володіння прийомами й засобами 

гри, властивими комедії дель-арте, що потребувало таких якостей як 

імпровізаційність сценічного існування, фізична та психічна активність, 

емоційність, технічна досконалість голосових якостей, мовлення, пластична 

виразність тощо [74]. 

Одним з теоретиків театру, німецьким режисером Е. Піскатором, який 

відстоював ідею розвитку політичного театру як способу вирішення актуальних 

питань сучасності, організовано в Берліні 1920 р. «Пролетарський театр», де 

відображалася боротьба політичних партій за владу. Його театр активно 

відгукувався на події суспільного життя. Дослідник Г. Шнеєрсон у своїй праці 

характеризує діяльність Е. Піскатора як невтомного шукача засобів впливу 

мистецтва театру на формування суспільної думки [354]. 

Для інтелектуального, «епічного театру» Б. Брехта характерним було 

активне занурення в життя соціуму, прагнення до відображення найменших 

змін, що відбуваються в ньому, а також сприяння цим змінам («Кар’єра 

Артуро Уї», «Життя Галілея», «Свята Іоанна скотобоєнь», «Матінка Кураж та її 

діти», «Кавказьке крейдяне коло» тощо). Видатний драматург підкреслював: 

«Театр подає як гру картини життя, призначення яких впливати на суспільство» 

[51, с. 185]. Отже, на його думку театр повинен не створювати ілюзію схожості 

з життям, а навпаки – руйнувати її, аби змушувати глядача думати, 

усвідомлювати, аналізувати проблеми, що заважають його гармонійному 

існуванню й намагатися їх вирішувати. Відводячи театру важливу соціальну 

роль Б. Брехт писав, що театр це – не форма відображення дійсності, а засіб її 

перетворення, оскільки, на його думку, суспільний устрій недосконалий і 



39 

 

потребує змін, а театр у цьому процесі має посідати першорядне місце. Свою 

місію, як драматурга Б. Брехт убачав у необхідності активного включення в 

соціальне життя, щоб мати можливість впливати на нього шляхом 

використання засобів мистецтва театру. Актору він відводив провідну роль у 

налагодженні контакту з глядачем, використовуючи в якості художнього 

прийому вихід актора з образу та звертання до публіки від власного імені з 

приводу вирішення проблем, заявлених автором у п’єсі[51].  

Театр має викликати потрясіння й катарсис, тобто очищення, оскільки 

його завданням є шокувати публіку через демонстрацію зі сцени жорстокості, з 

якою людина у звичайному житті не часто зустрічається. Розвиваючись у 

такому напрямі, театр, на думку А. Арто, французького теоретика театру, 

режисера й актора, повинен змінити звичні уявлення глядачів про своє 

гуманістичне й психологічне спрямування. Таке розуміння завдань 

театрального мистецтва дало поштовх для розвитку психоаналізу, де зцілення 

пацієнта досягається методом усвідомлення проблем і наступного звільнення 

від них за допомогою шокової терапії. Театр повинен допомагати людині 

побороти страх перед реаліями життя, що відображають кризу європейської 

культури першої третини двадцятого століття [198]. 

Театральна естетика Г. Крега принесла в мистецтво театру нові засоби 

художньої виразності, змінивши його образну мову, що була розрахована на 

тісний контакт з глядачем, на залучення його до розуміння символіки творчого 

задуму, до поетичного узагальнення. Режисер, не відкриваючи таємниць 

внутрішньої роботи над виставою, не поділяючи ідеї театру-свята 

Є. Вахтангова, зосереджував увагу глядача на духовному протистоянні героїв, 

на боротьбі пристрастей та переконань. Єдність місця, часу та дії, характерна 

для театру класицизму, частково ще властива театру XIX ст. була ним 

відкинута. Г. Крегу належала ідея організації сюжету вистави, ігноруючи 

фабулу, що дозволило будувати сюжетну лінію без урахування логіки подій, 

запропонованої драматургом. Розміщення епізодів у виставі підкорювалося 

режисерському задуму. Герої його вистав, часто як і герої В. Шекспіра, не були 
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прив’язані до єдиного місця дії, у відповідності до недавно існуючих 

театральних канонів. Актор, працюючи над образом, тепер не переслідував 

мету бути тотожним реальній дійсності, а навпаки, мав виказувати їй спротив, 

боротися з нею, бути вищим від неї [33]. 

Англійський режисер П. Брук [53], цілком поділяючи переконання 

К. Станіславського, що глядач є невід’ємним компонентом театру, прагнув 

створити театр, де учасники вистави та глядачі перебували б одночасно в 

активному процесі її творення. Це вимагало від акторів максимальної уваги до 

реакції глядачів та активної взаємодії з ними. На його переконання, театр 

покликаний відображати природу і суспільні протиріччя XX ст, оскільки він є 

тим місцем, де люди повинні не відпочивати від життєвих проблем, а, навпаки, 

занурюватися в них, брати участь у їх вирішенні. Завданням сучасного театру 

П. Брук вважав розкриття сутності людської особистості, яка усвідомлює 

реальну небезпеку, що криється в характері суспільних взаємовідносин та 

готова їй протистояти. Він вважав театр інструментом для налагодження 

діалогу з глядачами без посередників, надавав можливість актору виходити на 

прямий контакт з ними та передавати все найбільш важливе й потаємне, 

закладене в основу театрального дійства [53]. 

Для актора театру початку XX ст. актуальним завданням було здійснення 

комунікації з глядачем в органічному поєднанні зовнішньої виразності античної 

трагедії зі складними сценічними конструкціями. Вистава була колективним 

дійством, де нівелювалася грань між театральним видовищем та дійсністю, 

відбувалося єднання актора з глядачем, який був не пасивним спостерігачем, 

але активним учасником. З метою викликати живу безпосередню реакцію 

публіки та надання більшої історичної достовірності сценічним подіям, 

використовувався документальний кінематограф, завдяки чому розширювалися 

просторові рамки п’єси та можливості взаємодії з глядачем. Невербальні засоби 

акторської комунікації домінують над вербальними, на думку окремих 

фахівців,мова театру – це мізансцени, жести, пози, немовні вирази, міміка, 

знаки, пластика, інтонації, темпо-ритм тощо. 
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Найбільш продуктивним шляхом розвитку українського театрального 

мистецтва Л. Курбас вважав стимулювання до творчості молодих українських 

драматургів, закликав їх досліджувати та вивчати класичні зразки світової 

драматургії. Принциповою установкою Л. Курбаса було створення театру як 

єдиної художньої спілки, колективної моделі культури в суспільстві, підготовка 

глядача до участі у взаємодії з актором, до свідомого сприйняття вистави, 

стимулювання розвитку його інтелектуальних і творчих можливостей. На 

переконання режисера, театр повинен прищеплювати глядачеві певні ідеї, 

зберігаючи міру у використанні засобів їх транслювання. Актор, утілюючи 

принципи, закладені режисером у постановку вистави, має продемонструвати 

психологічну гнучкість та широкий спектр засобів для реалізації завдань з 

налагодження діалогу з глядачем, пристосовуючись до його сприйняття [181]. 

Розглядаючи театральне мистецтво як нескінченний процес, Г. Товстоногов 

уважав, що основою його життєздатності є виконання незмінних творчих вимог 

в умовах зміни критеріїв і суспільних запитів [318]. На думку режисера, діячі 

театру мають відчувати єдність з життям, знати, що хвилює сучасну людину, 

що приводить її до театру, щоб не перетворити мистецтво театру із суспільної 

трибуни на гру фантазії окремо взятих особистостей. Г. Товстоногов був 

переконаний, що важливою складовою таланту художника є активна 

громадянська позиція, яку він демонструє у процесі спілкування з глядачами. 

Театральне мистецтво завжди нерозривно пов’язане з суспільством і з 

цього приводу театральний критик Ю. Барбой зазначає: «…ми, здається, стали 

явно недооцінювати ті,на диво жорсткі зв’язки, що поєднують театр і соціум. … 

Не виключено, що в тому, як входять у силу одні театральні структури й 

піддаються тимчасовому забуттю інші, у тому, які зміни відбуваються 

всередині самих структурних утворень, можна спостерігати логіку суспільних 

процесів» [26, с. 110–111]. Про значення та роль театру К. Станіславський 

говорив: «…театр – могутня сила для душевного впливу на натовпи людей, які 

в пошуках спілкування» [307, с. 427].  
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Саме прагнення до спілкування приводить глядачів до театральної зали, 

де впродовж вистави за допомогою використання акторами навичок 

комунікації потреба людини в спілкуванні на певний час задовольняється.  

Екскурс в історію зародження та розвитку театру доводить, що він є 

необхідним компонентом художньої культури суспільства. На кожному етапі 

історичного розвитку театральне мистецтво було тісно пов’язане із 

соціальними процесами й характер цього взаємозв’язку залежав від рівня 

економічного розвитку країни, сформованості політичних, етичних, соціальних 

і культурних потреб суспільства. Відтворюючи життя соціуму, відображаючи 

різноманітні прояви людських взаємин, театр допомагає розкривати духовний 

потенціал, інтелектуальні й творчі можливості особистості, сприяє залученню її 

до сприйняття загальнолюдських цінностей шляхом участі в комунікативній 

взаємодії з актором у процесі сприйняття твору театрального мистецтва – 

вистави. У цьому й полягає суспільно-громадське значення театрального 

мистецтва та важливість діяльності актора як носія творчого задуму, 

транслятора соціальних проблем у процесі творчої комунікації.  

Проведений огляд засвідчує, що в різні періоди розвитку суспільства 

актори мали володіти різноманітними професійними та особистісними 

якостями, використовуючи їх для налагодження комунікації з глядачем. Це – 

голосові якості (гучність, діапазон, політність, володіння немовними виразами), 

мовленнєві (чітка дикція, артикуляція, інтонаційна виразність, темпо-ритм 

мовлення, використання логічних наголосів, здатність тримати паузу), 

особистісні професійно важливі якості (художньо-естетичні потреби, бажання 

творчої реалізації, прагнення до пізнання й самопізнання, розвиток інтелекту, 

інтуїції, фантазії, емоційності, уваги, спостережливості), кінесичні (мімічна 

виразність, жестикуляційна точність, пластика, рух, виразна пантоміміка, 

фізична та психічна активність) тощо. На кожному етапі становлення театру 

з’являлися нові вимоги до майстерності актора, які зазнавали змін в залежності 

від характеру соціальних запитів.  
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Аналіз історичного розвитку театрального мистецтва дав нам можливість 

узагальнити інформацію про ґенезу комунікативних якостей актора та 

представити її в таблиці (табл. А.1, Додаток А): від маски в давньогрецькому 

театрі до міміки, здатної передати найтонші чуттєві нюанси; від 

монументальної пластики акторів театру епохи Класицизму до біомеханіки 

В. Мейєрхольда та «психологічного жесту» М. Чехова. 

Отже, враховуючи висловлене, можна зробити висновок, що театр є 

необхідним універсальним засобом впливу на формування міжособистісних 

комунікативних навичок людини. У сучасному суспільстві назріла необхідність 

активізувати пошуки засобів реалізації комунікативних можливостей 

театрального мистецтва з метою його використання у вирішенні соціальних 

проблем, найбільш актуальною з яких є на сьогодні обмеженість 

міжособистісного спілкування. 

 

 

1.2. Витоки, становлення та розвиток професійної підготовки та 

виховання майбутнього актора: театральні школи 

 

На різних етапах історичного розвитку в суспільстві змінювалося 

ставлення до мистецтва театру, до виконавської діяльності актора, а також 

зазнавала змін система професійної підготовки актора. Сьогодні підготовка 

майбутнього актора до професійного спілкування має бути якісною й 

відповідати сучасним вимогам щодо формування професійно компетентного 

спеціаліста, який спроможний опанувати фахові дисципліни, уміє 

використовувати творчий досвід, накопичений попередніми поколіннями в цій 

галузі. Це зумовлює необхідність дослідження наукових педагогічних, 

історичних, літературних і мистецьких джерел. Для більш глибокого розуміння 

основних аспектів нашого дослідження та пошуку шляхів ефективної 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування нами було 
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здійснено ретроспективний аналіз витоків та розвитку професійної підготовки 

акторів, огляд театральних шкіл з формування виконавської майстерності. 

Так, у театрі Стародавньої Греції, велика увага приділялася розвитку всіх 

видів пластичної культури актора, зокрема пантоміми, як засобу взаємодії з 

глядачем. Через віддаленість глядачів від місця, де відбувалося театральне 

дійство, незважаючи на наявність спеціальних масок із зафіксованими 

характерними мімічними виразами персонажів та властивістю підсилювати 

голос, актору було необхідно володіти досконалою дикцією, гучним голосом, 

тілесною виразністю, чіткою жестикуляцією [319]. Наукові дослідження 

літературних джерел елліністичного періоду доводять, що, завдяки 

популярності ораторських змагань серед політичних діячів, були закладені 

основи методики роботи над покращенням голосових якостей, формуванням 

навичок дихання, напрацювання чіткої дикції. Прикладом самовдосконалення є 

життя та діяльність політичного діяча Демосфена [77]. З метою опанування 

прийомів ораторського мистецтва застосовувалися такі прийоми: виправлення 

дикційних недоліків за допомогою читання текстів з камінцями в роті, розвиток 

сили голосу через перекрикування шуму морських хвиль тощо. 

Підготовка актора часів Римської імперії була справою організаторів 

приватних шкіл відомих виконавців, зацікавлених в отриманні прибутку за 

передачу власних професійних умінь обдарованим молодим людям. З учнями 

проводилися заняття з ораторського мистецтва, розвитку голосу та дикції, 

пластики, жестикуляції, опанування вишуканих манер.  

Так, відомий давньоримський комічний актор часів пізньої Республіки 

Квінт Росцій Галл, займаючись підготовкою майбутніх акторів, сформулював 

теоретичні положення викладання необхідних дисциплін. Ці рекомендації 

відображені в роботах Цицерона, якому Квінт Росцій Галл давав уроки 

ораторської майстерності. Завдяки промові Цицерона в суді, ім’я Квінта 

Р. Галла дійшло до нашого часу [17]. Сам педагог опановував професійні 

навички, спостерігаючи за виступами ораторів, адвокатів, вивчаючи їх 

жестикуляцію, поведінку, переймаючи елегантні, витончені манери. Необхідно 
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зазначити, що саме діяльність приватних шкіл, сприяла формуванню 

професійних умінь майбутнього актора: голосу, дикції, пластичної виразності. 

Акторські професійні навички з декламації, пантоміми, танців, музики та 

вокалу, жонглювання, акробатики в епоху раннього Середньовіччя 

передавалися з покоління в покоління, бо часто заняття театром було сімейним 

ремеслом [279]. Ремісничо-цехові об’єднання для постановки літургійної драми 

запрошували організатора вистави, який займався підготовкою акторів. 

Основним засобом зовнішньої виразності в театрі того часу було слово, 

оскільки вистави відбувалися на міських майданах при великому скупченні 

людей, актор опановував прийоми розвитку та укріплення голосу, чіткого 

проголошенню тексту, інтонаційної різноманітності, виразної міміки та 

спеціально розробленої системи жестів, взаємодії в ансамблі, проголошення 

тексту в заданому режисером темпі, органічності сценічної поведінки [207].  

В епоху Відродження в країнах Західної Європи акторську майстерність 

викладали провідні актори або драматурги, які часто були керівниками трупи. 

Так, розуміючи, що повноцінна реалізація задуму п’єси у великій мірі залежить 

від професійних якостей актора, В. Шекспір працював із членами своєї трупи, 

навчаючи їх легкості й невимушеності виконання ролі, відповідності між 

словом і жестом, природності та органічності сценічної поведінки, почуття міри 

в спілкуванні з глядачами тощо. Власне бачення критеріїв акторської гри 

драматург проголошує від імені головного героя в трагедії «Гамлет»: 

«Проговорюйте монолог, будь ласка, так, як я вам показував, легко й 

невимушено… Погоджуйте жест зі словом і слово з жестом. …Особливо 

пильнуйте, щоб не переступати меж натуральності. …» [352, с. 56–57].  

Участь акторів у різножанрових виставах, вимагала застосування різних 

засобів виконавської техніки, володіння широким спектром навичок та умінь. 

Так, для фарсових вистав актори вчилися створювати гротескний зовнішній 

малюнок сценічного характеру, що полягав у форсуванні голосу, експресивній 

жестикуляції, карикатурному гримі тощо.  
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Професійні уміння виконавців ролей у фарсових виставах стали базовими 

для італійської комедії дель-арте. Окрім того, актори опановували навички 

імпровізації у створенні текстової основи вистав та в манері сценічного 

існування в межах ролі, що потребувало розвитку додаткових професійних 

якостей: сценічної уваги, винахідливості, багатої фантазії, яскравих емоційних 

проявів, швидкого реагування на дії партнера, гарної пам’яті, віртуозної дикції, 

чіткої декламації, володіння голосом і диханням, акробатичної вправності, 

тілесної виразності, що була не менш важливою за слово [98].  

У другій половині ХVІІ ст. у Франції завдяки зусиллям драматурга 

Ж. Расіна та акторів театру «Бургундський отель» була організована 

професійна підготовка акторів-трагіків, що поклало початок формуванню 

виконавської школи французького класицизму. Ця школа відрізнялася 

характерною наспівною манерою декламації авторського тексту, виразною, 

чіткою жестикуляцією. Головною умовою створення сценічного образу став 

усвідомлений підхід до роботи над роллю, до розуміння авторського тексту, що 

вимагало від актора високої загальної культури. Неосвічений виконавець був 

неспроможний зрозуміти й донести до глядача зміст трагедій Ж. Расіна й 

П. Корнеля. Актори школи французького класицизму опановували естетичні 

канони зовнішнього вираження почуттів. Кожний емоційний стан (радість, гнів, 

страждання, біль, ненависть тощо) при транслюванні через міміку й жести 

набував певної сталої форми. Актори проголошували вірші чітко й зрозуміло, 

часто змінюючи ритм, виключаючи побутові інтонації, пози й жести, 

зберігаючи в усіх ролях велич і шляхетність. Їх навчали не перевтілюватися в 

персонажа, а залишатися в усіх ролях самими собою, тому призначення на роль 

залежало від схожості характеристик літературного героя з особистісними 

якостями актора, а не від його професійних умінь, що поклало початок системі 

амплуа. Французька сценічна школа епохи класицизму мала величезний вплив 

на розвиток європейського театрального мистецтва. Завдяки їй піднявся рівень 

загальної культури актора, що сприяло формуванню естетичного смаку та його 

прагненню до професійного самовдосконалення [97].  
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З часом класицистична манера мовлення, фіксація інтонаційного 

малюнка, патетична декламаційність стали гальмувати розвиток виконавської 

техніки актора. Час вимагав нових форм сценічного втілення художнього 

образу, пошуку засобів виразності, які більше відповідали б його потребам. 

У період Реставрації (кінець XVII початок XVIII ст.), в англійському 

театрі з’являються жінки-актриси. До цього жіночі ролі виконувалися 

чоловіками, які навчалися цьому мистецтву в приватних школах. Перші 

актриси приходили до театру з жіночих пансіонів, де опановували основи 

грамоти, дикційні навички, вчилися танцювати, грати на музичних 

інструментах, співати, а вже в театрі їх навчали основам акторської 

майстерності більш досвідчені колеги, драматурги, які часто брали на себе 

функції режисера. Вони організовували процес роботи над ролями, розробляли 

мізансцени, ставили жести, працювали над пластичним втіленням актором 

сценічного персонажа. 

У театрі епохи Просвітництва у XVIII ст. провідне місце займала 

драматургія, яку у Франції представляли Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Вольтер. 

Відомі актори зверталися саме до авторів п’єс за вказівками щодо їх сценічного 

втілення. Так, Вольтер працював з актором Лекеном над роллю Чингізхана з 

трагедії «Китайська сирітка», детально пояснюючи йому характер героя. 

Актори опановували принципово нову манеру виконання ролей, для якої була 

обов’язковою внутрішня психологічна виправданість сценічної поведінки 

героя, що не лишало місця для патетичної риторики, притаманної театру епохи 

Класицизму[279].  

Французький філософ, драматург і теоретик театру Д. Дідро активно 

пропагував ідею усвідомленого підходу актора до процесу створення ролі, 

наполягав на активній його участі в реалізації авторського задуму, а також на 

необхідності освіти та вдосконаленні виконавської майстерності. Свої погляди 

на акторське мистецтво Д. Дідро представив у трактаті «Парадокс про актора», 

де, визначаючи відмінності між мистецтвом переживання та мистецтвом 

удавання, наголошував, що весь талант актора полягає в умінні майстерно 
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обманювати глядача, імітуючи почуття, які, на його думку потрібно переживати 

на репетиціях, а під час вистави їх лише відтворювати й бути холоднокровним 

та розсудливим [99]. 

Сценічна школа Ж.-Б. Мольєра була представлена у творчості його учня 

М. Барона, який прагнув до втілення реалістичних тенденцій акторської гри, 

суміщаючи уміння проголошувати монологи з умінням слухати партнера та 

адекватно реагувати. Відомі імена англійських акторів Ч. Макліна та його учня 

Д. Гарріка, який, користуючись порадами свого вчителя, у власному театрі 

Друрі-Лейн викорінював пафосну декламацію, вимагаючи від акторів 

природної сценічної поведінки, старанної роботи над кожною деталлю 

характеру створюваного образу.  

З відкриттям у Парижі Королівської школи музики й декламації актори 

отримали можливість здобути фахову освіту. Зокрема, Б.-К. Коклен став 

автором дослідження з проблем акторської майстерності «Мистецтво актора», 

яке було видане у 1886 р. Сповідуючи мистецтво школи удавання, Б.-К. Коклен 

писав, що природа в театрі може бути цікавою глядачам у тому випадку, якщо 

вона відтворена з деякою ідеалізацією [154]. 

У XX ст. у Франції поширилася практика організації театрами власних 

акторських шкіл, найвідоміші з них: школа «Театру Шайо», школа «Театру дез 

Амандьє», школа Нового національного театру Марселя тощо. Фахова 

підготовка акторів у таких школах відбувалася з урахуванням стилістики 

театрів, при яких вони організовувались.  

Так, Ш. Дюллен, працюючи з акторами власного театру «Ательє», 

сформував педагогічну систему, в основі якої лежав метод пошуку сценічного 

образу через імпровізацію, що вимагало досконалої акторської техніки. 

Приділяючи увагу роботі з молоддю, він сприяв професійному становленню 

Ж. Вілара, Ж. Л. Барро, А. Барсака, які стали з часом відомими діячами 

французького й світового театру. Ж. Л. Барро відкрив Школу драматичного 

мистецтва в Парижі, директором якої був протягом багатьох років [279].  
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Система театральної освіти на території нашої країни бере початок від 

шкільного театру, який набув розповсюдження з ХVІI-ХVІІІ ст., завдяки 

просвітницькій діяльності студентів та викладачів Києво-Могилянської 

академії. 

Перший навчальний заклад у Російській імперії для підготовки акторів 

був відкритий в 1673 р. Шкільний учитель з Німецької слободи І. Грегорі 

навчав здібних дітей російських міщан і чиновників акторському ремеслу. 

Жінкам вихід на сцену був заборонений, тому до виконання жіночих ролей 

готували хлопчиків, навчаючи їх правильно говорити й вправно рухатися на 

сцені.  

На початку XVIII ст. відповідальним за підготовку акторів і керівником 

придворного театру Петра I був І. Кунст. Важлива роль у розвитку театральної 

освіти у XVIII ст. належала Петербурзькому шляхетському корпусу, де було 

створено Товариство любителів словесності під керівництвом драматурга 

О. Сумарокова. Учні вивчали літературу, історію, іноземні мови, географію, 

займалися фізичною підготовкою та опановували прийоми сценічного 

мистецтва [247].  

Наявність стаціонарних театрів вимагала професійно підготовлених 

акторів, тому при балетній школі, заснованій у Петербурзі в 1737 р. 

організовано постійну театральну школу. У Москві при Виховному домі 

відкрився клас драматичного мистецтва, який у 1809 р. реорганізовано в 

театральне училище (тепер Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна) з 

драматичним, хореографічним та інструментальним класами, у якому викладав 

М. Щепкін, реалізовуючи метод розкриття внутрішньої суті персонажа, 

перевтілення актора в сценічний образ. Пізніше його метод був розвинутий 

учнями й послідовниками.  

Поміщики, представники знатних родів організовували театри, де 

акторами були кріпосні селяни. У маєтку графів Шереметьєвих Кусково було 

відкрито школу, куди з Москви приїжджали відомі професійні актори навчати 

театральному мистецтву обдарованих селянських дітей. Окрім акторської 
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майстерності учні опановували музичні дисципліни, танцювальне і вокальне 

мистецтво, іноземні мови, задля виконання італійських опер та французьких 

водевілів мовою оригіналу[173]. 

Драматургія М. Гоголя, О. Салтикова-Щедріна, Л. Толстого, І. Тургєнєва, 

О. Островського вимагала реалістичного втілення, протеїв загальноприйнятій 

манері акторського сценічного виконання в театрі ХІХ ст. панував певний 

формальний штамп, про що йдеться в роботі Н. Полєвого: «Усі актори, хороші 

й погані, постійно тоді співали й читали, а не говорили. У хороших виходило 

краще, у поганих – гірше, але манера була у всіх спільна й однакова, але і вірші, 

і проза тодішні не допускали від неї відхилень» [238].  

На території нашої держави через заборону української мови у XIX ст. 

відкривати спеціальні заклади для надання професійної театральної освіти було 

неможливо. Майбутніх акторів готували на приватних драматичних курсах, де 

навчання проводилося російською або польською мовами. Також необхідні 

професійні знання та вміння набувалися акторами безпосередньо впродовж 

практичної діяльності в процесі спілкування з більш досвідченими колегами, 

режисерами, керівниками театрів (М. Кропивницький, П. Саксаганський, 

Й. Стадник та ін.).  

У кінці XIX ст. назріла необхідність створення українського навчального 

закладу з підготовки фахівців у галузі театрального мистецтва, на зразок 

театральних училищ Москви й Санкт-Петербурга. За підтримки відомих діячів 

Української культури М. Старицького та М. Лисенка у 1904 р. у Києві було 

відкрито музично-драматичну школу. Першим керівником драматичного 

відділу, який складали російський і український курси, була актриса 

М. Старицька, яка впродовж усього творчого життя не залишала педагогічної 

роботи. Попри офіційну заборону, М. Старицька проводила заняття 

українською мовою, працюючи на майбутнє українського театру. До 

педагогічної діяльності були залучені режисери та актори київських театрів 

С. Броневський, Ф. Гущин, Л. Загаров, І. Мар’яненко, О. Муравйова, 

В. Сладкопєвцев, Й. Стадник. 
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Навчальна програма містила професійні й допоміжні дисципліни,була 

розрахована спочатку на чотири, а потім на три роки. Професійні–це сценічна 

гра, декламація й режисура, допоміжні – міміка, фехтування, танок, 

гримування, історія драми, історія культури, психологія, естетика, італійська й 

французька мови, історія літератури, фольклор, історія драми. 

Відомі діячі російського театру в другій половині XIX ст. вимагали 

перегляду навчальних програм підготовки актора з метою внесення до переліку 

необхідних дисциплін (історії, теорії театральної справи, суміжних видів 

мистецтва) і вдосконалення методики викладання, тобто поступового 

ускладнення вимог до рівня виконавської техніки, розвитку естетичного смаку 

майбутніх діячів театру. Так, маючи на меті виховання сумлінних працівників, 

беззаперечно відданих театру, актор Малого театру О. Ленський, зайнявшись 

педагогічною діяльністю, створив власну акторську школу. Його учнями були 

О. Остужев, В. Пашенная, Є. Турчанінова, О. Яблочкіна, С. Яковлєв, які 

поповнили трупу Малого театру й з часом стали відомими акторами.  

За ініціативою громадських організацій та приватних осіб було створено 

Московське філармонійне училище, де викладали відомі актори І. Самарін, 

Г. Федотова та ін. Займаючи посаду викладача на драматичному відділенні 

Музично-драматичного училища Московського філармонійного товариства 

(нині Російська Академія театрального мистецтва), В. Немирович-Данченко 

критично ставився до рівня професійної підготовки актора в приватних 

закладах, де, на його думку, займалися прищепленням штампів. Тому він 

прийняв пропозицію К. Станіславського організувати театр і школу, де б не 

було місця для проявів театрального ремісництва. Так з’явився Московський 

Художній Театр та кілька студій [350]. 

Педагогічною роботою в організованих при театрі студіях займалися 

видатні актори, режисери й педагоги: В. Меєрхольд [200], Є. Вахтангов [278], 

М. Чехов [345; 346] та інші учні К. Станіславського, які, працюючи над 

системою професійної підготовки майбутнього актора, шукали шляхів для 

власної творчої самореалізації.  
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Запропонований В. Мейєрхольдом метод «біомеханіки» став кроком до 

вдосконалення тілесних і духовних можливостей актора. Для його опанування в 

1918–1920 рр. в Петрограді та Москві автором методу відкрито Державні вищі 

театральні майстерні. В основу методу покладено: наукову концепцію 

первинності фізичних реакцій організму відносно реакцій емоційних; технічні 

прийоми гри акторів комедії дель-арте; практичний досвід його власних 

пошуків. Умовно поділений автором на етапи (намір, здійснення, реакція), 

метод «біомеханіки», спрямований на розвиток фізичних можливостей тіла 

актора, як інструмента для реалізації творчого задуму, на уміння актора 

відтворювати необхідний емоційний стан [200]. 

Педагогічна програма М. Чехова включала значну кількість вправ на 

створення та відчуття необхідної атмосфери. У роботі з учнями він надавав 

великого значення пошукам збудників творчої природи майбутнього актора та 

атмосфері як важливій умові створення образу й необхідному компоненту 

вистави. М. Чеховим була запропонована відмінна від школи переживання 

«теорія імітації», якій властиве створення художнього образу в уяві актора та 

імітація його внутрішніх і зовнішніх якостей у процесі репетицій.  

Для творчого методу Є. Вахтангова було характерним імпровізаційне 

існування актора в межах ролі, що давало можливість виражати внутрішній 

зміст художнього образу через яскраву, часто гротескову художньо довершену 

форму. Керуючи 3-ю студією МХТу з 1913 р., Є. Вахтангов сформулював 

принципи власної школи, як принципи гри, що дає актору свободу сценічного 

існування, пробуджує природний артистизм, почуття гумору та іронічне 

ставлення до самого себе. Педагогічні розробки Є. Вахтангова взято за основу 

програми підготовки майбутнього актора в Московському театральному 

училищі імені Б. Щукіна [278].  

У розвиток театральної освіти на Україні значний вклад зробив 

Л. Курбас, організувавши в 1916 р. театральну студію, яка згодом стала 

називатися Молодим театром, а на початку 1920 – мистецьким об’єднанням 

«Березіль», яке складалося з дев’яти творчих лабораторій. У них навчалося 
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більше 250 учнів [174]. Володіючи знаннями в галузі філософії, історії, теорії 

мистецтва, психології, педагогіки, біології, рефлексології, Л. Курбас розумів 

необхідність різнобічної освіти для актора, для його професійного розвитку. 

Він уважав відсутність загальної культури фактором, що обмежує творчі 

можливості особистості. Л. Курбас був відкритим для експерименту, його 

прагнення втілити ідею нового українського театру починалося з виховання 

особистості, яка, маючи універсальні творчі можливості та виключні людські 

якості буде їх реалізовувати, відкриваючи нові сторони в театральному 

мистецтві. Усе це можливо було здійснювати у «Кийдрамте» та театрі 

«Березіль», організованих Л. Курбасом. 

Педагогічна діяльність Л. Курбаса полягала в різносторонньому розвитку 

особистості майбутнього актора шляхом засвоєння законів демонстрації й 

сприйняття, за якими на його переконання існує театр: закону виразності – 

підкреслена, непобутова манера використання жестів, міміки, руху; закону 

ощадливості – відбір необхідних засобів зовнішньої виразності, що вимагає 

опанування актором рухових дисциплін (акробатики, ритміки, пластики); 

закону сприйняття світу – опанування елементів психотехніки (сприйняття, 

оцінка, реакція); закону послідовності, мотивації, перспективи – логіка й 

доцільність сценічної поведінки, психологічна вмотивованість, побудова 

вистави за законами розвитку, що дістала назву архітектоніки сценічного твору; 

закону ритмічності – безперервна, логічно вибудована лінія ритмічних 

переходів, згідно з якими вибудовується малюнок ролі; закону контрастів – 

підтримка напруження дії за рахунок виявлення конфлікту, боротьби 

протилежностей. З переміщенням театру «Березіль» до Харкова Л. Курбас 

займався педагогічною діяльністю на театральному факультеті музично-

драматичного інституту, відкритому в 1923 р. [181].  

У той же час німецьким режисером М. Рейнгардтом у Відні була відкрита 

Вища акторська школа та перша у світовій театральній практиці школа 

режисерської майстерності. В організованих ним театрах і студіях проводилися 

експерименти зі сценічним простором, де світло, музика, декорація, атмосфера 
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вистави та технічне оснащення сцени, разом з творчими можливостями актора, 

були важливими засобами реалізації режисерського задуму.  

Творчі пошуки М. Рейнгардта високо цінував К. Станіславський, 

працюючи над системою професійної підготовки актора, опирався на його 

досягнення. Синтезуючи добуті теоретичні знання та практичні творчі 

досягнення, К. Станіславський, надав потужного стимулу розвитку театральної 

педагогіки. Базою для теоретичних висновків був узагальнений професійний 

досвід видатних психологів, режисерів, акторів і теоретиків театру [306]. 

Наукові дослідження І. Павлова в галузі рефлексології надали йому можливість 

розробити прийоми концентрації думки й визначити кола сценічної уваги [224]. 

Досліджуючи сценічну увагу, він опирався на висновки французького філософа 

й психолога Т. Рібо [253]. У необхідності змін у ставленні суспільства до театру 

й до підготовки фахівців його переконували роботи С. Юр’єва [360], 

О. Островського [222] та ін., де авторами підкреслювалося значення театру як 

інтелектуальної духовної сили. 

Система професійної підготовки майбутнього актора К. Станіславського 

містить п’ять основних принципів: життєвої правди; ідейної активності; 

активності і дії; органічності творчості актора; творчого перевтілення [122]. 

Реалізацію цих принципів у освітньому процесі схематизовано нами через 

метод дієвого аналізу та етюдний метод (рис.1.1).  

Принципи системи К. Станіславського стали базовими для реалізації 

освітньої програми фахової підготовки актора в театральних вишах нашої 

країни та за її межами. 

Принцип життєвої правди вимагає від майбутнього актора реалістичного 

відображення дійсності, оскільки виключає найменші невідповідності життєвій 

правді запропонованих обставин вправ тренінгу, етюду, уривка та ролі в 

дипломній виставі. Щоб перевірити правдивість власної поведінки впродовж 

спілкування на сценічному майданчику, майбутній актор має бути 

зосередженим на своїх внутрішніх відчуттях, на реакції партнера та на 

зауваженнях викладача.  
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Рис. 1.1. Схема принципів системи К. Станіславського й методи їх 

реалізації 

 

Принцип ідейної активності втілюється шляхом розкриття творчого 

задуму автора літературного твору й задуму режисера, як співавтора вистави. 

Для цього майбутньому актору під керівництвом викладача необхідно 

здійснити детальний аналіз характеру дійової особи, її бажань, прагнень, 

взаємовідносин і на основі результатів – втілювати художній образ. Умовою 

реалізації цього принципу є активна взаємодія майбутнього актора з 

партнерами й педагогом у визначенні ідеї етюду, уривка, вистави в процесі 

навчальної роботи.  
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Принцип активності і дії вимагає реалізації актором творчого задуму 

режисера через взаємодію з партнерами в запропонованих обставинах, які 

втілюються у виразну сценічну форму відповідно до жанру літературного 

твору, покладеного в основу етюду, уривка або вистави. Майбутній актор під 

керівництвом викладача має опанувати широкий спектр засобів вербального й 

невербального професійного спілкування й навчитися їх використовувати в 

процесі сценічної взаємодії.  

Принцип органічності базується на природності сценічної поведінки 

актора в процесі взаємодії в межах запропонованих обставин п’єси, тому 

завданням фахової підготовки є пробудження творчої природи студента на 

основі індивідуального підходу, що в поєднанні з вірою в запропоновані 

обставини сприяє створенню правдивих сценічних характерів.  

Принцип творчого перевтілення є результатом переходу від «Я-актора» 

до «Я-образу». Актор, утілюючи концепцію режисера, транслює глядачу 

психологічний портрет персонажа.  

Реалізація всіх розглянутих нами попередніх принципів утілюється 

майбутнім актором на завершальному етапі створення художнього образу, 

уміщує в собі результат опанування всього комплексу засобів спілкування та 

використання їх для трансляції глядачам створеного художнього образу. 

Польський режисер і дослідник, реформатор театру Є. Гротовський 

повністю поділяв розуміння К. Станіславським акторської професії як постійної 

роботи, спрямованої на самовдосконалення. Його театр-лабораторія отримав 

високу оцінку критиків як досягнення світового мистецтва. Основними 

завданнями його досліджень були: 1) пошук і перевірка різних форм експресії 

людини в дії та спілкуванні; 2) пошук і практичне випробування умов, у яких 

людина діяла б щиро й відверто; 3) пошук і прикладна перевірка форм 

взаємодії, що підтверджували б зміст і цінність життя через живі міжлюдські 

зв’язки [93].  

Перевірка на практиці реакцій глядача на різноманітні форми провокації з 

боку актора, на форми й засоби його самовираження була темою досліджень 
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Є. Гротовського в галузі театру. Його мета – спроба вивчення впливу 

міжособистісної взаємодії на творчий результат, як пошук умов, перебуваючи в 

яких актор і глядач почувалися б природно й невимушено [6, с. 125]. 

Діяльність провідних спеціалістів театральних шкіл Великобританії та 

США в галузі сценічного мовлення досліджувала І. Барибіна, яка виділила такі 

характерні особливості їх роботи:  

- спрямування освітнього процесу на опанування здатності майбутнього 

актора звільнятися від фізичних затисків, непотрібного нервового 

перенапруження та спокійного переходу до тренування дихання й виконання 

творчих завдань;  

- спрямування комплексу вправ на тренування вміння користуватися 

«установкою дихання», метою якої є вільне володіння прийомами фонаційного 

дихання через напруження живота, спини й міжреберних м’язів у процесі 

активної взаємодії;.  

- комплексний метод вивчення системи голосоутворення: опанування 

знань з фізіології та анатомії, вивчення законів вищої нервової діяльності 

людини з метою розуміння діяльності організму в процесі комунікації та 

координації роботи органів мовлення [27]. 

На думку педагога E. Machlin, для досягнення позитивних результатів у 

роботі над прийомами емоційного самовираження (сценічного сміху, крику, 

вигуків, плачу, техніка виконання яких вимагає поставленого дихання) актор 

має довгий час працювати над собою, оскільки партнера в процесі сценічного 

спілкування потрібно сприймати через ритм його дихання. Цю роботу 

майбутньому актору варто починати з опанування комплексу вправ на дихання 

в поєднанні з гімнастикою для укріплення груп м’язів, які забезпечують цей 

процес [375].  

Професор театрального відділення Бостонського університету 

J. Klifford Turner стверджує, що опанування методу роботи над постановкою 

дихання необхідно починати з релаксації та звільнення тіла, тобто зняття 

м’язового напруження, а також напрацювання навичок усвідомленого 
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керування процесом дихання. Він пропонує актору сприймати власний голос як 

музичний інструмент, а роль у виставі – як музичну партитуру, виконання якої 

вимагає віртуозного володіння інструментом, тобто голосом й абсолютної 

концентрації уваги на об’єкті спілкування [373]. 

На думку американської актриси й педагога К. Лінклейтер, вільне 

звуковедення в процесі роботи над постановкою сценічного голосу залежить 

від загальної свободи організму. Вона переконана, що роботу над диханням і 

голосом варто починати лише тоді, коли опановані вправи на релаксацію й 

набуття внутрішньої свободи, тобто, коли тіло актора вільне, голос у процесі 

спілкування автоматично спрямовується туди, де йому належить бути, у 

відповідності з творчими задачами й природними можливостями. Зокрема вона 

говорила: «Працювати над текстом» – це значить дати словам з’явитися, 

виникнути. Дозвольте тексту емоційно заповнити Вашу уяву. На цьому етапі 

процес фізичного самоусвідомлення, нові відкриття, пов’язані із звільненням 

голосу, – це той фундамент, на якому будується мова, сцена, характер і вся 

роль» [374]. 

Сучасна підготовка майбутнього актора в закладах вищої освіти нашої 

держави базується на принципах системи, розробленої К.Станіславським: 

життєвої правди; ідейної активності; активності й дії; органічності творчості 

актора; творчого перевтілення. Їх успішно реалізовують у профільних і 

непрофільних освітніх закладах III і IV рівнів акредитації. У той же час кожна 

театральна школа має свої особливості. 

Так, фахова підготовка актора в Київському університеті театру, кіно і 

телебачення імені І. К. Карпенка-Карого заснована на класичних теоретичних 

та практичних розробках К. Станіславського в поєднанні з реалістичними 

традиціями театру корифеїв – М. Кропивницького, М. Старицького, 

І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського. Педагогічний колектив освітнього 

закладу перебуває в постійному пошуку навчальних форм. Так, керівником 

курсу О. Шаварським (Народним артистом України) упроваджуються такі 

форми як «капусник», «вечір показу академічних робіт», авторські тренінги з 
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майстерності актора. Освітній заклад перебуває в пошуку нових фахових 

номінацій – менеджмент культури як професійна кваліфікація [36]. Активно 

працює в цьому напрямі кафедра організації театральної справи, яка займається 

проблемами розробки навчально-методичних матеріалів для цієї на основі 

міждисциплінарних зв’язків. Університет підтримує тісний зв’язок з 

науковими, творчими освітніми закладами та багатьма відомими зарубіжними й 

вітчизняними фахівцями, реалізовуючи можливості вирішити складні проблеми 

фахової підготовки  

Методи теоретичної, методичної та практичної роботи Харківського 

національного університету мистецтв імені І. Котляревського відповідають 

вимогам системи фахової підготовки актора К. Станіславського й детально 

викладені в посібнику педагога з майстерності актора, професора А. Лобанова. 

Для харківської театральної школи притаманне використання великого спектру 

дидактичних прийомів: пластичні етюди-мімодрами, психологічні етюди, 

пластичні етюди-мімодрами за мотивами поетичних творів, прозивалки-кпини 

тощо [187].  

Підготовка актора в Дніпропетровському державному театрально-

художньому коледжі відповідає базовим вимогам сучасної системи підготовки 

актора. Основною специфічною особливістю підготовки молодших 

спеціалістів, яку здійснює заклад, є сценічна мова як основа професійної 

діяльності актора. У зв’язку з цим конкурси зі сценічної мови є пріоритетними 

в навчально-виховному процесі. На базі коледжу традиційно проводяться 

регіональні конкурси професійних читців та майбутніх акторів (Дніпро, 

Запоріжжя, Кам’янське, Кривий Ріг тощо), присвячені творчості Л. Українки, 

І. Франка. 

Програми театральних факультетів у непрофільних закладах вищої освіти 

нашої держави (Запорізький національний університет, Львівський 

національний імені І. Франка, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка), в основному орієнтовані на програми 
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профільних закладів вищої освіти, що базуються на творчих і педагогічних 

доробках К. Станіславського.  

Особливостями запорізької школи підготовки майбутнього актора до 

професійної діяльності є: оновлення змісту професійно спрямованих дисциплін 

інформацією про професійне спілкування та розширення спектру застосування 

його засобів в різних видах творчої діяльності (про що буде йти мова в другому 

та третьому розділах дисертаційного дослідження); відкриття двох 

спеціалізацій – «Сольний спів: академічний та естрадний», «Хореографічна 

постановка», завдяки яким реалізовуються принципи колективності й 

синтетичності театрального мистецтва та відбувається міжгалузевий 

мистецький зв’язок з акторською майстерністю. З одного боку це збагачує 

професійний тезаурус студентів, а з іншого – сприяє розширенню професійних 

навичок трансляції художньо-естетичної інформації.  

У Проекті Стандарту вищої освіти України для спеціальності «Сценічне 

мистецтво» освітнього рівня «бакалавр» за 2016 рік в описі предметної області 

вказується: «Сфера сценічного мистецтва – унікальна та універсальна модель 

пізнання світу, людської комунікації. Синтетична природа сценічного 

мистецтва робить його мультикультурним та міждисциплінарним явищем. У 

сценічному дійстві використовуються виражальні засоби всіх основних видів 

мистецтва. Це також мистецтво колективне, що потребує злагоджених дій та 

порозуміння різних творчих особистостей» [304]. 

Метою навчання, згідно з документом, є підготовка фахівців до 

художньо-творчої, культурно-просвітницької, виконавської та організаційно-

управлінської діяльності, що вимагає сформованості готовності до 

професійного спілкування в різноманітних сферах фахової реалізації. 

Отже, розглянувши ґенезу становлення та розвитку театральних шкіл від 

античності до сучасності було з’ясовано особливості роботи кожної над 

певними професійними якостями, уміннями та навичками актора. На основі 

вивчення змісту діяльності шкіл з фахової підготовки майбутнього актора на 

різних етапах історії розвитку театрального мистецтва слід відзначити, що 
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характер вимог до виконавської майстерності актора змінювався в залежності 

від суспільних відносин і запитів, рівня розвитку культури, 

літератури,усвідомлення владними та релігійними структурами значення театру 

для суспільного життя тощо. З’ясовано, що до ХХ ст. професійна підготовка 

актора переважно відбувалася в приватних закладах та школах, організованих 

безпосередньо при театрах, підготовка актора до професійної діяльності в 

Україні сьогодні відбувається в профільних і непрофільних державних закладах 

вищої освіти. Вивчення особливостей кожної сучасної української театральної 

школи уможливлює обмін технологіями навчання, театральними техніками, 

педагогічним та творчим досвідом. 

 

 

1.3. Сутність спілкування як провідної характеристики професійної 

діяльності акторів: дефініції, складники, матрикул, структура 

 

Проблема спілкування глибоко вивчалася в філософських, соціально-

психологічних, педагогічних дослідженнях. Розглянемо ті положення 

науковців, що стали підґрунтям для теоретичного обґрунтування наших 

поглядів на сутність професійного спілкування актора. Ми провели 

ретроспективний огляд розвитку театрального мистецтва, який засвідчив 

важливу роль спілкування в професійній діяльності актора, тож проаналізуємо 

сутність цього поняття. 

Спілкування охоплює всі сфери людської діяльності, тому цей феномен 

став об’єктом вивчення різних соціальних наук, однак для нашого дослідження 

є важливим трактування його філософами, соціологами, психологами та 

педагогами.  

Звернення до проблем спілкування простежується від початку 

становлення філософської думки до сьогодення. Це питання висвітлювали в 

своїх роботах Аристотель, М. Бахтін, М. Бубер, Г. Гегель, Р. Декарт, М. Каган, 

І. Кант, Сократ, Платон, К. Ясперс та ін. 
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Видатний філософ і філолог М. Бахтінуважав спілкування «обміном 

думками» людей у всіх галузях діяльності та побуту. Завдяки йому з’явилася 

нова реальна одиниця спілкування – «вислів», проте процес спілкування 

розглядається ним як послідовність цих висловів (навіть безмовних). 

Висловами обмінюються суб’єкти спілкування, і в цьому його думка співзвучна 

з вченнями І. Канта та Г. Гегеля. Також М. Бахтін розглядає кожний твір, як 

вислів автора – мовного суб’єкта, який «…виявляє свою індивідуальність у 

стилі, світогляді, усіх моментах задуму свого твору» [31, с. 177]. 

Діяльністю, яка опосередковує три види активності (пізнавальну, 

ціннісно-орієнтовану та перетворювальну) і ними ж породжується,уважає 

спілкування відомий філософ М. Каган [131]. Цю діяльність здійснюють люди – 

суб’єкти й водночас у ній присутні об’єкти. Наприклад, читач як суб’єкт 

спілкування з автором отримує інформацію через об’єкт спілкування – твір. За 

визначенням М. Кагана, «спілкування – це процес вироблення нової інформації, 

спільної для людей…» [131, с. 240]. На його переконання, спілкування 

спрямоване на інші суб’єкти й має бути таким, щоб не перетворити їх на 

об’єкти. 

Спілкування, як спосіб взаємодії людей, впливає на формування 

ціннісних установок особистості, її характеру та поведінки, сприяє її 

соціалізації, дає змогу суб’єктам взаємозбагатити свій досвід. Зокрема, 

Б. Ломов підкреслював, «…мова йде не просто про дію, не просто про вплив 

одного суб’єкта на інший, а саме про взаємодію» [194, с. 249]. Кожна людина в 

спілкуванні презентує себе, свої думки, переконання, цінності, оцінки, сумніви 

тощо, однак від співрозмовника очікує взаємної реакції. 

Спираючись на ці положення можна пояснити дії актора у створенні 

художнього образу. Він у процесі комунікації транслює зі сцени художньо-

естетичну інформацію вистави, демонструє сценічний характер, і, сприймаючи 

реакцію глядача та відповідаючи на неї, реалізовує професійне спілкування. 

Спілкування покликане задовольнити фундаментальну потребу людини 

відчувати себе повноправним членом суспільства й характеризується як «…тип 
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відносин, що … ґрунтуються на взаємному визнанні суб’єктивності й 

набувають характеру самоцілі, формують внутрішню духовну спільність 

учасників» [330, с. 603].  

Отже, філософські дослідження свідчать, що кожний індивід є суб’єктом 

спілкування. У залежності від кола власних інтересів і характеру діяльності, він 

свідомо використовує спілкування для взаємодії з оточуючим світом, 

установлення контактів, об’єднання, творчого самовираження, духовного й 

матеріального збагачення. 

У соціології також відображено проблему спілкування, оскільки цей 

феномен не може існувати поза суспільством. Як підкреслює А. Резаєв, – це 

соціальне поняття охоплює всю усвідомлювану людиною палітру відносин з 

іншими людьми [251]. Ці відносини і є результатом спілкування на відміну від 

предметної діяльності. Проблема спілкування в соціології висвітлюється в 

роботах Ю. Габермаса, Г. Зіммеля, Н. Лумана, А. Резаєва, Н. Трегубової та ін. 

Німецький соціолог Г. Зіммель уважав, що лише ті, хто спілкуються, 

утворюють «суспільство взагалі» [124, с. 489]. Тобто, суспільство існує в світі 

спілкування й у цьому простежується співзвучність соціологічної концепції 

Г. Зіммеля, філософській теорії К. Ясперса. Однак поняття «світ спілкування» 

уведено й розглянуто Г. Зіммелем як ідеальна взаємодія між людьми, і в цьому 

полягає демократія рівноправних. Цей демократизм реалізується завдяки 

принципу спілкування: «кожен має дати іншим той самий максимум цінностей 

спілкування (радість, легкість, жвавість), який сумісний з максимумом 

цінностей отриманих ним самим» [124, с. 491–492].  

Автор «Теорії комунікативної дії» Ю. Габермас уважає, що суспільна 

система зберігається завдяки виконанню інструментальних і комунікативних 

дій [333]. Сукупність комунікативних дій, які здійснює людина, приводить до її 

соціалізації. Якщо відстежити його логіку, то стає зрозуміло, що спільнота 

людей визначається сукупністю дій, які змінюють окрему людину в процесі їх 

виконання, тобто суспільство творить особистість. На думку Ю. Габермаса, 

комунікативна дія може бути орієнтована на взаєморозуміння або на успіх[332]. 
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Орієнтація комунікативної дії на взаєморозуміння, на нашу думку, є більш 

важливою для налагодження спілкування, ніж орієнтація на успіх, оскільки дає 

змогу його учасникам узгодити та скоординувати свої цілій дії, що й забезпечує 

її ефективність. Важливими положеннями теорії Ю. Габермаса є: 

1) спілкування – це взаємодія між його суб’єктами; 2) кожен суб’єкт здатен до 

мовлення та дії. 

У своєму соціологічному дослідженні Н. Трегубова звертає увагу на 

існування різноманітних аспектів розгляду дефініції «спілкування» в різних 

соціальних науках і визначає це поняття, як «…соціальний феномен, який у 

міжособистісних взаємодіях, локалізованих у просторі та часі … впливає на 

соціальне Я і породжує емоції в індивідах» [324, с. 23]. Незважаючи на 

перевагу у визначені розуміння спілкування в сенсі індивідуальності його 

учасників, вона говорить про масштабність цього процесу. І для нашого 

дослідження це має принципове значення, оскільки впродовж вистави актор 

взаємодіє з аудиторією в цілому й з кожним глядачем окремо. За її висновком у 

соціологічній теорії викристалізовується новий напрям – соціологія 

спілкування, що вивчає процеси спілкування. 

Розглядаючи спілкування як соціальне явище, А. Резаєв підкреслює, що 

воно охоплює всю усвідомлену людиною гаму взаємин з іншими людьми. 

Основною моделлю спілкування, на його думку, є взаємодія віч на віч [251].  

На думку соціологів, спілкування є міжособистісною взаємодією в різних 

аспектах: інформаційному, професійному, соціальному, культурному. 

Спілкування властиве людській спільноті й кожен учасник у процесі цієї 

взаємної діяльності й отримує, і віддає. Ця віддача не означає втрату, вона 

приводить до розвитку особистості, надає їй досвіду, збагачує її культурно. 

Отже, спілкування розглядається як в соціальному контексті, так і в контексті 

культури, що для нашого дослідження є безумовно важливим.  

У сучасному суспільстві потреба в спілкуванні зумовила прагнення 

людини до переосмислення накопиченого теоретичного та практичного досвіду 

вивчення творчої особистості, її самореалізації, особливостей її взаємодії з 
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соціумом, потреб індивіда та суспільства. Вирішення психологами цих 

проблем, пов’язаних зі спілкуванням, які визначаються як багатоплановий 

процес установлення та розвитку контактів між людьми, що виникають з 

потреб сумісної діяльності й містять у собі обмін інформацією (комунікація), 

взаємодію й вплив (інтеракція),сприйняття й розуміння (соціальна перцепція).  

Важливі розробки для розкриття багатомірної проблематики спілкування 

зробили В. Ананьєв, Г. Батищев, О. Бодальов, Л. Виготський, О. Еткінд, 

Є. Ільїн, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Мясищев, В. Панфьоров, Б. Паригін, 

С. Рубінштейн та ін.  

Незважаючи на активність досліджень у цій галузі, за останні роки зміст 

поняття «спілкування» в психологічній науці остаточно не сформований. Для 

одних дослідників спілкування – це вид діяльності людини (В. Ананьєв [11], 

Л. Виготський [70], О. Леонтьєв [180], С. Рубінштейн [257] та ін.); інші 

кваліфікують спілкування як обмін інформацією та взаємодію особистостей 

(Ф. Бацевич [32], Б. Ломов [194], В. Мясищев [213], В. Панфьоров [226] та ін.); 

поняття «спілкування» також розглядається як процес, що реалізується в 

системі соціальних взаємозв’язків (О. Бодальов [47], Л. Кайдалова [135], 

Л. Орбан-Лембрик [219], Б. Паригін [228], А. Петровський [243] та ін.). 

Розгляд спілкування з позицій діяльності означає введення його в систему 

виробничих і суспільних відносин та відображення характеру цих відносин у 

безпосередньому спілкуванні. У концепції Л. Виготського, слово, спілкування 

та діяльність виступають в органічній єдності70. Такий підхід є актуальним та 

цінним для театрального мистецтва. Єдність (слово – спілкування – діяльність) 

забезпечує реалізацію творчого задуму та трансляцію його від актора до 

глядача через сценічну дію, тому спілкування актора є самостійним видом 

діяльності.  

С. Рубінштейн розглядав спілкування особистостей як безперервний 

процес, що здійснюється завдяки практичним діям та свідомості людини [256; 

257]. Б. Ананьєв, досліджуючи спілкування поряд з іншими формами людської 

діяльності, визначав його як сукупність суспільного та індивідуального в 
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системі соціальних зв’язків. Спілкування, на його думку, одна з форм 

діяльності людини та одночасно умова соціального розвитку й становлення 

особистості [11, с. 244–245].  

Трактування відомих психологів характеризують спілкування як 

специфічну діяльність та як допоміжну взаємодію, необхідну для реалізації 

інших видів активності особистостей. Для О. Леонтьєва спілкування є одним з 

видів діяльності: самостійної або частини іншої [180]. 

У функціонуванні театрального мистецтва спілкування є самостійним 

видом діяльності апріорі. Без спілкування немає театру. Актор є 

комунікатором,який передає художньо-естетичну інформацію глядачу, 

відповідно, професійне спілкування актора і є його професійною діяльністю.  

У психології поняття «діяльність» визначається як взаємодія індивіда з 

оточуючою дійсністю в процесі інтеграції, де він, виступаючи суб’єктом 

спілкування, цілеспрямовано впливає на навколишнє середовище заради 

задоволення соціальних, пізнавальних, естетичних і творчих потреб [245].  

У діяльнісний інтерпретації спілкування вважається однією з 

визначальних потреб особистості, без реалізації якої соціальне життя 

особистості втрачає сенс, а її взаємини в суспільстві деформуються. Так, у 

концепції А. Маслоу ця потреба трактується як базова соціальна, оскільки в 

суспільстві люди постійно перетинаються та вступають у контакти завдяки 

безпосередньому або опосередкованому спілкуванню [199]. 

У процесі професійного спілкуванням актор виконує професійні 

обов’язки та здійснює різноманітні соціальні функції. Оскільки театральне 

мистецтво є відображенням життя, суспільних проблем, актор перебуває в 

постійному пошуку матеріалу для створення художнього образу. У соціумі він 

активний спостерігач за соціальними змінами,проявляє такі професійні якості, 

як: емпатія, інтуїція для свого творчого внеску в рішення цих проблем. 

Досліджуючи проблеми спілкування, Ф. Бацевич визначає його як 

«...сукупність зв’язків і взаємодії людей, суспільств, суб’єктів (класів, груп, 

особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, 
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навичками та результатами діяльності» [32, с. 27]. Учений розглядає 

спілкування комплексно й уважає його універсальною категорією. 

Інформаційний процес передбачає не стільки обмін новинами, скільки 

встановлення й збереження взаємних контактів (комунікація). М. Жинкін 

досліджував спілкування як комунікативну систему, що в процесі 

інформаційного обміну може змінюватися в залежності від характеру 

спілкування партнерів та їх відносин із зовнішнім оточенням [116].  

Перцептивний процес означає сприйняття партнерами один одного й 

встановлення на цьому ґрунті взаєморозуміння, що важливо для спілкування.  

Здатність до комунікації, уміння налагоджувати контакти в соціальному 

оточенні, творчому колективі, з глядачами в процесі трансляції художньо-

естетичної інформаційної театральної вистави є визначальними для 

особистісного становлення актора та його професійної реалізації. 

Спілкування має також інтерактивну сторону, що полягає у взаємозв’язку 

та взаємовпливу між індивідами на основі обміну діями. 

Специфіку та змістовність кожного акту спілкування розглянуто 

Г. Андрєєвою [12], А. Батаршевим [29], Є. Ільїним [129], В. Куніциною [172]. 

Спілкування в різних галузях діяльності розкрито вченими як обмін 

професійною інформацією, інтелектуальними надбаннями та емоціями з 

використанням засобів, притаманних тієї чи іншої професії. 

Останнім часом науковцями приділено все більше уваги дослідженню 

спілкування в процесі фахової підготовки та професійної діяльності, визначенню 

його характеристик. Проблему професійного педагогічного спілкування 

висвітлено в роботах Н. Бутенко [57], І. Зязюна [230], Є. Ільїна [129], В. Кан-

Калика [138], Г. Локарєвої [191], О. Леонтьєва [180], А. Мудрика [212], 

Л. Савенкової [261] та ін. Важливим аспектам підготовки майбутніх соціальних 

педагогів/працівників до професійно-орієнтованого спілкування присвячені 

дослідження О. Канюк [140], Г. Локарєвої [189], Т. Савченко [263] та ін. Питання 

формування навичок управлінського спілкування розглянуто в роботах А. Бичок 

[43], К. Богатирьова [45], О. Куліш [170], В. Лівенцової [183], Н. Логутіної [188] та 
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ін. Ці дослідження відкривають нові можливості впливу спілкування на 

формування людини, як творчої особистості, у межах певних видів професійної 

діяльності. Спілкування розглядається як: реалізація творчого потенціалу, умова 

особистісного та професійного становлення,успішної професійної 

діяльності,педагогічний вплив на молоду людину, майбутнього фахівця.  

За визначенням Н. Бутенко, «спілкування – це багатоплановий процес 

установлення й розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами 

спільної діяльності та обміну, що включає в себе інформацію, сприйняття й 

розуміння іншої людини» [57, с. 12–13]. А. Мудрик розглядає спілкування як 

«процес взаємного обміну думками та емоціями між людьми» [212, с. 55]. 

Професійне спілкування соціального педагога Г. Локарєва висвітлює як 

«…процес сприйняття клієнта як об’єкта своєї професійної діяльності, 

встановлення контакту й взаємодії з ним з метою визначення його соціально-

психологічних потреб, запитів і надання соціально-педагогічної допомоги й 

послуг» [189, с. 12]. На думку А. Бичок, професійне спілкування менеджера – 

це «…процес обміну інформацією … та взаємодія … у розв’язанні професійних 

завдань» [43, с. 9]. Наведене свідчить, що дослідники в професійній діяльності 

трактують спілкування як процес . 

У наукових працях І. Зязюна зустрічаємо детермінацію педагогічного 

спілкування як комунікативну взаємодію педагога з учнями, батьками, 

колегами, що спрямована на встановлення сприятливого психологічного 

клімату, оптимізації діяльності й стосунків між учасниками спілкування [230]. 

Відомий український академік,окрім головних дійових осіб взаємодії (учителя 

та учня),бачить інших його учасників, не менш важливих – колег та батьків. 

В. Кан-Калік уважає, професійно-педагогічне спілкування системою органічної 

соціально-психологічної взаємодії педагога та учнів [138].  

Спілкування як систему ми зустрічаємо також у роботах, присвячених 

професійному спілкуванню менеджера. Управлінське спілкування фахівця з 

менеджменту дослідники К. Богатирьов та О. Куліш розглядають у контексті 

узагальненої системи «менеджер – партнер по спілкуванню» [170], у більш 
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вузькій специфіці – «керівник – виконавець управлінських рішень», «менеджер 

– підлеглий» [45].  

Беручи до уваги неоднозначність трактування поняття спілкування 

різними авторами, ми звели результати огляду його дефініцій у таблицю (табл. 

Б.1, Додатку Б). Кількісне узагальнення родових ознак, що визначають сутність 

спілкування, уможливлює з’ясувати, у якому контексті найчастіше вживається 

поняття спілкування як процес, взаємодія, відносини, діяльність, система, 

умова, зв’язки,контакти. Для проведення уточнюючого аналізу ми звернулися 

до нормативно-довідкового джерела «Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, де трактується зміст родових ознак, які є ключовими для 

розгляду сутності поняття «спілкування» [64] (див. табл. Б.2, Додатку Б). Це 

дало змогу визначити частотні показники: спілкування як зв’язок розглядають 

26 науковців, як діяльність – 37 (рис. Б.1, Додаток Б). Отже, спілкування 

більшою мірою зведено лише до двох термінів – зв’язок та діяльність. Ми 

визначаємо для свого дослідження родову ознаку поняття спілкування як 

діяльність. О. Леонтьєв наголошує, що в деяких видах діяльності, у силу їх 

специфіки, спілкування єдино можливий спосіб виконання професійних 

обов’язків [179], що є підтвердженням нашої думки. Також переконливі докази 

Б. Ломова, що спілкування актора впродовж вистави здійснюється за законами 

діяльності [194, с. 257]. Ми повністю поділяємо думку А. Брудного, що актор 

через спілкування «знаходить шлях» до глядача, впливає на перебіг його думок, 

провокує емоційні реакції, змушуючи сміятися й плакати [52]. 

Процес професійного спілкування актора охоплює всі аспекти його 

діяльності у творчому колективі та в соціумі. Згідно з дослідженням 

Г. Локарєвої, п’єса, як твір мистецтва, є носієм художньо-естетичної інформації 

[189]. Вербальними й невербальними засобами професійного спілкування актор 

презентує створений ним художній образ, інтерпретує та транслює глядачам 

художньо-естетичну інформацію твору театрального мистецтва – вистави, 

закладену його авторами: драматургом, режисером, композитором, 

художником та ін., закликає глядачів до діалогу на актуальні теми «…через 
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провокацію гами емоцій і відчуттів…», які вони мають пережити [362, с. 275]. 

Сучасні науковці, досліджуючи вплив театрального мистецтва на формування 

взаємовідносин у суспільстві, визначають глядача як споживача цієї інформації, 

завдяки чому випробовуються нові можливості використання творів 

театрального мистецтва для вирішення актуальних як особистісних, так 

суспільних проблем (О. Копалова [157], І. Кулічков [169], Г. Локарєва [189] та 

ін.). У своїй дисертації О. Копалова підкреслює: «Художнє сприйняття вистави 

передбачає розуміння єдності змісту, закладеного в драматургічному матеріалі 

та її естетичної форми, у якій глядачі традиційно приділяють значно менше 

уваги» [157, с. 14] Ми цілком підтримуємо думку, що саме поєднання 

інформації, закладеної автором у змісті п’єси та художньо-естетичної 

інформації, зашифрованої режисером у формі її зовнішнього вираження є 

інструментом впливу на глядача, тобто залучення його до взаємодії. 

Питання структури спілкування, тобто виявлення компонентів суб’єктно-

суб’єктних, суб’єктно-об’єктних та суб’єктно-предметних відносин, висвітлено 

більшістю дослідниками цієї проблеми. Так, прихильник діяльнісного підходу 

до спілкування О. Леонтьєв виділяє його учасників(суб’єкти та об’єкти), 

оскільки вони реалізовують комунікацію на двох основних етапах – 

орієнтаційному та реалізаційному. Орієнтаційний етап автор пов’язує з метою, 

мотивацією, потребою й результатом, а реалізаційний із засобами їх втілення – 

вербальними та невербальними, і наголошує на формуванні в процесі 

спілкування двох типів відносин: суб’єкт ↔ суб’єкт (або суб’єкт ↔ суб’єкти) і 

суб’єкт ↔ об’єкт [179, с. 144–145].  

У цьому контексті Б. Ломов, досліджуючи особливості психічних 

процесів в умовах спілкування, виявив наступні види відношень: суб’єкт ↔ 

суб’єкт (або суб’єкт ↔ суб’єкти); суб’єкт ↔ об’єкт; суб’єкт ↔ предмет [194, 

с. 250]. У структурі спілкування видатний психолог виділяє мотив, мету, дії, 

засоби й результат. 
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Л. Орбан-Лембрик розглядає структуру спілкування як сукупність 

автономних компонентів, важливих для нашого дослідження: 1) мета, зміст, 

засоби спілкування та процес його реалізації; 2) учасники спілкування та 

взаємозв’язок між ними – суб’єкти й об’єкти; 3) мотиви, потреби й ціннісні 

орієнтації суб’єктів, що спонукають їх до спілкування; 4) результат цього 

процесу [219, с. 330].  

Здійснюючи дослідження професійного спілкування соціального 

педагога, Г. Локарєва прийшла до висновку, що це «цілісна система», яка 

поєднує такі елементи: учасники, засоби, зміст і результат [189, с. 21]. 

Учасники спілкування, на думку дослідниці, вступають у стосунки, характер 

яких може проявлятися в системах: суб’єкт ↔ суб’єкт (або суб’єкт ↔ суб’єкти), 

суб’єкт ↔ об’єкт і суб’єкт ↔ предмет. У цьому виявляється співзвучність 

концепції Г. Локарєвої з теорією Б. Ломова.  

Аналіз результатів досліджень компонентного складу спілкування дав 

змогу на основі частотних показників виділити найбільш значущі: потреба – 7; 

мотиви – 11; мета – 9; дії – 5; засоби – 13; результат – 9одиниць. Це доводить, 

що для більшості дослідників спілкування здійснюється за законами діяльності 

в послідовності: потреба → мотиви → мета → дії → засоби → результат. 

Також у більшості публікацій автори виділяють учасників спілкування – 

суб’єкти, об’єкти й предмети, що здійснюють суб’єкт-суб’єктну (частота 11), 

суб’єкт-об’єктну (9) і суб’єкт-предметну (3) взаємодію.  

Розглянувши психологічно-діяльнісний підхід до спілкування 

(О. Леонтьєв), інформаційний підхід (Г. Локарєва) та зробивши кількісний 

аналіз родових ознак дефініцій, які подано в науковому дискурсі, ми зробили 

узагальнене визначення поняття «професійне спілкування актора» (ПСА), яке 

варто розглядати як складний, багатоплановий, специфічний вид діяльності, 

який містить соціальну перцепцію суб’єктів комунікативної взаємодії, 

встановлення інтерактивного контакту та реалізовується в процесі 

транслювання художньо-естетичної інформації твору театрального 

мистецтва. 
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Професійне спілкування спеціалістів у різних галузях відбувається за 

дотриманням чітко визначених принципів, обумовлених характером фахової 

діяльності. Так, професійне спілкування актора необхідно розглядати в 

контексті принципів театру, означених К. Станіславським. Їх специфічність 

було розкрито відомим театральним діячем Б. Захавою через виявлення правил 

їх застосування. За цими принципами:колективності, синтетичності,визнання 

актора носієм специфіки театрального мистецтва, використання творчості 

актора як матеріалу для мистецтва режисера, використання дії як матеріалу 

мистецтва театру, використання драматургії як ведучого компонента театру, 

визнання глядача творчим компонентом театру відбувається реалізація процесу 

професійного спілкування актора в запропонованих обставинах драматичного 

твору [122]. 

Принцип колективності полягає у творчій єдності представників 

різноманітних професій – акторів, музикантів, хореографів, вокалістів, 

художників, стилістів, дизайнерів, декораторів, бутафорів, столярів, освітлювачів, 

реквізиторів, перукарів, кравців, білетерів, адміністраторів, робітників сцени та 

ін., у процесі створення та експлуатації вистави. Виділяючи в театрі дві 

найважливіші постаті – режисера як автора творчого задуму та актора як його 

інтерпретатора й транслятора, К. Станіславський водночас не применшує внеску 

інших учасників колективу театру в роботу над творчим проектом: «Якщо є 

порядок і лад в роботі, колективна діяльність приємна й плідна, оскільки 

здійснюється взаємна допомога» [309, с. 8]. Принцип колективності театрального 

мистецтва за К. Станіславським ми представили в схемі на рис. В.1 (додаток В). 

Наше узагальнене бачення професійного спілкування актора в контексті 

реалізації принципу колективності театру показано на рис. 1.2, що демонструє 

взаємозв’язки всіх учасників репетиційного процесу та періоду експлуатації 

вистави.  
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До роботи над виставою,як видно на рисунку (сектор А), від початку 

репетиційного періоду й до її прем’єрного показу залучаються відповідальні за 

художню організацію сценічного простору: художник-сценограф, декоратори, 

бутафори, дизайнери костюмів та ін. Їх колективні зусилля спрямовані на 

досягнення успішного результату професійної діяльності та є запорукою 

існування театру, що доводить досвід багатьох поколінь акторів.  

Народження музичного оформлення вистави відбувається в співпраці 

режисера, композитора, звукорежисера, звукооператора. Створення вокальних 

та хореографічних номерів є результатом співтворчості актора, композитора й 

хореографа, які, у свою чергу, спілкуючись з режисером, приймають рішення 

щодо втілення його творчого задуму засобами музичного мистецтва й 

хореографії. Напружений процес випуску вистави, необхідність приймати 

рішення щодо організаційних і творчих проблем вимагає від учасників 

творчого проекту тісної взаємодії, що можливо за умови налагодження процесу 

професійного спілкування між членами колективу.  

В умовах експлуатації вистави, як показано на рисунку (сектор В), до 

професійного спілкування залучаються глядачі, технічні працівники 

(костюмери, гримери, перукарі, помічники режисера, робітники сцени, 

реквізитори, освітлювачі, звукорежисери та ін.), які обслуговують показ 

вистави та стають активними учасниками професійного спілкування в іншому 

його аспекті. 

Процес створення вистави перебуває в прямій залежності від професійних 

умінь та особистісних характеристик усіх членів колективу. Комунікативною 

домінантою актора є: уміння знаходити спільну мову з усіма колегами в 

процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, бути толерантним, стійким до зовнішніх 

впливів,дотримуватися етичних норм спілкування. 

Принцип синтетичності як специфіки театрального мистецтва, що 

тісно пов’язаний із принципом колективності, своїм визначенням завдячує 

К. Станіславському, оскільки він називав театр «збірним мистецтвом» [136, 

с. 20]. Цей принцип реалізовується шляхом поєднання, синтезування в рамках 
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вистави різних видів мистецтва – літератури, живопису, архітектури, 

скульптури, музики, вокалу, хореографії, фотографії, кіно тощо. Література є 

основою театрального дійства, живопис набуває характеру сценографії, тобто 

художнього рішення вистави, мистецтво архітектури реалізовується у вигляді 

декорацій, музика стає темпо-ритмічною основою вистави, хореографія 

демонструє її просторове вирішення, художньо-естетична інформація 

мистецтва фотографії та кіно осучаснюють сценічні події, наближають їх до 

глядача,викликаючи живу, безпосередню реакцію. Б. Захава підкреслював, що 

кожне з цих мистецтв відіграє допоміжну роль у виставі [122]. Актор, який є 

для глядача головним суб’єктом комунікації та перебуває в центрі уваги, не 

може сприйматися окремо від художнього оформлення, починаючи від гриму, 

костюму, декорацій, предметів реквізиту й закінчуючи способами сценічного 

освітлення. Музичний супровід визначає характер сценічної дії та її темпо-

ритм, музичні номери посилюють характерність сценічного образу, 

підкреслюють найважливіші моменти дії та впливають на емоційний стан 

глядача. Технології кіно та фотопроекції, завдяки своїй універсальності, 

активно використовуються як засоби додаткового впливу, допомагають 

відтворювати епоху та надають цілісності атмосфері сценічного дійства. 

Наочне представлення реалізації принципу синтетичності театру наведене на 

рис. В.2 (додаток В).  

За висловом Б. Захави, «у театрі, і драматург, і режисер, і декоратор, і 

музикант говорять з глядачем через актора» [122]. Лише актор, у силу 

специфіки фахової діяльності, має змогу виходити на сцену та транслювати 

глядачам художньо-естетичну інформацію твору театрального мистецтва, що 

акумульована творчим колективом у процесі створення вистави, завдяки 

професійному спілкуванню його учасників. Складність утілення принципу 

синтетичності для актора полягає в різноманітності комунікативних систем 

його професійного спілкування, у необхідності взаємодії з великою кількістю 

суб’єктів та об’єктів, що його оточують на сцені та донесенні до глядача ідеї 

вистави від імені художнього образу в процесі опосередкованої взаємодії.  
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Суб’єкт ↔ суб’єкт, суб’єкт ↔ об’єкт, суб’єкт ↔ предмет це системи 

професійного спілкування актора у виробничо-творчій взаємодії, через які й 

відбувається реалізація принципу синтетичності як специфіки театрального 

мистецтва, носієм якої є актор (табл. 1.1). До суб’єкт-суб’єктної та суб’єкт-

об’єктної взаємодії, як зображено на таблиці, залучаються всі члени творчого 

колективу в процесі репетицій та глядачі в період експлуатації вистави, завдяки 

чому реалізується принцип колективності. 

 

Таблиця 1.1 

Професійне спілкування актора в різних взаємодіях 

Взаємодія 
Характеристика 

взаємодії 
Учасники взаємодії 

суб’єкт ↔ суб’єкт 
 

актор ↔ режисер 

актор ↔ автор 

актор ↔ окремі представники творчої 

групи 

актор ↔ актор (актори) 

суб’єкт ↔ об’єкт актор ↔ образ 

актор ↔ глядачі 

суб’єкт ↔ об’єкт 
 

актор ↔ декорація 

актор ↔ світло 

актор ↔ музика 

актор ↔ шумові ефекти 

актор ↔ відеоряд 

суб’єкт ↔ 

предмет  
актор ↔ реквізит 

актор ↔ костюм 

 

Реалізація принципу колективності та принципу, що полягає у 

використанні творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера в 

процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії залежить від прагнення до 

взаєморозуміння між усіма учасниками колективу. Більшість публікацій з цього 

питання присвячено діяльності театрального режисера [85; 122; 159; 197; 320; 

358; 359]. Це влучно зауважив Ю. Любімов: «Усі основні конфлікти між 

актором і режисером відбуваються через те, що актора мало цікавить весь 

задум. Але режисер зобов’язаний зробити загальну експлікацію свого задуму» 
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[197, с. 237]. Актриса, режисер, викладач Єльської школи драматичних 

мистецтв Е. Фае до основних аспектів успішної взаємодії в роботі над виставою 

відносить узгодженість дій членів творчої групи, їх здатність до позитивного 

сприйняття коментарів і зауважень кожного з колег [368]. 

Суб’єкт-суб’єктна та суб’єкт-об’єктна взаємодія, як основний вид 

вербального сценічного спілкування, відбувається у формі діалогів і монологів, 

що передають думки й почуття героїв, демонструють зв’язки з іншими 

персонажами п’єси. У якості літературного прийому автори п’єс у діалогах 

часто використовують гру слів, що перетворює вербальне спілкування на 

словесну дуель [218]. Класичним прикладом є діалог Петручіо й Катарини з 

«Приборкання норовливої» В. Шекспіра. Діалог Фамусова з Чацьким з п’єси 

О. Грибоєдова «Горе з розуму» демонструє конфлікт консервативної та 

прогресивної суспільних позицій.  

Приклади суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі професійного 

спілкування представлені в Додатку Д.1.  

Суб’єкт-суб’єктна та суб’єкт-об’єктна взаємодія здійснюється для 

трансляції художньо-естетичної інформації через сценічне оформлення (Орест, 

герой п’єси Ж.-П. Сартра «Мухи», звертається до дверей будинку, де він виріс, 

як до об’єкта спілкування); світло (у виставі «Злочин і кара» за 

Ф. Достоєвським режисер Ю. Любимов використав світло як об’єкт 

спілкування та засіб візуального впливу [6]); музичне оформлення (режисер 

Ю. Завадський у виставі «Петербурзькі сновидіння» за Ф. Достоєвським 

уводить лейтмотиви до кожного образу [315]); хореографію, коли сюжет 

вистави транслюється засобами пластики (у виставі В. Пазі «Король. Дама. 

Валет» за романом В. Набокова хореографічні номери вплетені в драматичну 

дію [363]); відеоряд (вистава «Гамлет. Колаж», Театр Націй, режисер Р. Лепаж. 

У сцені дуелі Гамлета з Лаертом єдиний виконавець Є. Миронов вступає в бій 

зі своїм зображенням на екрані [349]). 

Більш докладно приклади реалізації принципу синтетичності театру через 

суб’єкт-об’єктну взаємодію актора представлені в Додатку Д.2. 
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Досить часто художньо-естетична інформація, закладена художником у 

предмети реквізиту та костюми, використовується актором у трьох діадах 

взаємодії з метою надання виразності зовнішнього боку професійного 

спілкування. Класичним прикладом суб’єкт-об’єктної взаємодії є монолог 

Хлопуші у виконанні В. Висоцького (театр на Таганці, вистава «Пугачов» за 

поемою С. Єсеніна), побудований з використанням ланцюгів, через які з 

неймовірними зусиллями намагається прорватися герой [168]. Предмети 

реквізиту, костюм актора вміщують інформацію,що допомагає актору розкрити 

сутність сценічних подій перед глядачем у процесі професійного спілкування. 

У п’єсі В. Шекспіра «Гамлет», в епізоді риття могили, герой здійснює суб’єкт-

об’єктне спілкування, проголошуючи текст відносно випадково знайденого 

людського черепа. Головна героїня драми О. Островського «Гроза» Катерина в 

процесі суб’єкт-предметного спілкування розкриває перед глядачем своє 

прагнення до свободи, виконуючи монолог ключем від садової хвіртки, який є 

для неї уособленням бажаної свободи. Прикладами суб’єкт-об’єктного 

спілкування з використанням художньо-естетичної інформації предметів 

реквізиту та костюму є монолог Олени з листом героїні драми 

М. Кропивницького «Глитай, або ж павук», де йдеться про зраду чоловіка. У 

п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло», постановка Л. Курбаса, через костюм 

розкривається внутрішня сутність головного героя вистави. Більш широко 

реалізація суб’єкт-предметної взаємодії представлена в прикладах, наведених у 

Додатку Д.3. 

Наше бачення професійного спілкування актора в аспекті реалізації 

принципу синтетичності театру ілюструє рис. 1.3, на якому підкреслено 

важливість ролі актора в здійсненні комунікації в процесі суб’єкт-суб’єктного, 

суб’єкт-об’єктного та суб’єкт-предметного спілкування з використанням 

засобів, властивих різним видам мистецтв.  
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Рис. 1.3. Професійне спілкування актора в процесі реалізації 

принципу синтетичності театру 

 

Актор і художній образ, як представлено на рисунку, складають єдиність, 

що втілюється в сценічний персонаж. Образ транслюється через зовнішні та 

внутрішні монологи,діалоги, зміст яких актор доносить до глядача завдяки 

психофізичним діям (мовлення, міміка, пантоміміка, жестикуляція та 

мізансцени). Музика, костюм, реквізит, декорація, освітлення, хореографія, які 

входять в системи спілкування суб’єкт-об’єкт, суб’єкт-предмет, у художній 

взаємодії сприяють донесенню до глядача змісту монологу (діалогу) та 

художнього образу в цілому. Музика відображає атмосферу вистави та диктує 

зміни темпоритму, що відтворюються актором у процесі комунікації з глядачем 

через виконання хореографічних та вокальних номерів. Костюм актора – 

пізнавальний тип інформації про художній образ: його вік, характер, професію, 

соціальний статус тощо, завдяки чому глядач приєднується до процесу 
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комунікації. Декорація, предмети реквізиту, визначені художником вистави, 

розкривають запропоновані обставини місця й часу. Освітлення вистави 

створює необхідну атмосферу для здійснення професійного спілкування актора 

і є важливим елементом художнього оформлення. Усі позначені елементи, 

указаних систем спілкування, взаємозалежні й складають єдиний комплекс, 

відповідно, викривлення будь-якого складника змінює всю художньо-естетичну 

інформаційну систему вистави, яку актор транслює глядачам у процесі 

комунікації, реалізовуючи принцип синтетичності театрального мистецтва в 

процесі «суб’єкт ↔ суб’єктної» та «суб’єктно ↔ об’єктної» та «суб’єктно ↔ 

предметної» взаємодії.  

Принцип театру – актор носій специфіки театру. Це положення поєднує 

принципи колективності та синтетичності театру, оскільки лише актор, завдяки 

власній майстерності, доносить до глядача ідеї драматурга та режисера, 

інтерпретуючи задуми художника, композитора, хореографа та ін. Актор є 

одночасно носієм задуму та інструментом його втілення, що відбувається в 

процесі професійного спілкування. Його мистецтво полягає у вмінні в межах 

художнього образу створювати реалістичний характер, який живе справжніми 

пристрастями й транслювати його глядачам. Реалізацію цього принципу 

демонструє схема наведена на рис. В.3 (Додаток В).  

Актор, працюючи над створенням художнього образу,через безперервне 

вольове зусилля впливає на глядача в процесі спілкування в системах трьох 

діад та реалізовує принцип дії як матеріалу мистецтва театру(див. рис. 1.4). 

Відображаючи життя сценічного персонажа через дії, демонструючи 

через них характер персонажа, взаємовідносини його з іншими персонажами, 

актор змушує глядача повірити в реальність сценічних подій. За висловом 

Б. Захави, зовнішній бік дії проявляється в безперервному потоці мовлення та 

руху [122]. К. Станіславський визначав дію як вольове прагнення актора 

впливати на поведінку суб’єктів спілкування, у колі яких він перебуває 

впродовж вистави з позиції створюваного художнього образу. Сила дієвого 

впливу на партнера, глядача тощо, залежить від запропонованих обставин 
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драматичного твору, напруженості конфлікту, характеру персонажа, активності 

протидії партнерів та багатьох інших факторів. У дії об’єднуються в одне 

нерозривне ціле ідея, почуття, віра, уява й фізична активність актора. Завдяки 

поєднанню внутрішнього й зовнішнього аспектів сценічної дії в процесі 

професійного спілкування відбувається переродження літературного персонажа 

в художній образ. Утілення цього принципу театрального мистецтва 

демонструє схема наведена на рис. В.4 (Додаток В). Саме через дію, через 

вольове прагнення реалізовується професійне спілкування актора. На рис. 1.4 

показано схему напрямів дії актора в процесі створення сценічного образу.  

 

 

Рис. 1.4. Реалізація принципу дії як матеріалу мистецтва театру 
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Використання драматургії як провідного компонента театрального 

мистецтва є принципом, що передбачає необхідність вивчення актором 

літературного твору, узятого за основу вистави, опанування запропонованих 

обставин, як фундаменту для побудови схеми спілкування персонажа в процесі 

розвитку подій вистави.  

Театральний діяч М. Акімов указує на можливість застосування 

драматичного твору як джерела нового змісту, нових думок, нових способів 

відображення життя, що несе актор до глядача [5]. Драматург створює сюжет і 

використовує основні елементи драми (зав’язка, розвиток дії, кульмінація та 

розв’язка), режисер інтерпретує ідею автора в залежності від власного творчого 

задуму. Розвиток сюжету драматичного твору передбачає наявність конфлікту 

між дійовими особами(дія і протидія) [155]. Трансляція творчого задуму автора 

здійснюється актором шляхом відтворення взаємовідносин сценічних героїв у 

процесі їх взаємодії. Через систему спілкування «Я ↔ я» відбувається 

реалізація принципу драматургії як провідного компонента театрального 

мистецтва (див. рис. В.5, Додаток В). 

Стосунки персонажів, заявлені в п’єсі, дають змогу побудувати схему 

взаємодії художніх образів у межах вистави(рис. 1.5). Як позначено на рисунку, 

літературний твір є основою майбутньої вистави. Він уміщує образи майбутніх 

персонажів, які вступають між собою у відносини, що відбуваються в 

результаті драматичного конфлікту. Дія вистави розвивається завдяки наявності 

протидії, що сприяє наростанню напруження сюжету та утриманню уваги 

глядачів протягом усієї вистави. Професійне спілкування актора здійснюється в 

процесі розвитку конфліктної ситуації, закладеної автором в основу 

драматичного твору, взаємодії персонажів, вибудуваної режисером вистави та 

реалізованої актором через трансляцію художнього образу. 
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. 

Рис. 1.5. Професійне спілкування актора в процесі реалізації 

принципу використання драматургії як провідного компонента 

театрального мистецтва 

 

У процесі спілкування режисера з акторами під час роботи над п’єсою 

проводиться дієвий аналіз тексту п’єси: вивчаються запропоновані обставини 

(час і місце дії), суспільне середовище, взаємовідносини героїв; згідно із 

задумом режисера, визначаються надзавдання майбутньої вистави та ролі, 

завдання кожного епізоду, взаємовідносини персонажів. Виконання цих 

творчих завдань потребує від актора прояву аналітичних здібностей, знань з 

історії, психології, здатності логічно мислити та володіти повним спектром 

засобів спілкування. Робота актора в репетиційний період та під час 

експлуатації вистави не виключає виникнення несподіваних ситуацій, які 

вимагатимуть від нього миттєвої адекватної реакції, тобто, відповідно до вимог 

К. Станіславського бути на сценічному майданчику «тут і тепер». 

Визнання глядача творчим компонентом театру є наступним принципом 

театру. Глядач безпосередньо стає учасником творчого процесу за умови 
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панування на сцені мистецтва життєвої правди, відкриття актором 

внутрішнього світу людини через сценічну дію [136]. Професійне спілкування 

забезпечує реалізацію цього принципу завдяки умінню актора «дивитися й 

бачити», «слухати й чути», «сприймати й відчувати», адекватно реакцію 

глядача, сценічні ситуації, що не передбачені автором і режисером [306].  

Дослідженню взаємодії актора й глядача присвячено роботи І. Безгіна 

[35], Н. Гришкіної [90], Є. Гротовського [93], В. Дмитрієвського [101], 

Д. Донової [102], О. Копалової [157], І. Куличкова [169], Ю. Сагіної [264], 

К. Станіславської [311], М. Хренова [334], К. Чепеленко [340], С. Юр’єва [360]. 

Деякі дослідники звертають увагу на наявність безпосереднього зв’язку між 

глядачами й акторами, що має назву системи «актор ↔ глядач» (О. Копалова 

[157], Ю. Сагіна [264], К. Чепеленко [340]). Зокрема, Ю. Сагіна вважає сценічну 

дію «атрибутивним концептом» цієї системи, завдяки якій здійснюється 

взаємодія, співтворчість і спілкування між актором та глядачем [264, с. 5]. 

Реалізацію цього принципу наочно демонструє схема наведена на рис. В.6 

(Додаток В). 

Налагодження безпосередньої творчої взаємодії актора з публікою є 

умовою сприйняття вистави глядачем. Це положення підтверджується 

висловом К. Станіславського: «Будучи присутнім під час таких процесів віддачі 

і сприйняття почуттів і думок двох або кількох осіб, глядач, подібно до 

випадкового свідка розмови, мимоволі буде сприймати слова й дії того й 

іншого. Таким чином він буде мовчки брати участь у їх спілкуванні, побачить, 

дізнається й перейматиметься чужими переживаннями» [308, с. 252–253]. 

Уміння актора сприймати найменші зміни в реакції глядача на сценічні події є 

необхідною професійною якістю, бо лише за участі глядача можливий діалог, 

що реалізовує актор у процесі професійного спілкування. Це притаманне лише 

театральному мистецтву. 

Актор відкриває глядачеві свої безпосередні почуття як близькій людині, 

як улюбленому другові, а це означає, що зв’язок справжнього художника та 

справжнього «талановитого» глядача є специфічною, діалогічною формою 
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спілкування [308]. Спілкування актора з глядачем визначає характер взаємодії 

як суб’єкт-суб’єктної,що демонструють схеми наведені на рис. 1.6. 

 

І-в ІІ-в 

  

Рис. 1.6. Професійне спілкування актора в процесі реалізації 

принципу глядач – творчий компонентом театру 

 

На I-в (рис. 1.6) показано спілкування актора з глядачем у формі 

монологу або паузи, протягом чого відбувається безпосередня суб’єкт-

суб’єктна комунікація актора та глядача. На II-в (рис. 1.6) відображено 

професійне спілкування актора з партнером та глядачем у формі діалогу, 

упродовж якого художньо-естетична інформація спрямовується на глядача 

через партнера, опосередковано. Один з партнерів у процесі спілкування 

посилає текстову репліку другому через глядача й лише впевнившись у тому, 

що вони сприйняли закладену в ній інформацію, він дає відповідь, знову ж 

таки, посилаючи текст через глядача. 

Сприйняття художньо-естетичної інформації глядачем проходить три 

стадії: перед комунікативну, що характеризується сподіванням і передчуттям 

спілкування; комунікативну, що є безпосереднім спілкуванням, у процесі якого 

відбувається комунікація, інтеракція й соціальна перцепція; і 



86 

 

посткомунікативну, що вміщує переживання, оцінку побаченого,роздуми, які 

продовжуються певний час після спілкування з театральною виставою [250; 

260]. 

У професійній діяльності актора важливим є усвідомлення та урахування 

вказаних стадій сприйняття вистави глядачем. Оскільки глядач є головним 

об’єктом професійного спілкування актора,то останній може як позитивно, так і 

негативно вплинути на реципієнта. Актору належить домінуюча роль у процесі 

цієї взаємодії, результат залежить від розуміння,що він робить та для чого, з 

чим залишиться глядач після вистави, з якими думками,почуттями. 

Наведена вище характеристика професійного спілкування порушила 

питання професійної етики актора. К. Станіславський окремо виділив категорію 

етика актора, оскільки вона є основою взаємовідносин у творчому колективі, у 

ставленні актора до глядача, до власної творчості і до мистецтва взагалі [136]. 

Норми професійної поведінки формуються в процесі реалізації принципів 

театру, тому актор має оволодіти етичними нормами професійного спілкування, 

які, на думку Л. Орбан-Лембрик, визначаються символами, стереотипами, 

ритуалами, цінностями та рівнем культурного розвитку суспільства [219]. 

Схема, наведена на рис. 1.7, демонструє систему взаємозв’язків актора, що 

реалізовуються в процесі життєвої й професійної діяльності. Також факторів 

впливу на формування в актора етичних норм професійного спілкування. Він, 

перебуваючи у центрі процесу спілкування, має дотримуватися етичних 

суспільно значимих норм у взаємовідносинах з членами творчого колективу, у 

спілкуванні поза межами театру. Водночас і соціум, і колектив, і необхідність 

реалізації принципів театру в процесі виконання професійних обов’язків 

впливають на усвідомлення актором необхідності дотримання етичних норм 

поведінки.  
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Рис. 1.7. Схема формування етики професійного спілкування актора 

 

Наведена характеристика професійного спілкування актора в контексті 

реалізації принципів театру дала змогу виявити основні професійні якісні 

ознаки, що забезпечують цей процес:дисциплінованість, колективність, увага, 

спостережливість, прагнення до професійної діяльності, прагнення до 

самореалізації, творчі здібності, інтелектуальні здібності, прагнення до 

самовдосконалення, миттєві адекватні реакції, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, 

суб’єкт-об’єктна взаємодія, суб’єкт-предметна взаємодія, володіння повним 

спектром засобів спілкування, уміння знаходити спільну мову з колегами, 

дотримання правил етики професійного спілкування. 

Представлений аналіз сутності феномену професійне спілкування актора 

доводить, що це провідна характеристика його фахової діяльності, до якої 
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майбутнього фахівця зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» необхідно 

підготувати. Професійна підготовка розглядається як процес (навчання) та як 

результат (готовність) [55].  

Питання готовності докладно розглянули в своїх роботах М. Бубнова, 

М. Дьяченко, Л. Кандибович, Е. Остапенко, В. Семиченко та ін. М. Дьяченко й 

Л. Кандибович уважають готовність до діяльності складним, цілеспрямованим 

проявом особистості, який має динамічну структуру, між компонентами якого 

існує функціональна залежність [105, с. 50–51]. У тлумаченні Е. Остапенко, 

готовність «…є сукупністю інтелектуальних, емоційних, мотиваційних та 

вольових сторін психіки людини відповідно до зовнішніх умов і майбутніх 

завдань» [221, с. 155]. 

Це доводить, що готовність необхідно розглядати як цілісний прояв 

особистості, пов’язаний з системою його мотивів, установок, якостей, знань, 

умінь і навичок, які забезпечують можливість ефективно виконувати 

професійні функції. Готовність майбутнього актора до професійного 

спілкуваннями розглядаємо як складний системний феномен, що інтегрує 

мотиваційну, когнітивно-емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-

діяльнісну складові, зумовлює ефективність майбутньої професійної діяльності, 

професійний розвиток фахівця та відповідно є показником успішного фахового 

спілкування в його творчій діяльності. 

Вивчення спеціальної й педагогічної літератури [30, 176, 189], державних 

стандартів вищої освіти України та акторський досвід автора доводять, що 

реалізація професійного спілкування актора відбувається завдяки сформованим 

певним якостям, які необхідні для виконання професійних обов’язків. Ми 

виокремили компетентності, подані в стандартах спеціальності 026 «Сценічне 

мистецтво» (Стандарт вищої освіти України та освітньо-професійна програма 

ЗНУ) [304; 220], які є підґрунтям у формуванні готовності студентів, майбутніх 

акторів, до професійного спілкування: володіння загальнокультурними 

знаннями; володіння професійними знаннями; володіння вербальними і 

невербальними засобами спілкування; здатність до пізнання; прагнення до 
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самопізнання; здатність до самовдосконалення; міжособистісна взаємодія; 

прагнення до творчої діяльності; прояви креативності; публічна презентація 

результату діяльності; сценічне втілення ідеї твору; сценічне втілення образу 

(табл. Е.1, Додаток Е). 

Ґрунтуючись на історичному огляді вимог до професійної діяльності 

актора (підрозділ 1.1) та власне дослідження феномену професійне спілкування 

актора в аспекті реалізації принципів театру, ми виділили основні якісні 

характеристики, що забезпечують професійне спілкування актора. Результати 

визначення цих характеристик подано в табл. Ж.1 (Додаток Ж ). 

Відповідно до представленого вище змісту дефініції поняття «готовність 

майбутнього актора до професійного спілкування» та визначення якісних 

характеристик особливостей професійного спілкування актора уможливило 

сформувати основні компоненти цього понятійного конструкту через механізм: 

матрикул – показники – компоненти,що представлено на схемі (рис 1.8).  

З метою конкретизації необхідного складу фахових якостей було 

розроблено матрикул професійного спілкування актора, який базується на 

розглянутих професійних компетентностях та професійних характеристиках. 

Змістове наповнення матрикулу дало підстави для визначення показників 

готовності студентів до професійного спілкування. Так, художньо-естетичні 

потреби, бажання творчої реалізації,установка на самовдосконалення, 

прагнення до самопізнання визначили відповідні показники: наявність 

художньо-естетичних мотивів, сформованість мотивації досягнення успіху, 

сформованість мотивації до професійної діяльності.  

Наявність художньо-естетичних мотивів обумовлена генетично 

притаманною людині потребою переживати почуття прекрасного, піднесеного, 

що виникає в результаті сприйняття творів мистецтва або в творчому процесі та 

стимулює прагнення актора до самовираження, бажання особистісного 

самоствердження.  
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Мотивація до художньо-естетичної діяльності спрямовує процес фахової 

підготовки майбутнього актора на формування загальної культури, розвиток 

естетичних якостей, прагнення до самовдосконалення, потреби створювати та 

втілювати різноманітні творчі ідеї, проекти. Їх реалізація пов’язана зі 

сформованістю мотивації досягнення успіху, яка безпосередньо витікає з 

бажання творчої реалізації. Розвиток цього виду мотивації стимулює засвоєння 

необхідних теоретичних знань, опанування практичних навичок і вмінь 

професійного спілкування, без чого не досягти творчих перемог.  

За наявності мотивації досягнення успіху студент демонструє активність, 

ініціативність, схильність до рішення складних завдань у творчій взаємодії, 

тому розвиток цієї мотивації є необхідним для формування професійного 

спілкування. Бажання творчої реалізації, установка на самовдосконалення й 

прагнення до пізнання свідчать про сформованість мотивації до професійної 

діяльності, яка відіграє особливу роль у розвитку професійного спілкування 

майбутнього актора.  

Наявність художньо-естетичних мотивів, сформованість мотивації 

досягнення успіху та мотивації до професійної діяльності склали показники 

мотиваційного компонента готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування. Мотивація посідає вагоме місце в структурі поведінки фахівця і є 

одним з основних понять, яке використовується для пояснення рушійних сил 

його діяльності. Мотивовані студенти найбільш послідовні та наполегливі, для 

них є характерним пошук інноваційних методів опанування засобів 

професійного спілкування в процесі фахової освіти.  

Складові матрикулу–прагнення до пізнання, установка на 

самовдосконалення, інтелект–уможливили визначення таких показників: 

сформованість системи загально-професійних знань та сформованість 

інтелектуальної емоційності. Для майбутнього актора важливою є готовність до 

практичної реалізації процесу професійного спілкування на основі опанування 

теоретичних знань з фахових дисциплін. Установка на самовдосконалення, 

прагнення до пізнання й самопізнання та інтелект створюють основу для 
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формування системи загально-професійних знань. На необхідності опанування 

актором знань з теорії майстерності актора та історії театрального мистецтва, 

накопичення життєвих спостережень, вивченні власної природи як інструмента 

професійної діяльності, наполягали відомі діячі театру Є. Гротовський [95], 

Б. Захава [122], М. Кнебель [150], Л. Курбас [326] та ін. Для створення 

повноцінних художніх образів майбутньому актору необхідно постійно 

поповнювати знання з літератури, психології, історії мистецтва тощо.  

А. Хохшільдом введено поняття емоційної праці [372], яке ми розуміємо 

як уміння керувати власними емоціями та транслювати емоційний стан свого 

персонажу засобами зовнішньої виразності (виразом обличчя, рухами тіла, 

жестикуляцією, мовленням, інтонацією, підтекстом тощо)з метою отримання 

бажаної реакції від глядача.  

Професія актора передбачає не лише демонстрацію почуттів, а наявність 

реального вміння створювати внутрішні умови для їх виникнення, майстерного 

донесення до глядача та вправного володіння ними, що неможливо без певного 

рівня розвитку інтелекту. Емоційний інтелект – це здатність розуміти 

відношення особистості до навколишньої дійсності, що репрезентуються 

актором через емоції, керувати емоційною сферою на основі прийняття творчих 

рішень. Сформованість інтелектуальної емоційності актора проявляється в 

розумінні причин переживань сценічного героя, співчуванні та прагненні бути 

його «адвокатом» перед глядачами, за висловом К. Станіславського. Така 

творча позиція дає змогу актору побудувати психологічно точний малюнок 

ролі, використовуючи емоції як дієвий засіб демонстрації глядачам характеру 

героя та його взаємовідносин з оточенням, відповідно до запропонованих 

обставин п’єси. 

Отже, сформованість системи загально-професійних знань та 

інтелектуальної емоційності склали зміст когнітивно-емоційного компонента 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування. Опанування 

теоретичних знань і вмінь із професійно спрямованих дисциплін необхідне для 

забезпечення практичної реалізації професійного спілкування у творчому 



93 

 

процесі. Знання стають підґрунтям творчості актора, а емоції – інструментом 

трансляції цих знань та інструментом впливу на глядача. Актор повинен 

досконало знати психологічні особливості емоційної природи людини та 

використовувати їх на практиці, провокуючи глядача на відповідні 

передбачувані реакції.  

Науковці-психологи (Д. Богоявленська [46], Є. Ільїн [127], Є. Клімов 

[148], Н. Рождественська [255] та ін.) визначають професійну діяльність актора 

як творчість. На думку викладачів фахових дисциплін, наявність творчих 

якостей є визначальною складовою професійної діяльності актора та запорукою 

успішної самореалізації в галузі театрального мистецтва. Ці якості в змісті 

матрикулу є основою для визначення наявності творчого потенціалу, що є 

показником готовності до професійного спілкування. Творчий потенціал актора 

– це динамічне утворення, що є основою професійної діяльності та складає 

сукупність можливостей, способів їх реалізації у творчому процесі,дає змогу 

розвиватися актору й удосконалювати якості професійного спілкування. 

Так, І. Раппопорт виділяє «творчу фантазію» [249], Б. Захава підкреслює 

важливість творчих характеристик актора для реалізації задуму вистави [122]. 

Актор у професійній діяльності використовує інтуїцію для проникнення в 

сутність сценічного характеру, фантазію для осягнення творчого задуму автора 

й режисера. До якостей необхідних актору для виконання творчих завдань 

належить емпатія (empatheia – з грецької співпереживання) – це спосіб 

розуміння емоційного стану іншої людини, властивість проникати у світ 

природних явищ, співпереживати театральним героям. В. Бойко визначені 

сутнісні характеристики емпатії (канали): раціональний канал (спонтанний 

інтерес до об’єкта, співчуття, розуміння його внутрішнього світу); емоційний 

канал(здатність індивіда входити в емоційний резонанс з об’єктом емпатії, 

партнером); інтуїтивний канал (здатність сприймати суб’єкта в умовах 

дефіциту інформації, спираючись на досвід) [44]. Рівень сформованості цих 

«каналів» дає змогу відстежувати й регулювати внутрішній стан актора, щоб не 

перевищувати ступінь емоційної напруженості та не доводити його в процесі 
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професійного спілкування до професійного вигорання. Важливою 

комунікативною властивістю є проникна здатність до емпатії, коли партнери 

відкриті для спілкування. Необхідною умовою емпатії є ідентифікація, тобто 

вміння уявити себе на місці іншого на основі співпереживання. Проникнення, 

ідентифікація, співучасть і співчуття, уміння сприймати настрій глядачів та 

налагоджувати з ними контакт є поєднанням раціонального, емоційного та 

інтуїтивного проявів емпатії в процесі суб’єкт-суб’єктного спілкування, що 

сприяє інформаційно-енергетичному обміну між партнерами, між актором і 

глядачем, і є основою для формування таких показників готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування як полікомунікативна 

емпатія, емоційна емпатія, естетична емпатія [128].  

Такі показники готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування як наявність творчого потенціалу, сформованість 

полікомунікативної емпатії та розвиненість емоційної емпатії визначили зміст 

творчо-емпатійного компонента готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування.  

Такі якості,як увага та спостережливість,що відображені в матрикулі, 

уможливили визначити показник готовності – сформованість навичок 

концентрації сценічної уваги; гучність, політність голосу, дикція та артикуляція 

склали показник сформованості мовно-голосових якостей;інтонаційна 

виразність, здатність тримати паузу, володіння немовними виразами, уміння 

використовувати логічні наголоси склали зміст показника готовності – 

опанування паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів невербальної 

комунікації. Здатність до перевтілення, фізична і психічна активність, мімічна 

виразність, жестикуляційна точність, виразна пантоміміка, якості матрикулу,що 

визначили показник готовності – володіння оптико-кінематичними засобами 

невербальної комунікації. Три останні показники характеризуються такими 

якостями як здатність до суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-

предметної взаємодії. 
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Ми визначили такі показники (сформованість навичок концентрації 

сценічної уваги, сформованість мовно-голосових якостей, опанування 

паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів невербальної комунікації та 

володіння оптико-кінематичними засобами невербальної комунікації), які 

утворюють комунікативно-діяльнісний компонент професійного спілкування 

майбутнього актора. Його сформованість безпосередньо впливає на готовність 

майбутнього актора до професійного спілкування.  

Представлений механізм розробки змістового наповнення готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування надав змогу визначити його 

компонентний склад: мотиваційний, когнітивно-емоціний, творчо-емпатійний, 

комунікативно-діяльнісний. 

Отже, у результаті проведеного дефінітивного аналізу категорії 

«спілкування» та його компонентної структури, вивчення реалізації 

специфічних принципів театру у творчому процесі, ми встановили, що 

професійне спілкування є провідною характеристикою фахової діяльності 

актора, завдяки якому забезпечується виконання всіх професійних функцій: 

сприйняття авторського й режисерського задуму твору театрального 

мистецтва(вистави), створення художнього образу та трансляція його глядачам, 

творча реалізація актора у всіх аспектах професійної діяльності тощо. 

Професійне спілкування актора відбувається через три діади системи 

спілкування: «суб’єкт↔суб’єкт», «суб’єкт↔об’єкт» та «суб’єкт↔предмет». 

Для вміння працювати в цих системах та забезпечення виконання професійних 

функцій у майбутнього актора має бути сформована готовність до 

професійного спілкування. 
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Висновки до розділу 1 

 

У розділі подано результати аналізу публікацій, присвячених розвитку 

театрального мистецтва (А. Авдєєв, М. Акімов, А. Анікст, О. Білецький, 

Г. Бояджієв, О. Дживелегов, С. Мокульський, А. Робінсон, Дж. Стайн та ін.), та 

доведено, що в різні періоди історії театр був тісно пов’язаний із суспільними 

процесами, відображав існуючі соціальні проблеми, впливав на формування 

громадської думки, сприяв поширенню нових ідей. 

Прийшли до висновку, що театральне мистецтво від Давньої Греції до 

нашого часу виконує властиві йому функції і, незважаючи на рівень розвитку 

засобів масової комунікації (телебачення, кіно, Інтернет тощо), є незамінним і 

необхідним засобом спілкування в сучасному суспільстві. 

Актор у цьому процесі є головним комунікатором, через якого й 

транслюється актуальна на певний час соціальна інформація. Відповідно до 

цього вимоги до професійного рівня актора підвищувалися, що активізувало 

потребу в розвитку нових професійних якостей і вмінь: інтелекту, інтуїції, 

емоційності, уваги, спостережливості, володіння голосом, мімічної виразності, 

жестикуляційної точності, почуття темпоритму, здатності до суб’єкт-

суб’єктного та суб’єкт-об’єктного спілкування тощо. 

Здійснений ретроспективний аналіз витоків та розвитку системи 

професійної підготовки акторів уможливив розкрити особливості театральних 

шкіл видатних акторів, режисерів і педагогів (Є. Вахтангов, О. Курбас, 

В. Мейєрхольд, К. Станіславський, М. Чехов та ін.), які працювали над 

професійною підготовкою й сценічною виразністю актора, розробляли власний 

творчий метод або систему. Вивчення досвіду зарубіжних шкіл (США, 

Великобританії, Польщі) та особливостей сучасної фахової підготовки 

українських театральних уможливило зробити висновок, що на сучасному етапі 

розвитку професійної освіти в галузі театрального мистецтва недостатньо 

приділяється увари як теоретичній так і практичній підготовки майбутніх 

акторів до професійного спілкування. 
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Результати огляду наукових публікацій з філософії, соціології, 

мистецтвознавства, психології та педагогіки дали змогу здійснити дефінітивний 

аналіз базових понять дослідження: «спілкування», «професійне спілкування», 

«професійне спілкування актора», що дозволило визначити сутність поняття 

«професійне спілкування актора» як складного, багатопланового, специфічного 

виду діяльності, який містить соціальну перцепцію суб’єктів комунікативної 

взаємодії, встановлення інтерактивного контакту та реалізується в процесі 

транслювання художньо-естетичної інформації твору театрального мистецтва. 

Специфічність професійного спілкування актора розкрито через 

реалізацію принципів театру за К. Станіславським: колективності; 

синтетичності; визнання актора носієм специфіки театрального мистецтва; 

використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера; 

використання дії як матеріалу мистецтва театру; використання драматургії як 

провідного компонента театру; визнання глядача творчим компонентом театру, 

що відбувається в запропонованих обставинах драматичного твору. 

Вивчення особливостей та вимог до професійного спілкування актора 

уможливило визначення дефініції понятійного конструкта «готовність 

майбутнього актора до професійного спілкування» через механізм: матрикул – 

показники – компоненти – як складного системного феномену, що інтегрує в 

собі мотиваційну, когнітивно-емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-

діяльнісну складові, зумовлює ефективність майбутньої професійної діяльності, 

професійний розвиток фахівця та відповідно є показником успішного фахового 

спілкування в його творчій діяльності. 

Розглянуті теоретичні засади професійного спілкування актора та його 

готовності до цього виду професійної діяльності стали орієнтирами для 

визначення й обґрунтування організаційно-педагогічних умов і розробки моделі 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. 

Матеріали цього розділу викладені в публікаціях автора [192; 193; 287; 288; 

293; 295]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО АКТОРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

 

Важливою складовою педагогічного процесу підготовки компетентних 

фахівців є організаційно-педагогічні умови. З точки зору педагогіки поняття 

«умова» є обставиною, що забезпечує успішне вирішення завдань освітнього 

процесу, створення атмосфери співробітництва між суб’єктами навчання [42]. 

У наукових джерелах поняття «умови» трактується по різному. Їх розглядають 

як обставини, за яких відбуваються певні події [277]; як чинники, що сприяють 

утворенню середовища для реалізації певних процесів [281, с. 625]; як 

сукупність факторів, завдяки яким відбуваються ті чи інші явища [330, с. 286]; 

як здійснення комплексу необхідних оперативних дій, спрямованих на 

формування професійних умінь студентів[142] тощо. 

Дослідженню організаційно-педагогічних умов формування культури 

професійного спілкування майбутніх фахівців різних професій присвячені 

наукові роботи С. Амєліної [9], А. Бичок [43], В. Лівенцової [183], 

О. Литвинової [186], Л. Сікорської [273], В. Черевко [341], Т. Шепеленко [353] 

та ін. 

Формуванню навичок професійного спілкування майбутніх педагогів 

приділяли увагу В. Абрамян [1], Т. Андрущенко [14], М. Барахтян [25], 

А. Капська [141], В. Кан-Калік [138], В. Кисляков [14], Г. Локарєва [191], 

С. Швидка [351] та ін. До необхідних умов цього процесу фахівці відносили 

такі: сприйняття й розуміння оточуючих, використання засобів театрального 

мистецтва (В. Абрамян [1], М. Барахтян [25], В. Кан-Калік [138], А. Капська 

[141], Л. Лимаренко [183], В. Мозговий[205],С. Швидка [351] та ін. На думку 

Г. Локарєвої, для підготовки до професійного спілкування соціального педагога 

важливим є використання художньо-естетичної інформації творів 
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мистецтва[189];педагогічні умови використання вокального мистецтва в 

професійній підготовці актора музично-драматичного театру розглянуті в 

дисертаційному дослідженні Л. Гринь [88]. 

Академічна група, де навчаються майбутні актори – це невеликий 

творчий колектив, тому навички професійного спілкування впродовж періоду 

фахової підготовки мають формуватися завдяки створенню найбільш 

сприятливих організаційно-педагогічних умов, що ґрунтуються на дидактичних 

засадах теорії навчання та педагогічно адаптованих засобах, творчих прийомах, 

запропонованих Е. Вахтанговим [63], Л. Курбасом [174], В. Мейєрхольдом 

[200], В. Немировичем-Данченком [214], М. Чеховим [345; 346] та їх 

послідовниками С. Гіппіусом [75], Б. Голубовським [85], Б. Захавою [122], 

П. Єршовим [114], М. Кнебель [151], Г. Крісті [166], З. Корогодським [160], 

Д. Лівнєвим [182], Г. Товстоноговим [320] та ін. 

Отже, у результаті знайомства з роботами науковців у галузі педагогіки 

стосовно професійного спілкування майбутніх фахівців у різних напрямах 

підготовки, вивчення досвіду викладачів мистецьких дисциплін, видатних 

діячів театру, узагальнення власних педагогічних спостережень автора було 

визначено наступні організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування: 

- створення інформаційно-креативного освітнього простору; 

- організація комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу 

через тріаду фахових дисциплін; 

- упровадження в освітній процес комплексу інтерактивних 

психофізичних тренінгів, спрямованих на вдосконалення професійного 

спілкування. 
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2.1. Створення інформаційно-креативного освітнього простору як 

провідної умови успішної підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування 

 

Освітній простір є частиною соціально-культурного життя суспільства й 

визначає рівень побутового, освітнього, професійного оточення людини як на 

рівні макро, так і мікросередовища, що виконує по відношенню до особистості 

формувальну, виховну, розвивальну та інші функції і, впливаючи на її 

свідомість, визначає напрям діяльності в межах освітньої системи. 

Дослідженням поняття «освітній простір» займалися науковці в галузі 

філософії, психології, соціології,педагогіки: П. Бурдьє [367], І. Беккер [38], 

В. Журавчик [38] Б. Ельконін [331], В. Кан-Калік [138], О. Леонова [178], 

Н. Погребова [237], Л. Редько [348], І. Фрумін [331], А. Цимбалару[337], 

Р. Чумичова[348] та ін. У 70-х рр. французький соціолог П’єр Бурдьє досліджує 

вплив соціального простору на людину. У роботах І. Фруміна та Б. Ельконіна в 

90-х роках досліджувалося питання «освітнього середовища». 

С. Кривих у своєму дослідженні розглядає поняття освітнього простору за 

територіальним принципом (світовий освітній простір, державний, 

регіональний, освітній простір освітнього закладу), за сферами суспільної 

діяльності, де здійснюється цілеспрямоване формування особистості, 

відбувається нарощування соціально-духовного, інтелектуального та 

економічного потенціалу суспільства [165]. 

Розглядаючи освітній простір відносно теорії й практики вищої освіти, 

Н. Погребова визначає його як умову наукової діяльності викладача [237]. Як 

педагогічну реальність, освітній простір визначає О. Леонова, у якому 

проявляється зв’язок людини з оточуючим світом упродовж усієї освітньої 

діяльності [178]. Р. Чумичова й Л. Редько характеризують освітній простір як 

сукупність взаємодіючих середовищ, соціально-освітніх ситуацій, які 

забезпечують процес активізації творчої ініціативи особистості, розкриття її 

потенційних можливостей [348]. 
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У результаті аналізу наукових робіт, А. Цимбалару характеризує поняття 

«освітній простір» як відображення системи соціальних зв’язків у галузі освіти, 

структуровану систему педагогічних факторів (курсив Н. С.), спрямованих на 

розвиток і становлення особистості в спеціально організованому педагогічному 

середовищі (курсив Н. С.). Автор розглядає освітній простір як місце, де 

забезпечується реалізація творчого потенціалу всіх учасників освітнього 

процесу, характер якого залежить від території, розташування, культурних 

коренів. З метою втілення освітніх планів, проектів шляхом надання певного 

обсягу освітніх послуг, використання існуючої системи знань, накопичених 

попередніми поколіннями, дослідник приходить до висновку, що виникнення в 

педагогічній науці поняття «освітній простір» було обумовлене пошуком 

педагогічних технологій, що мали забезпечити високий рівень опанування 

знань і прогнозованість результатів навчальної діяльності [337]. 

Ці положення підтверджують нашу думку, що поняття «освітній простір» 

ширше за поняття «освітнє середовище». 

З метою успішної соціалізації особистості в процесі навчання дослідники 

І. Беккер і В. Журавчик пропонують створення освітнього простору закладу 

вищої освіти на основі таких принципів: 

- фундаменталізації (опанування широкого кола професійних знань); 

- практичної орієнтації професійної освіти (опанування практичних 

навичок професійної діяльності); 

- єдності освіти, життя та професійної діяльності (поєднання в рамках 

освітнього простору професійної, суспільної та навчальної діяльності); 

- персоніфікації освітнього простору (створення мікроумов і 

мікрофакторів для реалізації творчих здібностей і можливостей) [38]. 

Узагальнюючи погляди науковців, ми уточнили робоче поняття «освітній 

простір» як педагогічний феномен взаємодії особистості з оточуючими її 

носіями культури, у результаті чого відбувається їх пізнання, осмислення та 

участь у професійній творчій діяльності. 
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Освітній простір є частиною соціального середовища, у якому 

відбувається особистісне, професійне й соціальне становлення індивіда. 

Відповідно він насичений різноманітними видами інформації: пізнавальною, 

художньою, естетичною, соціальною, багатоплановою професійною тощо, дає 

змогу розкрити творчі здібності особистості, стимулює та забезпечує участь 

особистості в різних формах творчої діяльності. За вказаним функціоналом 

освітній простір можна визначити як інформаційно-креативний. 

Створення інформаційно-креативного освітнього простору в закладі 

вищої освіти є необхідною умовою як для фахової підготовки майбутнього 

актора, так і безпосередньо для підготовки його до професійного спілкування. 

Ключовими моментами у створенні інформаційно-креативного 

середовища для майбутніх акторів стали: а) принципи створення освітнього 

простору (І. Беккер, В. Журавчик); б) структурована система педагогічних 

факторів, спеціально організоване педагогічне середовище (А. Цимбалару). 

Запропоновані цими авторами принципи, за якими повинен створюватися 

освітній простір закладу вищої освіти, стали нормативно-регулюючими 

положеннями для розкриття змісту умови підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування: створення інформаційно-креативного освітнього 

простору. Зміст цієї умови містить два сутнісні аспекти: інформаційність та 

креативність.  

Інформаційність пов’язана зі специфікою діяльності актора, який у 

процесі професійного спілкування транслює глядачам художньо-естетичну 

інформацію твору театрального мистецтва. Тому, у фаховій підготовці 

важливим є насичення освітнього простору всіма можливими джерелами 

художньо-естетичної інформації, оскільки майбутній фахівець упродовж 

навчання повинен опанувати широкий спектр способів її реалізації. 

Інформаційна складова освітнього простору насичена художньо-

естетичною інформацією творів різних видів мистецтва. Театральному 

мистецтву властива синтетичність – поєднання всіх видів мистецтв, тому 

майбутній актор, завдяки відповідно організованому освітньому простору, 
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учиться розуміти, опановувати засоби сприйняття та засоби трансляції всіх 

типів художньо-естетичної інформації кожного виду мистецтва: пізнавальної, 

художньої, естетичної, інтелектуальної, емоційної, психологічної, морально-

етичної, індивідуально-авторської, прагматичної, психоенергетичної. 

Основною властивістю пізнавального типу інформації є зміна 

тезаурусу,поповнення запасу знань через сприйняття творів мистецтва; тип 

художньої інформації містить у собі ідею, естетичну концепцію, художні 

образи та засоби їх трансляції; естетична інформація властива лише творам 

мистецтва, перебуває у взаємозалежності від художньої інформації та від 

засобів її трансляції; інтелектуальна інформація визначає рівень усвідомлення 

навколишнього світу, його різноманіття, складності й суперечливості, спонукає 

до оцінювання суспільних, моральних та естетичних явищ; індивідуально-

авторська інформація залежить від особистості художника, від способу його 

мислення, творення, сприйняття дійсності; морально-етична відображає норми 

суспільних відносин, звичаї, традиції, морально-етичні умови існування 

людини, пов’язані зі специфічними історичними, політичними, економічними, 

культурними особливостями епохи, країни, національності; психологічна 

інформація розкриває внутрішній стан персонажа; розкриває причинно-

наслідкові зв’язки міжособистісних стосунків, конфліктів, психологічну 

атмосферу; психоенергетична інформація є джерелом емоційного впливу твору 

мистецтва на реципієнта,його психофізику рівні та біоструми; у прагматичній 

інформації закладено повідомлення про її цінність та корисність для суб’єкта 

сприйняття. 

Студенти мають оволодіти художньо-естетичною системою інформації 

кожного виду мистецтва, їх специфікою через характерні канали сприйняття: 

аудіо-образна інформація, джерелом якої є всі види музичного мистецтва; 

візуально-образна інформація, яку вміщують твори образотворчого мистецтва; 

аудіо-візуально-образна інформація, яку несуть театральне мистецтво, кіно, 

література тощо [190]. 
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Інформаційна складова освітнього простору має задовольняти прагнення 

студентів до активного та усвідомленого засвоєння навчального матеріалу 

теоретичних дисциплін, до взаємодії в пошуках шляхів спільного вирішення 

творчих завдань. 

Креативний аспект освітнього простору забезпечує різноманітність 

можливостей творчої реалізації майбутнього актора, прагнення перевіряти на 

практиці справедливість протилежних творчих рішень. Креативність означає 

творення (від лат. сreatio – творення). У філософському трактуванні 

креативність – це здатність особистості до створення духовних та 

інтелектуальних цінностей, об’єктів матеріальної культури [217]. 

Креативність є характеристикою обдарованої особистості, з розвинутою 

уявою, фантазією, прагненням до активного самовираження, здатністю 

оригінально, нестандартно мислити. Д. Сімпсоном у 1922 р. [127] вперше 

визначено це поняття й основні його характеристики.  

Вивченню креативності приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні науковці 

Т. Баришева [28], Дж. Гілфорд [370], В. Дружинін [104], Є. Ільїн [127], 

Н. Хрящова [336], Ф. Баррон [365], П. Торренс [378] та ін. Вивчення 

креативності дало змогу зібрати багатий дослідницький матеріал, однак, на 

думку Є. Ільїна, загальноприйняте визначення поки що не існує. 

Креативність проявляється в умінні особистості знаходити нестандартні 

шляхи вирішення проблем, у схильності до емпатії, прагненні до 

самоствердження, незалежності творчого мислення. 

У зарубіжній психології виділяються кілька аспектів креативності: 

креативний процес, креативний продукт, креативна особистість, креативне 

середовище або простір [127]. Якщо студента, майбутнього актора, розглядати 

як креативну особистість, розвиток природних здібностей як креативний 

процес, творчі результати навчання (сценічне втілення творчого задуму та 

художнього образу) як креативний продукт, то у процесі підготовки до 

професійного спілкування можна отримати творчий результат. 
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Дослідження Є. Ільїна [127], З. Корогодського [159], О. Леонтьєва [179], 

Є. Гротовського [95] та ін. доводять, що перш ніж досягти вільного вираження 

власної креативності, особистість, майбутній актор має звільнитися від 

внутрішніх бар’єрів через безпосереднє заглиблення в креативний простір. 

Структура інформаційно-креативного освітнього простору складається з 

двох рівнів (зовнішнього та внутрішнього), які одночасно впливають на 

підготовку майбутнього актора до професійного спілкування та, які ми 

схематично представили у вигляді кіл, що оточують студента та викладача (рис. 

2.1). І зовнішній, і внутрішній рівні освітнього простору містять інформаційну 

та креативну складові, характеристику яких було представлено вище. 

Організований у такий спосіб освітній простір сприяє особистісному 

становленню індивіда, розширенню професійного тезаурусу, опануванню 

широкого спектру знань з багатьох галузей людської діяльності та їх 

постійному оновленню, безперервній роботі над вдосконаленням умінь і 

навичок професійного спілкування, формуванням високого рівня 

самосвідомості в ставленні до власної творчості, як до важливої суспільної 

місії. 

Інформаційна сторона зовнішнього рівня освітнього простору,носіями 

культури якого є бібліотеки, кінотеатри, виставкові зали, театри міста, музеї, 

телебачення, насичена художньо-естетичною інформацією творів мистецтва. 

Майбутній актор, завдяки відповідно організованому зануренню в цей простір, 

учиться розуміти та опановувати засоби сприйняття та засоби трансляції 

художньо-естетичної інформації кожного виду мистецтва. Ця складова сприяє 

розвитку загальної культури, естетичного смаку студента, змінює його 

тезаурус, формує навички сприйняття художньо-естетичної інформації різних 

видів мистецтва (образотворчого, театрального, музичного, кіномистецтва) 

через призму театру. Знайомство з творами класичної та сучасної драматургії, 

мистецтвознавчою та необхідною навчальною літературою в межах 

інформаційно-креативного освітнього простору завершується активним 

обговоренням в аудиторії та обміном отриманими враженнями.  
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Креативний аспект зовнішнього освітнього простору забезпечує 

різноманітність можливостей творчої реалізації майбутнього актора: участь у 

заходах різних рівнів (міжнародні, регіональні творчі конкурси та фестивалі 

тощо). Зовнішній структурний рівень інформаційно-креативного освітнього 

простору характеризується активною діяльністю студента в напрямі пошуку 

нових можливостей для здійснення професійного спілкування за межами 

університетських аудиторій, оскільки, оволодівши початковими навичками 

професійного спілкування, прагне їх реалізувати в більш складних формах, у 

різноманітних творчих проектах відповідних всеукраїнських і зарубіжних 

професійних конкурсах, фестивалях. 

На внутрішньому структурному рівні відбувається інформаційний обмін 

між студентами та викладачами впродовж освітнього процесу. Викладач як 

провідник у площину інформаційно-креативного простору, здійснюючи 

освітній процес, проводить індивідуальну роботу з кожним членом навчальної 

групи, створює атмосферу розуміння й довіри, сприяє формуванню 

особистісних та професійних якостей. 

Креативна складова внутрішнього рівня інформаційно-креативного 

простору – організація навчально-творчої діяльності студентів у межах 

аудиторної та поза аудиторної роботи закладу освіти: виробнича та педагогічна 

практика, участь у проведенні свят для дітей-інвалідів, вихованців дитячих 

будинків міста, у культурно-просвітницькій діяльності, творчі зустрічі із 

запорізькими митцями, майстер-класи викладачів дисциплін «Майстерність 

актора» та «Сценічна мова» для зарубіжних театральних фахівців за участю 

студентів, участь у програмах державного телебачення, створення дипломних 

вистав та їх гра на сцені навчального театру тощо. 

Педагогічний, організаційний, навчальний і творчий аспекти діяльності 

науково-педагогічного складу кафедри та навчально-виховна робота зі 

студентами представлені в різноманітних формах реалізації цілеспрямованого 

створення освітнього простору. Такими формами стали: 



108 

 

- освітній процес (вивчення теоретичного матеріалу навчальних 

дисциплін, опанування практичних умінь і навичок вербального, невербального 

професійного спілкування); 

- виробнича практика майбутніх акторів у навчальному театрі; 

- педагогічна практика в дитячих творчих колективах (створення 

невеликої вистави або поетичної композиції з учасниками дитячого творчого 

колективу, проведення занять з опанування голосового тренінгу); 

- створення вистав для дітей та їх показ на сцені навчального театру ЗНУ; 

- виступи студентів у концертних програмах для пацієнтів дитячих 

лікарень та онкологічного центру міста; 

- участь студентів у професійних творчих конкурсах (щорічний обласний 

конкурс читців сучасної поезії в ЗНУ, щорічний регіональний та 

Всеукраїнський конкурси професійних читців імені Лесі Українки в 

м. Дніпропетровську та м. Луцьку, регіональний та Всеукраїнський конкурси 

професійних читців у м. Дніпропетровську та м. Києві, Всеукраїнський 

фестиваль студентської творчості в м. Києві, Всеукраїнський конкурс 

конферансьє в м. Дніпропетровську, щорічний Всеукраїнський конкурс читців 

імені Остапа Вишні в м. Суми, Всеукраїнський конкурс майбутніх акторів-

вокалістів, всеукраїнський фестиваль малих форм «Віват, актор!» у 

м. Дніпропетровську тощо), фестиваль вистав навчальних театрів в Угорщині, 

фестиваль студентської творчості в Стамбулі тощо; 

- участь студентів у виставах професійних театрів (Запорізький 

академічний театр юного глядача, муніципальний театр-лабораторія «VIE», 

Новий театр); 

- участь студентів у культурно-просвітницькій діяльності: підготовка 

загально університетських святкових заходів (посвята в студенти, організація та 

проведення свята до Міжнародного дня театру, прощальний вечір випускників-

акторів, День народження факультету тощо),виступи у концертних програмах 

обласної філармонії імені М. Глінки (річниця з дня народження Т. Шевченка, 

музична вистава «Запорожець за Дунаєм» П. Гулака-Артемовського, вистава 



109 

 

«Сорочинський ярмарок» за мотивами повісті М. Гоголя), в урочистих заходах 

театру імені В. Магара (вечір пам’яті поетеси Марини Брацило) та ін.; 

- традиційні зустрічі студентів із запорізькими митцями: художниками, 

акторами, композиторами, музикантами, поетами та ін.; 

- перегляд студентами вистав театрів міст Запоріжжя, Дніпропетровська, 

Києва, нових кінофільмів, робіт, представлених на Всеукраїнському фестивалі 

«Молоде кіно» з обов’язковим обговоренням побаченого на заняттях; 

- споглядальна (пасивна) практика: спостереження за репетиціями вистав 

професійних театрів – Запорізького академічного обласного музично-

драматичного театру імені В. Магара, Запорізького академічного театру юного 

глядача, муніципального театру «VIE», Нового театру; 

участь студентів у науково-практичних конференціях кафедри акторської 

майстерності ЗНУ; 

- творчі зустрічі із зарубіжними театральними фахівцями (французькими, 

німецькими акторами та режисерами,викладачами із Швеції); 

- виступи студентів на телеканалах державного та приватного 

телебачення м. Запоріжжя; 

- відвідування студентами художніх та літературних виставок, музеїв, 

знайомство з новинками поезії, драматургії, прози; участь студентів у 

театралізованих презентаціях нових видань запорізьких авторів; 

- участь студентів у щорічному Всеукраїнському фестивалі витончених 

мистецтв «Амплуа», представлення п’єс молодих драматургів України на 

сценічних майданчиках театрів та бібліотеках міста; 

- створення дипломних вистав та їх показ на сцені навчального театру 

тощо. 

Такий спосіб організації інформаційно-креативного освітнього простору 

апробовано колективом кафедри акторської майстерності та дизайну ЗНУ. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє стиль педагогічного спілкування, що 

виключає формальне ставлення до виконання професійних обов’язків, 

недиференційований підхід до оцінювання діяльності студентів.  
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Основою взаємин викладача фахових дисциплін та майбутнього актора є 

захоплення мистецтвом театру, що об’єднує педагогічну діяльність та творчу 

взаємодію у всіх різноманітних аспектах інформаційно-креативного освітнього 

простору. Створення інформаційно-креативного освітнього простору та 

занурення в нього студента забезпечує: 

- пізнавальну активність студентів, мотивацію до отримання професійних 

знань, формування вмінь та навичок;  

- активну взаємодію викладача й студента впродовж освітньої діяльності; 

- творчий підхід до моделювання взаємовідносин у комунікативних 

системах: «викладач-студент», «студент-студент», «студент-колектив», 

«студент –викладач»; 

- прояви доброзичливості, взаєморозуміння й толерантності в стосунках 

учасників освітнього процесу; 

- стимулювання прагнення колективної підтримки кожного студента до 

творчої самореалізації; 

- позитивне сприйняття будь-якої творчої позиції студента; 

- активну співпрацю, творчі, партнерські стосунки зі студентами; 

- стимулювання демонстрації високого рівня культури в спілкуванні між 

учасниками освітнього процесу; 

- організацію спільних творчих дій у освітньому процесі; 

- налагодження особистісних контактів з кожним студентом; 

- формування доброзичливих, толерантних взаємостосунків між 

учасниками студентського колективу. 

Отже, створення, а відповідно наявність є провідною організаційно-

педагогічною умовою підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування. Вона забезпечує формування складників готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування. Занурення студентів в інформаційно-

креативний освітній простір сприяє довірливим стосункам студентів у 

колективі,відсутності порушень навчальної та творчої дисципліни, етичних 

норм міжособистісного спілкування, створенню спільноти однодумців, як 
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запоруки колективної творчості, розкриттю власного творчого потенціалу, 

реалізації внутрішньої потреби,прагненню постійного самовдосконалення й 

саморозвитку, дає змогу студентам широко реалізовувати різні види 

комунікації в процесі оволодіння основами професійного спілкування, бути 

здатними до виконання спільних завдань,сприяє розкриттю творчої природи 

студента й прогнозує його творчі перспективи. 

Педагогічна діяльність у межах інформаційно-креативного освітнього 

простору спрямована на формування особистісних та професійних якостей 

студентів, мотивацію до навчання, опанування його предметного змісту. 

Залучення студента до освітньої діяльності уможливлює прояви з його боку 

ініціативи, вільного обміну творчими ідеями, думками, критичними 

зауваженнями, тобто стимулює формування готовності до професійного 

спілкування. 

Викладач професійних дисциплін мистецького закладу освіти, 

здійснюючи організацію інформаційно-креативного освітнього простору, має 

вирішувати освітні завдання як в педагогічному, так і творчому аспектах. Це 

вимагає детального аналізу заходів, що сприяють формуванню компонентів 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування, старанного 

відбору завдань форм та методів організації освітнього процесу, контролю, 

оцінювання, забезпечення необхідного ступеня внутрішньої свободи студента, 

звільнення його від внутрішніх бар’єрів, пошуку нестандартних рішень 

складних творчо-педагогічних проблем, використовуючи інформаційні та 

креативні можливості освітнього простору. 
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2.2. Організація комунікативної взаємодії учасників освітнього 

процесу через тріаду фахових дисциплін 

 

Провідною характеристикою фахової діяльності актора є професійне 

спілкування, відповідно, освітньо-виховне середовище, у якому відбувається 

підготовка майбутнього актора до професійного спілкування, розглядається в 

контексті комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу: передачі й 

сприйняття навчально-виховної інформації. Для успішної реалізації освітнього 

процесу необхідно дотримуватися певних нормативних вимог: 

1) побудова суб’єктно-суб’єктних відносин у навчальному творчому 

колективі; 

2) домінанта викладача як комунікатора навчальної діяльності студентів; 

3) тріада навчальних дисциплін – «Сценічний рух», «Сценічна мова», 

«Майстерність актора» як теоретико-практична база формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування; 

4) робота над формуванням готовності до професійного спілкування на 

основі персоніфікації. 

Суб’єкт-суб’єктні відносини, які необхідно побудувати в навчальному 

творчому колективі – це стосунки, що передбачають урахування думок, 

поглядів, цінностей кожного суб’єкта спілкування, прояв толерантності, 

співчуття та поваги, сприйняття один одного таким, яким він є. Ці відносини в 

освітньо-виховному процесі фахової підготовки майбутнього актора 

спираються на систему принципів: загальнодидактичні та специфічні 

(принципи театру та принципи системи професійної підготовки майбутнього 

актора). Характеристика специфічних принципів подано в підрозділах 1.2 та 

1.3. 

Група, де отримують професійну освіту майбутні актори є одночасно 

навчальним і творчим колективом, оскільки програмою фахової підготовки 

передбачено поєднання навчальної та творчої складових. Керівнику курсу 

необхідно з одного боку виконувати функції викладацької діяльності, з іншого–
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формувати колективні взаємовідносини, що реалізують однин із специфічних 

принципів підготовки майбутнього актора – принцип колективності. 

З метою пошуку способів формування суб’єкт-суб’єктних стосунків у 

навчальному та водночас творчому колективі ми ознайомилися з методикою 

А. Лутошкіна, яким представлено кожний етап становлення взаємовідносин як 

образ: 1) «піщана розсип»; 2) «м’яка глина»; 3) «мерехтливий маяк»; 

4) «червоні вітрила»; 5) «палаючий факел». Методику А. Лутошкіна покладено 

в основу побудови суб’єктно-суб’єктних взаємовідносин майбутніх акторів, 

формування яких вимагає творчого підходу. 

Перший етап «піщана розсип» характеризується відсутністю базової 

основи для міжособистісних стосунків між студентами. Навчальний курс – це 

формальна група, де кожен сам по собі. Члени навчальної групи стримані в 

проявах ознак спілкування, спільнота характеризується нестійкими 

об’єднаннями в мікрогрупи, настороженим сприйняттям педагога як 

формального лідера. У результаті спостереження за поведінкою студентів у 

групі педагог може запропонувати обрати старосту групи, студента, який 

проявляє організаційні здібності, для здійснення комунікації з усіма членами 

групи. На цьому етапі навчальні та творчі завдання, способи їх вирішення 

даються викладачем, який вимагає точного,безумовного їх виконання. 

Викладачу, як формальному лідеру, на етапі «м’яка глина» важливо 

об’єднати групу вимогами до дисципліни для виконання навчальних 

завдань:підготовка повідомлень про життя видатних діячів театру в межах 

проведення лекцій-бесід,організація перегляду вистав, відвідування художніх 

виставок, прослуховування музики тощо. Важливо організовувати обмін 

враженнями від побаченого та почутого, щоб майбутні актори вчилися 

висловлювати свої думки, проявляти емоції та налагоджувати контакти з 

іншими членами групи. Ініціатива за викладачем, бо саме він ставить творчі 

завдання з урахуванням поглядів та нахилів студентів. 

На етапі «мерехтливий маяк» у студентів виникає бажання активної 

взаємодії. Вони «запалюються» спільними проектами, а після виконання 
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«згасають». Педагогу важливо підтримувати цей «вогонь» – бути ініціативним, 

творчим, активним, – пропонуючи до опанування на практичних заняттях 

вправи психофізичного тренінгу та ігрові підготовчі, спрямовані на формування 

якостей професійного спілкування. Цей етап може характеризуватися частими 

емоційними виплесками студентів, що призводить до конфліктних ситуацій, які 

педагог повинен аналізувати та пояснювати, що конфлікти є перешкодою для 

реалізації творчої взаємодії, тому необхідно будувати особистісні стосунки на 

основі партнерства, відповідно до принципів колективності театру. Для зняття 

проблеми педагог може запропонувати учасникам конфлікту взяти участь у 

виконанні парної вправи або створити етюд, сюжетом якого є їх ситуація. 

Ініціатива залишається за викладачем, однак творчі пропозиції окремих 

студентів необхідно підтримувати. 

Утвердження ціннісних орієнтирів, активізація діяльності, спрямованої на 

встановлення конструктивних суб’єкт-суб’єктних відносин, запропонованих як 

педагогом, так й активною групою студентів, налагодження дружніх стосунків 

у групі відбувається на етапі, що отримав назву «червоні вітрила». Викладач 

повинен використовувати педагогічно обґрунтовані підходи (особистісно-

орієнтований, комплексний, системний, творчий тощо) для розвитку 

взаємовідносин у групі. Для вирішення складних творчих завдань щодо 

створення вистави необхідно формувати творчу взаємозалежність, 

відповідальність, взаємопідтримку, колективізм, розуміння кожним учасником 

спільних досягнень як власні. 

Найбільш повно взаємодія в групі реалізовується на етапі «палаючий 

факел». У виконанні навчальних і творчих завдань майже всі члени групи 

проявляють ініціативу та самостійність. Функція педагога у створенні суб’єкт-

суб’єктних відносин щодо виконання навчально-творчих завдань носить 

рекомендаційно-корекційний характер. Таке ставлення сприяє підготовці до 

професійних конкурсів (особливо міжнародного рівня), що потребує ще 

більшого взаєморозуміння, злагодженості дій у пошуках творчого рішення та 

його втілення. У стосунках між студентами переважає толерантність, повага, 
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доброзичливість у ставленні до результатів освітньої роботи кожного, 

незважаючи на ситуацію творчого суперництва, яку педагог може штучно 

створити, призначаючи двох виконавців на одну роль. Це допоможе 

майбутньому актору зрозуміти, що творча робота кожного є індивідуальною, 

одна роль може бути зіграна двома акторами дуже добре, але по різному. Тому, 

потрапивши в таку ситуацію в театрі, майбутній актор витрачатиме свої 

зусилля на творчу роботу над роллю, а не на зіпсування стосунків з колегами. 

Традиційно навчальна група студентів, майбутніх акторів, за специфікою 

підготовки – невелика, складає 16-20 осіб, з якою працюють два викладача: 

керівник та куратор. Такий спосіб організації є виправданим для об’єднання 

різних за здібностями, характером, рівнем здатності до навчання молодих 

людей у єдиний колектив, де вирішуються спільні творчі завдання, серед яких 

головним є створення вистав.  

Викладач фахових дисциплін повинен володіти якостями лідера, бути 

домінантою як комунікатор навчальної діяльності студентів, користуватися 

авторитетом і повагою серед колег. Використовуючи різні способами, він 

повинен прищеплювати студентам любов до театру, знайомити їх з прикладами 

відданого служіння мистецтву відомих акторів, стимулювати прояви їх творчих 

успіхів. У результаті дотримання такого стилю професійного спілкування 

викладачу фахових дисциплін, керівнику навчальної групи, можна 

розраховувати на: установлення довірливих відносин у колективі, 

співробітництво та партнерство, налаштованість на успіх. Це зумовлює високу 

результативність занять з фахових дисциплін, стимулює навчальну та творчу 

діяльність майбутніх акторів, сприяє розвитку особистісних професійно 

важливих якостей, приносить задоволення від спілкування. 

Взаємини педагога й студентів у навчальному колективі можна 

охарактеризувати як стосунки лідера та групи, об’єднаних спільними творчими 

завданнями. Екстраполюючи характерні риси поведінки лідера «малої групи», 

розроблені О. Сидоренко, ми визначаємо їх як нормативні вимоги до керівника 

курсу, який є комунікатором навчальної діяльності та повинен:«… постійно 
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підкреслювати важливість спільних цінностей та спільного бачення 

майбутнього; постійно підкреслювати ідентичність: зосередженість на розвитку 

зв’язків між своїми послідовниками та формувати в них почуття «хто ми є» і 

«що ми відстоюємо» як організація;моделювати бажану поведінку: проявляти 

особисту прихильність до цінностей, які він (або вона) висуває, проявляти 

самопожертву, яка свідчить про відданість цим цінностям;виражати силу: 

створювати враження впевненості в собі, фізичної та соціальної сміливості, 

рішучості, оптимізації новаторства» [269, с. 49.] 

Саме такі лідерські якості проявляли відомі діячі театру Є. Вахтангов, 

Є. Гротовського, М. Чехов, М. Кнебель, З. Корогодський, Л. Курбас, 

В. Мейєрхольд та ін., беручи відповідальність за якісний рівень фахової 

підготовки, за морально-етичну сторону життя курсу, за вибір навчального 

репертуару, за майбутні творчі долі своїх учнів. 

Є. Вахтангову, на правах керівника студії, удавалося успішно поєднувати 

в освітньому процесі властиву театру стихію гри із суворою професійною 

дисципліною. Його організаційна та педагогічна діяльність була орієнтована на 

створення колективу однодумців, що уможливлювало вирішення проблеми 

виховання молодої людини, формування її світогляду, естетичних та етичних 

установок, моральних якостей, суспільної активності [278]. 

Великий актор М. Чехов убачав успіх власної педагогічної діяльності в 

налагодженні партнерських стосунків між членами творчого колективу. 

Сутність діяльності педагога М. Кнебель розуміла як піклування про 

особистісне становлення учнів, їх взаємини в колективі, підвищення їх 

загальної культури та моральних якостей [151]. 

Наявність атмосфери взаємної довіри між учасниками колективу та його 

лідером для Є. Гротовського була єдиною умовою успішного професійного 

навчання та творчої взаємодії, оскільки, пропускаючи актора через цілий ряд 

шокуючих тренінгів, він змушував його зосередитися на вивченні позитивних 

та відразливих рис власної природи, щоб прийняти їх та навчитися 

використовувати в якості інструмента для творчого самовираження [94]. 
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Важливість довірливих стосунків між педагогом та учнями підкреслював 

З. Корогодський. Під час бесід зі студентами він говорив: «…необхідно 

пам’ятати, що навчання складається із створення колективної творчої 

атмосфери (студійності) та власної творчості. Без першого – другого бути не 

може» [158, с. 106] . 

В. Кан-Калік розглядав систему стосунки викладача та членів 

навчального колективу як:взаємодію факторів взаємозалежності та співпраці 

суб’єктів спілкування; формування в студентів відчуття психологічної 

спільності з педагогом; орієнтування на педагога, як на людину з високою 

самооцінкою та самосвідомістю; відсутність авторитарних форм педагогічного 

впливу; підтримку стійкої мотивації до навчальної діяльності та використання її 

як фактора управління освітнім процесом; єдність ділового й особистісного 

спілкування; включення студентів у систему професійного педагогічного 

спілкування [138]. 

Відомі педагоги підкреслювали необхідність лідерських якостей 

викладача для організації освітнього процесу фахової підготовки майбутнього 

актора та управління внутрішньоколективними відносинами, які безпосередньо 

впливають на становлення молодої людини як творчої особистості. 

Вищевикладене підтвердженням нашої позиції щодо домінуючої ролі 

викладача як комунікатора у взаємодії учасників освітнього процесу. 

Організація комунікативної взаємодії між студентами та викладачем 

забезпечує ефективне засвоєння теоретичного змісту навчальних дисциплін, 

максимальне розкриття прийомів практичного опанування професійних умінь і 

навичок. 

Спираючись на структуру циклу дисциплін професійного спрямування 

підготовки майбутнього актора музично-драматичного театру, що була 

представлена в дослідженні Л. Гринь, ми виділяємо тріаду навчальних 

предметів «Сценічний рух», «Сценічна мова»,«Майстерність актора» як 

домінанту щодо підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. 

Кожна з виділених нами дисциплін є провідною у формуванні готовності 
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майбутнього актора до професійного спілкування на теоретичному та 

практичному рівнях. 

На рис. 2.2 показано взаємозв’язок тріади дисциплін, кожна з яких є 

самостійною. Їх зміст представлено в робочих програмах (Додаток К). Тріада 

дисциплін є теоретично-практичною фундаментальною базою. Завдяки 

взаємопроникненню та взаємовпливу навчальної інформації цих дисциплін 

відбуваються міждисциплінарні зв’язки, які забезпечують комплексну 

підготовку майбутнього актора до професійного спілкування: рух – слово – дія. 

 

 

Рис. 2.2. Тріада дисциплін, спрямованих на формування готовності до 

професійного спілкування 

 

Для опанування спеціальних теоретичних знань, набуття практичних 

умінь та навичок необхідно: 

а) використання тріади фахових дисциплін «Сценічний рух», «Сценічна 

мова», «Майстерність актора» як домінанти формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування; 

б) координування зусиль викладачів дисциплін «Сценічний рух», 

«Сценічна мова», «Майстерність актора» у вирішенні завдань підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування; 
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в) застосування нових науково-методичних розробок з дисциплін 

«Сценічний рух», «Сценічна мова», «Майстерність актора» з метою 

підвищення ефективності підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування. 

Завданням викладачів дисциплін «Сценічна мова», «Сценічний рух» є не 

просто виховання мовних та рухових навичок, а формування здатності 

майбутнього актора за їх допомогою здійснювати трансляцію внутрішнього 

стану сценічного персонажа, реалізовувати сценічну взаємодію з іншими 

персонажами в запропонованих обставинах вправи, етюду, літературного 

уривка, вистави. Повною мірою це може відбуватися лише за умови 

усвідомлення студентом власних можливостей реалізації професійного 

спілкування в результаті опанування умінь та навичок з вищеозначених 

дисциплін. 

Питання чіткості трансляції творчого завдання через рух, жестикуляцію, 

пластику висвітлювали у своїх навчально-методичних працях діячі 

театрального мистецтва, викладачі дисципліни «Сценічний рух» у закладах 

вищої освіти А. Дрознін [103], І. Кох [162], В. Мейєрхольд [201], Н. Морозова 

[211], М. Чехов [345; 346] та ін. 

Мета вивчення дисципліни «Сценічний рух» – підготовка студента до 

професійного спілкування засобами руху, до реалізації конкретних завдань 

професійного спілкування в образній та виразній пластичній формі. Одним із 

завдань вивчення цього навчального предмета є професійне спілкування актора, 

що в сценічних умовах реалізовується невербальними засобами,основу яких 

складає рух. 

До появи слова людина використовувала як засоби комунікації рухи. За їх 

допомогою вона могла передавати інформацію та демонструвати весь спектр 

емоцій, на які була здатна. З появою мовлення потреба в рухах для передачі 

інформації зменшилась, однак людина зберегла здатність надавати словам 

емоційного забарвлення за допомогою жесту, міміки, пози, руху тощо. 
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Студенти вивчають основні школи сценічного руху та їх характерні 

особливості, техніку виконання загальних рухових навичок, сценічних трюків 

та акробатичних вправ як специфічних засобів сценічної взаємодії, 

взаємозв’язок рухового та мовного апарату, історичні періоди та національні 

традиції, які диктували правила етикету, що надавало спілкуванню виразної 

сталої зовнішньої форми. 

Майбутні актори мають усвідомити важливість жесту в передачі 

емоційного стану сценічного персонажа, необхідність реалізації через жест 

комунікативних можливостей. Щоб сформувати своє тіло як інструмент для 

трансляції широкого спектру емоцій, студенти повинні: оволодіти прийомами 

сценічного руху як засобами передачі певної інформації; навчитися 

відтворювати через пластичний малюнок ролі характер сценічного героя та 

спосіб його спілкування відповідно до запропонованих обставин; передавати 

внутрішній ритм ролі через рухові навички; передавати зовнішню 

характерність сценічного героя засобами пластики; транслювати ставлення до 

партнера через жест; реалізовувати процес професійного спілкування актора в 

межах стильової поведінки та правил етикету, відповідно до часу та місця, 

заявлених автором у п’єсі. 

Виконання цих вимог забезпечує формування таких професійних 

характеристик, як установка на самовдосконалення, прагнення до самопізнання, 

увага, спостережливість, відчуття темпоритму сценічної дії, фізична активність 

та мімічна виразність, що визначають мотиваційний та комунікативно-

діяльнісний компоненти готовності допрофесійного спілкування. 

Дисципліни «Сценічний рух» та «Сценічна мова» тісно пов’язані, 

оскільки слово й жест, як засоби передачі інформації, є невід’ємними одне від 

одного. «Сценічна мова» формує вміння та навички володіння засобами 

вербального спілкування, які здійснюються через певні форми сценічної 

взаємодії та впливу на глядача (монолог, діалог тощо) засобами слова. Частина 

вправ з формування голосових якостей і використання слова як засобу 

спілкування засвоюється в комплекс із фізичними діями. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, де представлені 

компетентності, на яких ґрунтується підготовка до професійного 

спілкування,студент повинен знати теоретичні основи дисципліни «Сценічна 

мова»:жанрові особливості літературного твору, специфіку авторського 

стилю,режим експлуатації голосового апарату;засоби сценічного мовлення; 

закони логіки мовлення, правила орфоепії та уміння використовувати їх в 

процесі професійного спілкування тощо. 

Для оволодіння основами дисципліни «Сценічна мова» майбутній актор 

повинен навчитися застосовувати практичні навички володіння мовно-

голосовим апаратом, самостійно працювати над сценічним утіленням 

різножанрових творів засобами сценічного мовлення, використовувати в 

практичній діяльності здобутки та досягнення видатних майстрів, 

представників вітчизняних і зарубіжних театральних шкіл . 

Формування мотиваційного та комунікативно-діяльнісного компонентів 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування відбувається в 

межах опанування дисципліни «Сценічна мова» через професійні якості, що 

відображені в матрикулі, а саме: бажання творчої реалізації, установки на 

самовдосконалення, прагнення до самопізнання, розвинутий розмовний слух, 

фонаційне дихання, гучність голосу, політність голосу, чітку дикцію, 

артикуляційну виразність, відчуття темпо-ритму, володіння немовними 

виразами, фізичну й психічну активність, мімічну виразність. 

Проблема формування сценічного мовлення як засобу вербального 

спілкування актора в процесі фахової підготовки, теоретико-методологічні, 

методичні та практичні аспекти висвітлені в працях філологів (Ф. Бацевич [32], 

Н. Грипас [89], Н. Костриця [161], Л. Мацько [171] та ін.), 

психологів(Л. Виготський [71], А. Жинкін [116], О. Леонтьєв [179] та ін.), 

фізіологів(І. Павлов [224], І. Сєченов [267] та ін.), театральних педагогів, 

викладачів зі сценічної мови вітчизняних та зарубіжних мистецьких закладів 

освіти, акторів, професійних читців, режисерів (І. Барибіна [27], С. Беррі [366], 

А. Гладишева [82], В. Камишнікова [137], І. Козлянінова [153], К. Лінклейтер 
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[374], А. Петрова [232], І. Промптова [248], З. Савкова [262], Е. Чарелі [339], 

Р. Черкашин [343], О. Чорна [344] та ін.). 

К. Станіславський називав слово найголовнішим елементом акторської 

виразності, трактуючи сценічне мовлення як мистецтво словесної взаємодії. 

Досліджуючи його структуру,він сформулював закони логіки мовлення, 

опанування та використання яких є основою у формуванні готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування: закон підтексту, закон 

надзавдання, закон наскрізної дії, закон нового поняття, закон порівняння й 

протиставлення, закон створення та відображення послідовної лінії внутрішніх 

бачень. 

Закон підтексту:актор-виконавець,промовляючи текст автора, який 

містить певну інформацію, повинен продемонструвати також оцінку цієї 

інформації, що виражає ставлення до суб’єкта чи об’єкта спілкування. 

Закон надзавдання: проголошення актором тексту не може відбуватися 

без усвідомлення ним визначеного режисером завдання для кожного епізоду та 

надзавдання для вистави загалом. Надзавдання – це мета, задля якої актор від 

імені персонажа вступає в процес спілкування із суб’єктами, об’єктами та 

предметами в межах вистави. Тож складовою частиною логіки мовлення є 

закон надзавдання. 

Закон наскрізної дії:шлях актора до реалізації надзавдання ролі лежить 

через виконання ним послідовних логічних дій, які відбуваються в 

безперервному процесі спілкування в системах трьох діад. 

Закон нового поняття:мовне спілкування партнерів незмінно 

супроводжується невербальною взаємодією. Використання в ній пауз, нових 

інтонацій, підтекстів, немовних виразів (якості матрикулу)звертає увагу глядача 

на нові обставини, що змінили стосунки сценічних персонажів.  

Закон порівняння і протиставлення: професійне спілкування засобами 

мовлення передбачає трансляцію процесу проходження думки від моменту 

сприйняття інформації, її аналізу й реакції на неї до судження та висновку. У 

діалогічному спілкуванні інформація може бути сприйнята партнером 
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позитивно, підтримана, розвинута або сприйнята негативно та відкинута, у 

цьому є сутність закону порівняння й протиставлення. 

Закон створення й відтворення послідовної лінії внутрішніх бачень: 

сценічне спілкування за допомогою слова відбувається на основі чуттєвого 

образного уявлення про дійсність і спонукає уяву актора до створення 

кінострічки внутрішнього бачення, які транслюються ним глядачеві [306]. 

К. Станіславський уважав дисципліни «Сценічна мова» та «Майстерність 

актора» невідокремними та наполягав, щоб їх викладання відбувалося за 

участю тих же педагогів. 

Такої ж думки дотримується англійський педагог зі сценічної мови, 

режисер Королівського Шекспірівського театру С. Беррі. Розглядаючи 

психологічні аспекті роботи над голосом, вона стверджує, що голос є 

природним транслятором внутрішнього життя людини. Це положення 

відображує відмінну особливість її методики роботи над голосом, що полягає у 

відпрацюванні тісного зв’язку голосу та тіла в процесі мовного спілкування. На 

думку С. Беррі розвиток голосових якостей відбувається в три етапи: 

- на першому етапі актор опановує техніку виконання на релаксацію, 

дихання, укріплення м’язів язика та губ; 

- на другому етапі відпрацьовується свобода та гнучкість голосу з метою 

досягнення єдності фізичної та емоційної енергії; 

- на третьому етапі синтезуються результати двох попередніх етапів, 

актор набуває почуття свободи та впевненості в собі [366]. 

Власний акторський та викладацький досвід автора підтверджує думку 

про викладання дисциплін «Майстерність актора» і «Сценічна мова» одними 

педагогами. Така організація освітнього процесу є цілком слушною, тому як 

забезпечує системність у роботі над формуванням готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування, спостереження та контроль за 

індивідуальним розвитком професійних вмінь і навичок кожного студента. 

Для оволодіння основами дисципліни «Майстерність актора» студент 

повинен усвідомити роль мистецтва театру як засобу налагодження відносин у 
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суспільстві в контексті вивчення історії його становлення та розвитку. 

Майбутньому актору також важливо знати основні поняття навчальної 

дисципліни, теоретичні основи анатомії, фізіології, психології, гігієни та 

загальної профілактики професійних захворювань. У процесі навчання він 

опановує правила застосування вмінь і навичок професійного спілкування 

засобами психофізичного тренінгу, застосовує на практиці навички володіння 

вербальними та невербальними засобами професійного спілкування, вчиться 

сприймати авторський і режисерський творчий задум та реалізовувати його в 

процесі професійного спілкування з глядачем; формувати культуру 

професійного спілкування як органічну складову фахової кваліфікації 

працівника мистецького закладу. 

Специфікою формування навичок професійного спілкування майбутнього 

актора в процесі фахової підготовки є обов’язкова присутність глядача – 

педагогів, студентів, батьків, оскільки глядач є необхідним компонентом 

театру,суб’єктом професійного спілкування актора. 

Страх перебування на публіці – це один з бар’єрів для здійснення 

комунікативної взаємодії. Завданням викладача дисципліни «Майстерність 

актора» – допомогти студенту звільнитися від дискомфортного відчуття, яке 

провокую виникнення блоків як на фізичному, так й емоційному рівнях. Ця 

робота може відбуватися в процесі формування здатності до продуктивної 

діяльності в умовах стресу через уміння концентруватися, зосереджувати 

сценічну увагу на суб’єктах, об’єктах і предметах спілкування (три кола уваги). 

Як комунікатор, викладач, організовуючи процес комунікативної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу, повинен спрямовувати 

викладацьку діяльність на розвиток таких професійно важливих індивідуальних 

якостей, як стійкий інтерес до професії актора(бажання творчої реалізації), що 

стимулює потребу опанування спеціальних знань та вмінь (прагнення до 

пізнання);здатності до рольової гри, що містить віру в запропоновані 

обставини, органічність сценічного існування, безпосередність упродовж 

спілкування, розвинуту уяву та фантазію. 
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Акторська майстерність студента набувається через здатності до 

створення власного творчого задуму та сприйняття авторських і режисерських 

ідей, що потребує розвинутих аналітичних якостей, уміння втілювати творчий 

задум у процесі професійного спілкування. Це потребує сформованості 

необхідних психофізичних умінь і навичок, що й відбувається в межах тріади 

навчальних дисциплін під керівництвом викладача, який управляє як 

суб’єктами комунікативної взаємодії, так і потоками навчальної інформації. 

Здатність до суб’єкт-суб’єктного спілкування з партнером, з глядачем 

забезпечується кропіткою роботою викладача над формуванням у студента 

уміння працювати в колективі,його комунікативними якостями, емпатійністю, 

толерантністю. 

Робота над формуванням названих якостей забезпечує готовність 

мотиваційного, творчо-емпатійного, когнітивно-емоційного та комунікативно-

діяльнісного компонентів професійного спілкування майбутнього актора. 

Складний психофізичний процес народження слова під час опанування 

практичних навичок спілкування, що входить до програми дисципліни 

«Майстерність актора», повинен відбуватися паралельно із засвоєнням умінь та 

навичок професійного спілкування засобами дисциплін «Сценічний 

рух»,«Сценічна мова» та перебувати під безперервним педагогічним 

контролем. Так, наприклад, опанування підготовчих вправ, створення етюдів, 

уривків на заняттях з дисципліни «Майстерність актора» дає змогу комплексно 

реалізовувати навички, набуті на заняттях з дисциплін «Сценічний рух» та 

«Сценічна мова» і навпаки, використовувати етюдний метод для опанування 

умінь сценічного бою та рухових навичок у літературних програмах з 

дисципліни «Сценічна мова», що сприяє ефективному засвоєнню навчального 

матеріалу вказаних дисциплін. 

У ЗНУ практикується поєднання керівництва акторським курсом і 

викладання дисципліни «Майстерність актора» з дисциплінами «Сценічний 

рух» і «Сценічна мова», що дає високі результати, оскільки робота з 

формування готовності до професійного спілкування на основі опанування 
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програми тріади основних фахових дисциплін перебуває під постійним 

контролем одних і тих самих фахівців. Практична перевірка отриманих знань і 

вмінь з мовлення й руху відбувається на заняттях, заліках та іспитах з 

дисципліни «Майстерність актора», де поєднуються всі рухові та мовні 

навички, набуті студентом у процесі навчання, а також формуються вміння 

використання цих навичок як засобів професійного спілкування. 

Останньою із позначених нормативних вимог до організації 

комунікативної взаємодії суб’єктів освітнього процесу є робота над 

оволодінням готовності до професійного спілкування на основі персоніфікації, 

а саме: спрямованості на Я-концепцію особистості, оцінку власної ролі в 

процесі вирішення соціальних проблем засобами театрального мистецтва, 

розуміння важливості та професійної необхідності опанування різноманітних 

навичок для особистісної творчої реалізації. 

Поняття «персоніфікація» (від лат. persona – особистість) психологічна 

наука трактує як потребу особистості у виявленні своїх індивідуальних якостей 

[243]. У педагогічній науці «персоніфікація» визначається як «…часткова 

ідентифікація себе з іншими, усвідомлення й відчуття власної індивідуальності 

та унікальності, відкриття особистістю самої себе» [280]. 

У навчально-виховному процесі закладу вищої освіти ця вимога передбачає 

орієнтацію на особистість майбутнього актора: вивчення викладачем «Я-

концепції» кожного студента, спрямування його зусиль на підтримку тих, хто має 

занижену самооцінку та «охолодження» тих, хто має завищену. Дотримання цієї 

вимоги є важливим у педагогічній діяльності, тому що в закладі освіти студент не 

тільки набуває професійних умінь та якостей, проте й формується як творча 

особистість, у майбутньому як представник творчої інтелігенції. Для акторського 

фаху це має принципове значення. У творчій діяльності дехто іноді порушує 

професійні етичні норми, відповідно набуває так звану «зіркову хворобу». Отже, 

етичні норми спілкування, про які викладено вище, їх знання, прийняття та 

дотримання є моральною основою професійного спілкування. Відповідно, фахову 

підготовку майбутнього актора важливо здійснювати з позиції персоніфікації. 
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Серед різноманітних навчальних форм фахової підготовки майбутнього 

актора важливе місце посідає індивідуальна робота з дисциплін «Майстерність 

актора», «Сценічний рух», «Сценічна мова», «Вокал», «Хореографія»,у змісті 

яких реалізується особистісно-орієнтований підхід. Через цю форму освітнього 

процесу здійснюється персоніфікація у двох аспектах: перший – реалізація 

суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-предметної взаємодії на початковому етапі 

відпрацювання професійних навичок. Відбувається персоніфікація через 

ідентифікацію особистості студента з певною твариною, предметом або 

природним явищем. Другий – реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії через 

персоніфікацію сукупності індивідуальних характеристик особистості 

студента:ідентифікацію свого «я» з «іншими» та прояву себе повною мірою в 

процесі колективної взаємодії, усвідомлення та відчуття власної 

індивідуальності, унікальності, відкриття особистістю самої себе. 

Така робота виконується в безпосередньому спілкуванні між студентом і 

викладачем, її результат залежить від здатності особистості студента до 

персоніфікації, оцінки власної ролі в процесі вирішення соціальних проблем 

засобами театрального мистецтва, розуміння важливості та професійної 

необхідності опанування ним різноманітних навичок для особистісної творчої 

реалізації. 

У цьому процесі важливою є роль педагога, який входить у суб’єкт-

суб’єктні спілкування зі студентом, що полягає в толерантному ставленні до 

його думок та переживань, у врахуванні права на власний розсуд. Під час 

проведення індивідуальних занять з фахових дисциплін та перевірки 

самостійних завдань викладач працює над усуненням індивідуальних вад 

студентів (голосових, дикційних, заниженої та завищеної самооцінки, 

тривожності та страху публічного виступу), а також сприяє становленню 

особистісних якостей студента, допомагає подолати внутрішні бар’єри на 

шляху студента до самопізнання,професійного самовизначення, пошуку 

власного творчого стилю, розвитку комунікативних якостей. 
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Отже, організація комунікативної взаємодії в процесі фахової підготовки 

майбутнього актора забезпечується суб’єктно-суб’єктними відносинами в 

навчально-творчому колективі, визнанням домінанти викладача як комунікатора 

навчальної діяльності, використанням тріади навчальних дисциплін «Сценічний 

рух», «Сценічна мова», «Майстерність актора» як теоретико-практичної бази 

формування готовності майбутнього актора до професійного спілкування та 

використання персоніфікації як основи підготовки до професійного спілкування. 

 

 

2.3. Упровадження комплексу інтерактивних психофізичних 

тренінгів у процес професійної підготовки майбутніх акторів 

 

Спілкування людини в природному оточенні, де вирішуються необхідні 

життєві задачі, використовуючи рухові, мовленнєві та інші уміння,суттєво 

відрізняється від спілкування актора на сцені. Без належно сформованих 

навичок дихання, професійної постановки голосу глядач може не почути 

актора; без володіння навичками сценічного руху його тіло на сценічному 

майданчику буде невиразним, млявим, жести не передаватимуть усієї гами 

емоцій, що його переповнюють. 

Тіло актора мусить бути точним інструментом, транслюючи назовні 

найтонші внутрішні переживання актора, який викликатиме в глядачів 

співчуття до свого персонажа та залучатиме їх до процесу спілкування, 

незважаючи на постійне відчуття стресу, хвилювання перед виходом на сцену 

та прагнення його подолати. У процесі відображення актором життя виникає 

парадокс: він у неприродних умовах сценічної реальності має спілкуватися 

цілком природно, як властиво людині в реальному житті. 

У процесі фахової підготовки майбутнього актора важливо знайти шляхи 

звільнення студента від страху публічного виступу,бо страх не сприяє 

налаштуванню органів відчуття на сприйняття та зосередженості на об’єкт уваги, 

на постійну органічну взаємодію з об’єктами та суб’єктами професійного 
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спілкування, що має бути безперервним, активним й дієвим. Актор використовує 

власні психофізичні зусилля та засоби комунікації, відтворюючи життя сценічного 

персонажа з усіма запропонованими обставинами й всіма причинами, які 

змушують останнього до взаємодії або до протистояння з іншими персонажами 

вистави. 

Розуміючи важливість гармонійного розвитку актора та вимагаючи від 

студійців спрямування зусиль на відтворення органічної взаємодії в поєднанні 

слова й руху, імпровізаційної свободи, розвитку образного мислення, Л. Курбас 

запроваджував тренувальні заняття. Один з учасників студії Л. Курбаса, видатний 

психолог О. Запорожець згадував: «…ми посилено займалися акробатикою, 

ритмікою,постановкою голосу, пропадаючи в театрі цілими днями…» [120, с. 29] і 

в результаті такої інтенсивної роботи: «…висувалася нова і, з мого погляду, дуже 

продуктивна концепція акторської виразності…» [120, с. 33 ]. 

Поняття «тренінг» в перекладі з англійської (training від train) – навчання, 

виховання, підготовка, тренування, дресирування [112, с. 514]. У цьому сенсі 

тренінг у всі часи використовувався в суспільстві як спосіб передачі 

накопичених знань та як спосіб засвоєння практичних навичок та умінь у 

різних галузях людської діяльності. 

Дослідженню впливу регулярних тренінгів на людину, на якість її життя 

та спілкування присвячували роботи фахівці в галузі соціальної педагогіки, 

психології О. Гройсман [91], О. Запорожець [120], З. Бєлоусова, Н. Шевченко 

[39], Д. Карнегі [143], К. Левін [177], С. Макшанов [336], Л. Петровська [233], 

К. Роджерс [254], М. Форвег [379], Н. Хрящева [336] та ін. 

За ступенем актуальності проблема дефіциту спілкування посідає сьогодні 

одне з провідних місць серед суспільного життя. Першість використання тренінгів 

як засобу формування навичок спілкування, розвитку впевненості в собі й навичок 

публічних виступів належить Д. Карнегі [143]. Ним доведено, що тренінг є дієвим 

методом вирішення проблем, пов’язаних зі страхом спілкування. 

Тренінги соціальних та життєвих умінь англійського психолога 

К. Роджерса, їх гуманістичне спрямування, сприяли саморозвитку особистості, 
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формуванню навичок емоційного самоконтролю, налагодженню 

міжособистісного спілкування [254]. 

Теоретичним та методичним аспектам соціально-психологічного тренінгу 

присвячені роботи Л. Петровської, наукова діяльність якої сприяла 

розповсюдженню та практичному використанню розроблених нею методик з 

формування навичок міжособистісного спілкування [233]. 

Американський психолог К. Левін [177], засновник Національної 

лабораторії тренінгу, упроваджуючи власні методики, успішно вирішував 

проблеми спілкування в робочому колективі, укріплення відносин та 

розв’язання конфліктів. Йому належить твердження згідно з яким поведінка 

людини залежить від факторів, що відбуваються тут і тепер. Це положення є 

актуальним для нашого дослідження, оскільки актор на сценічному майданчику 

також має перебувати тут і тепер у межах запропонованих обставин ролі. 

У Лейпцігському університеті М. Форвегом розроблено й впроваджено 

соціально-психологічний тренінг, де драматизація та рольові ігри 

використовувалися як допоміжні засоби [379]. Їх цінність для напрацювання 

комунікативних умінь, на думку вченого, полягає в здатності людини активно 

діяти в умовах рольової гри, відкрито виражаючи емоції та успішно 

реалізовуючи особистий творчий потенціал. 

Така форма роботи над тренінгом є аналогічною методу «фізичних дій», 

сутність якого полягає у використанні студентом найпростіших фізичних дій 

для пробудження підсвідомості, виникнення безпосередніх емоційних реакцій, 

зародження та прояву почуттів «від життя людського тіла до життя людського 

духу» [307]. Фізична дія в процесі пошуку шляхів до сценічного втілення 

художнього образу стимулює уяву актора й спрямовує її на перетворення 

запропонованих обставин літературного твору в безперервну лінію життя 

сценічного персонажа. 

Проблеми опанування тренінгу як обов’язкового етапу фахової освіти 

актора розглядали відомі театральні педагоги, актори, режисери, психологи 

І. Барибіна [27], С. Беррі [366], С. Гіппіус [75], М. Горчаков [81], 
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Є. Гротовський [94], П. Брук [53], Е. Жак-Далькроз [371],Ф. Дельсарт [68], 

Л. Курбас [174], М. Кнебель [151], К. Лінклейтер [374], E. Machlin [375], 

В. Мейєрхольд [201], П. Саксаганський [265], К. Станіславський [305; 306], 

Г. Товстоногов [320], J. Klifford Turner [373], М. Чехов [345; 346] та ін. 

Щоб транслювати характер внутрішнього життя сценічного героя через 

фізичну дію, майбутньому актору необхідно опанувати різноманітні способи її 

виконання в процесі сценічної взаємодії. Це вимагає свідомого підходу актора до 

створення зовнішнього малюнка ролі та наявності тренованого тілесного й мовно-

голосового апарату як інструменту для його реалізації. Найбільш ефективним 

способом перетворення тіла на інструмент, що здатний до виконання складних 

творчих завдань є «тренінг і муштра» за К. Станіславським [306]. 

Підкреслюючи важливість психофізичного тренінгу для формування 

професійних якостей майбутнього актора театральний педагог М. Кнебель 

зазначала: «Налаштувати свою психофізику так, щоб вона безперервно 

спостерігала, сприймала, перетворювала, відбирала, знову збагачувала 

враженнями, – і так ціле життя, до кінця, до останнього подиху. А на початку 

цього шляху – прості, найпростіші вправи» [151]. На її думку, студент має 

ідентифікуватися з маленькою дитиною за свіжістю сприйняття життєвих 

подій, емоційністю та вміти використовувати цю якість під час напруженої 

навчальної роботи. 

Надаючи великого значення комплексній роботі над тілесною 

підготовкою та формуванням умінь передавати внутрішні імпульси засобами 

зовнішньої виразності, великий актор М. Чехов писав: «Тіло актора повинне 

розвиватися під впливом душевних імпульсів. Вібрації думки (уяви), почуття й 

волі, пронизуючи тіло актора, роблять його рухливим, податливим і гнучким. 

Тому в запропонованому методі ви не знайдете чисто фізичних вправ». 

М. Чеховим було розроблено комплекс вправ на виявлення психологічного 

жесту, який є зовнішнім «проявом життя людського духу» [345; 346]. 

Режисер В. Мейєрхольд також уважав тіло актора найбільш 

самодостатнім серед засобів акторської виразності. Підкреслюючи його 
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важливість для спілкування з глядачем, писав: «Роль сценічного руху значно 

важливіша за ролі інших елементів театру. Утративши слово, утративши 

акторське вбрання, рампу, куліси, театральне приміщення й залишившись 

тільки з актором, з його майстерними жестами, театр все ж таки залишається 

театром: про думки й прагнення актора глядач дізнається з його рухів та 

гримас…» [200]. 

До навчального плану занять в Інституті ритму Жака-Далькроза входили 

такі дисципліни, як ритмічна гімнастика, імпровізація, дихання, гімнастика, 

танець, пластика тощо. У межах опанування «сольфеджіо для тіла», так Жак-

Далькроз називав тренінг, майстер приділяв увагу розвитку внутрішнього 

слуху, пам’яті, вправам на концентрацію уваги, координацію рухів, 

автономного функціонування окремих частин тіла. Його педагогічна діяльність 

була спрямована на «виховання тіла» майбутнього митця як інструмента, 

здатного реагувати на найменші зміни в ритмічному малюнку партитури ролі, 

оскільки тіло, на його переконання – це інструмент для вираження душі [7; 68]. 

Французькому педагогу Ф. Дельсарту належить ідея використання 

«діафрагмального» дихання під час співу та проголошення звуків на сцені, що 

тепер є загальноприйнятим. У роботі над дикційними вправами Ф.Дельсарт 

вимагав від учнів чіткості вимови та розуміння процесу формування звуку й 

знаходження для нього свого місця в ротовій порожнині. Коли хтось із учнів не 

повністю вимовляв звуки, він повторював: «Слово – останній зовнішній 

продукт почуття, усякі інші рухи йдуть попереду, слово останнє й раптом воно 

ковтається. То краще вже його не випускати, ніж, випустивши, брати назад» 

[68, с. 30]. Жест Ф. Дельсарт називав зброєю серця, виразником почуттів, 

оскільки він може висловити те, що не можна передати словами. 

На думку польського режисера й дослідника Є. Гротовського, актор, 

використовуючи власне тіло як інструмент для вираження внутрішніх імпульсів, 

що перебувають на межі уявного й реального світу,повинен знати свої проблеми 

та вміти боротися з ними. Він уважав, що засвоєння умінь та навичок професійної 

майстерності, розширення виконавських можливостей для актора є процесом 
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безкінечним, оскільки: «…на кожній стадії самопізнання, з кожною новою 

задачею, з кожним подоланням, з кожним проривом через приховані бар’єри він 

(актор) буде зустрічатися з новими технічними проблемами на більш високому 

рівні. Він повинен навчитися долати їх за допомогою базових вправ. Це 

стосується всього: руху, пластики, створення маски м’язами обличчя, і, по суті, 

кожної частини акторського організму» [95, с. 36]. Для Є. Гротовського 

професійне виховання актора полягає в спрямуванні всіх методів тренінгу на 

зняття внутрішніх бар’єрів, що заважають звільненню акторської природи. 

С. Гіппіус, вивчаючи основи сучасної психофізіології, дійшов до 

висновку, що емоційний та інтелектуальний розвиток людини залежить від 

здатності сприймати найпростіші зорові, слухові, тактильні, м’язово-рухові 

відчуття, від розвитку найпростіших чуттєвих умінь. Навчальні тренінги, 

запропоновані педагогом, є складовою виховання творчої особистості, оскільки 

дають можливість майбутньому актору набувати вміння керувати взаємодією 

всіх систем організму, не ігноруючи жодної з них [75]. 

Поділяючи думки відомих дослідників, театральних діячів, педагогів щодо 

необхідності тренінгу як специфічного методу формування психофізичного 

апарату майбутнього актора, опираючись на результати власної практичної 

діяльності ми переконуємося, що саме інтерактивний психофізичний тренінг 

найбільш ефективно сприяє звільненню актора від психофізичних затисків, 

формуванню широкого спектру засобів професійного спілкування актора та 

здійсненню емоційного впливу на глядача,трансляції системи взаємозв’язків у 

межах запропонованих обставин вправи, етюду, уривка, вистави. 

З метою опанування майбутнім актором широкого спектру 

психофізичних умінь та навичок нами було розроблено комплекс інтерактивних 

психофізичних тренінгів, спрямованих на формування готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування. Упровадження цього комплексу в освітній 

процес є необхідною умовою ефективного формування мотиваційного, 

когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного, комунікативно-діяльнісного 
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компонентів готовності. Теоретичним та методичним підґрунтям створення 

комплексу тренінгів є наукові напрацювання психологів, театральних педагогів. 

Розробляючи комплекс тренінгів, ми опиралися на принципи, виведені 

дослідниками в галузі соціально-психологічного тренінгу С. Макшановим і 

Н. Хрящовою [336]. Ці принципи стали нормативною основою комплексу 

тренінгів з формування готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування: принцип активності полягає в спонтанному приєднанні до 

здійснення тренінгових вправ, швидкому включенні учасників тренінгу в 

процес спілкування та усвідомленні ними виконання відповідних дій; принцип 

дослідницької та творчої позиції спрямовує учасників на пошук нових форм 

поведінки, експериментування та відкриття для себе нових можливостей 

спілкування; принцип об’єктивації (усвідомлення)поведінки полягає в створенні 

умов для зворотного зв’язку, це може бути детальне обговорення результатів 

тренінгу з учасниками або ж перегляд відеозапису; принцип партнерського 

(суб’єкт-суб’єктного) спілкування забезпечує взаємодію між усіма учасниками 

тренінгу, урахування інтересів та почуттів кожного, що сприяє 

взаєморозумінню між членами групи та розвитку емпатії. 

Мета тренінгу – формування мотиваційного, когнітивно-емоційного, 

творчо-емпатійного та комунікативно-діяльнісного компонентів готовності 

майбутнього актора допрофесійного спілкування. 

Завдання тренінгу: активізація мотивації до професійної діяльності; 

виявлення та формування художньо-естетичних мотивів; активізація мотивації 

досягнення успіху; формування інтелектуальної емоційності; розвиток 

емоційної емпатії, полікомунікативної емпатії; формування уміння 

концентрація сценічної уваги, розвиток мовно-голосових якостей, формування 

вмінь застосування вербальних та невербальних засобів спілкування. 

Педагогічним завданням викладача є створення атмосфери 

доброзичливості та довіри, що уможливить реалізацію вільного творчого 

самовираження учасників, активної взаємодії всіх членів навчальної групи, у 

процесі якої студенти опановують комунікативні, інтерактивні та перцептивні 
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навички. Така організація тренінгових занять дає змогу студенту поступово 

звільнитися від почуття дискомфорту та страху осуду, глузування з боку інших 

членів колективу у разі невдалого виконання завдання. Тренінг покликаний 

організовувати студентів, дисциплінувати їх, підтримувати інтерес до себе, до 

партнерів, розвивати творчий потенціал. Важливо враховувати, що тренінг за 

рівнем складності має відповідати рівню теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь студентів. 

Авторський комплекс інтерактивних психофізичних тренінгів 

складається з п’яти блоків: 

I блок – «Тренінг формування професійного дихання»(1-й курс); 

II блок – «Тренінг розвитку сценічної уваги»(1, 2-й курси); 

III блок – «Тренінг розвитку творчої уяви й фантазії»(1, 2, 3-й курси); 

IV блок – «Тренінг формування та розвитку почуття сценічної 

свободи»(1, 2, 3-й курси); 

V блок – «Комплексний етюдний тренінг» (2, 3, 4-й курси). 

Кожний блок уміщує по декілька кейсів вправ, завданням кожної вправи є 

формування професійних якостей, що складають показники й компоненти 

готовності до професійного спілкування.  

Вправи тренінгу були розроблені з метою послідовного вирішення 

педагогічних задач різних періодів начального процесу. Автором було 

розроблено підготовчі вправи, які налаштовують організм на виконання 

тренінгу (Додатки Л.1–Л.9). 

I блок «Тренінг формування професійного дихання». 

Завдання тренінгу – формування діафрагмального та змішано-

діафрагмального типу дихання як основи розвитку голосових якостей. 

Перший блок містить вісім кейсів тренінгових вправ, спрямованих на 

постановку професійного дихання, формування комплексу вмінь (володіння 

голосом, емоціями, пластикою) та професійних якостей готовності до сценічної 

взаємодії. 
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Вправи перших двох кейсів тренують групу м’язів передньої стінки 

живота, що підтримують діафрагму й здатні керувати подачею повітря на 

голосові зв’язки під час фонаційного видиху. Третій кейс уміщує вправи, що 

тренують дихання в різних емоційних станах, змінюючи характер вдиху та 

видиху у відповідності з емоціями, які в цей момент студент переживає. 

Запропоновані обставини, у результаті яких студент здійснює трансляцію 

емоцій, спочатку пропонуються педагогом, з часом це буде домашнім 

завданням самих студентів. Вправи четвертого кейсу разом з бажанням 

творчої реалізації сприяють розвитку уяви, фантазії, інтуїції, фізичної та 

психічної активності, здатності до суб’єкт-об’єктного спілкування тощо. 

П’ятий кейс уміщує вправи, що тренують уміння розподіляти видих на 

довжину проголошуваного тексту, відповідність характеру внутрішніх 

переживань рівню їх зовнішнього емоційного прояву. Вправи шостого кейсу 

тренують уміння видихати та набирати повітря в різному ритмі, у залежності 

від дій партнера, що сприяє розвитку вміння концентрувати увагу на партнері, 

формуванню уміння вести «діалог» з використанням діафрагмального дихання. 

Сьомий кейс вправ на дихання тренує вміння студента поєднувати дихання, 

емоції, пластику в процесі виконання творчого завдання. Восьмий кейс уміщує 

вправи на поєднання дихання та відповідних фізичних дій (удар, потужний 

видих, змах рукою тощо) як засобів спілкування. Вправи виконуються в 

заздалегідь нафантазованих запропонованих обставинах, які весь час мають 

змінюватися (див. Додаток Л.10). 

Жодна з вправ тренінгу не повинна виконуватися як проста фізична дія. 

Максимальний ефект від опанування комунікативних умінь та відповідних 

професійних якостей може бути отриманий, коли в процесі формування 

навичок діафрагмального дихання відбувається на базі засвоєних теоретичних 

та практичних знань тріади фахових дисциплін. Вправи цього блоку сприяють 

напрацюванню в студента установки на самовдосконалення, формують навички 

трансляції немовних виразів, розвивають артикуляцію, мімічну виразність, 

увагу тощо . 
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II блок «Тренінг розвитку сценічної уваги» 

Завданням другого блоку є розвиток навичок розподілу та концентрації 

уваги на суб’єктах, об’єктах, предметах професійного спілкування. Сценічна 

увага є основою розвитку спостережливості, художньо-естетичного сприйняття 

з метою здійснення комунікативної взаємодії з об’єктами зовнішнього світу, 

тому актору варто тренувати органи відчуття, що відповідають за цей процес. 

Він має навчитися зосереджуватися на об’єкті уваги, вивчаючи його, 

запам’ятовуючи з метою відтворення. 

Перший кейс складають вправи, спрямовані на розвиток сценічної уваги, 

уміння зосереджуватися та розподіляти її у трьох колах (на глядачах – велике 

коло, на партнерах – середнє коло, на власних відчуттях актора – мале коло), де 

відбувається процес комунікативної взаємодії та інтеракції. Другий кейс містить 

вправи, спрямовані на розвиток уваги, психофізичної реакції на зовнішній 

подразник та вміння імпровізувати в обставинах, запропонованих різними 

колами уваги. Три вправи третього кейсу розвивають уміння бути уважним до 

дрібниць, здатність зосереджуватись, фіксувати деталі, щоб через них донести 

до глядача цілісність художнього образу. Вправи четвертого кейсу покликані 

розвинути в студента вміння концентруватися на суттєвих дрібницях об’єктів 

уваги (на частинах його тіла, предметах в аудиторії та поза її межами), 

переносити її на інші об’єкти та пояснити причини, що спонукали його так 

вчинити. Ця робота сприяє формуванню емоційного інтелекту як показника 

готовності до професійного спілкування (див. Додаток Л.11). 

Студенти в процесі роботи над цими вправами повинні ставити 

перед собою такі запитання: де, коли, навіщо він виконує дану дію та 

намагатися виконати поставлену перед ним акторську задачу. При 

дотриманні цих вимог кожна проста звичайна вправа на увагу стає 

безперервною психофізичною дією, що сприяє формуванню інтелектуальної 

емоційності. Вправи, які базуються лишена спогадах, протипоказані принципам 

тренінгу: усе мусить відбуватися тут і тепер. 

III блок «Тренінг розвитку творчої уяви і фантазії». 
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Третій блок комплексу тренінгів вирішував такі завдання: розвиток у 

студентів здатності до творчої уяви та фантазії, уміння відрізняти продукт 

творчої уяви від фантазії. Ця робота відбувається на базі імпровізації, прояву 

активності та сміливості вибору запропонованих обставин вправи, етюду. 

Вправи першого кейсу, завдяки навичкам роботи з уявним предметом, 

тренують пластичність, жестикуляційну точність, творчу уяву, зосередженість, 

увагу до дій партнера. У процесі виконання запропонованих вправ учасники 

мають зберігати виправдане мовчання. Студенти працюють в системах трьох 

діад професійного спілкування: робота в парах, з власним тілом та внутрішнім 

«я», робота з уявним предметом. Вправи другого кейсу пробуджують уяву, 

фантазію, сприяють розвитку сценічної сміливості, навичок сприйняття та 

трансляції емоцій партнеру й глядачу вербальними засобами. Віра в задану 

ситуацію дає змогу студентам діяти органічно в межах фантастичного вимислу, 

допомагає майбутньому актору створювати «роман життя героя», знаходити 

нестандартні рішення , що в свою чергу, впливає на розвиток емоційної емпатії 

(канал проникаючої здатності в емпатію), фізичного існування виконавця в 

межах поставленої задачі (див. Додаток Л.12). 

Через суб’єкт-предметне спілкування проявляється характер суб’єкт-

суб’єктного ставлення учасників тренінгу один до одного. Запропоновані 

вправи мають як дидактичну, так і діагностичну спрямованість. Отримана 

викладачем інформація дає картину міжособистісних стосунків навчальної 

групи. 

IV блок «Тренінг формування та розвитку почуття сценічної 

свободи». 

Завдання цього блоку – формування в студента рухової, м’язової свободи, 

свободи голосового самовираження, імпровізаційної свободи. Змістове 

наповнення цього тренінгу спрямоване на звільнення від фізичних затисків, 

розвиток вільного володіння імпровізаційними навичками, формування 

акторської сміливості та вміння швидко реагувати на несподіванки, що можуть 

виникати в процесі професійного спілкування. 



139 

 

Перший кейс містить вправи щодо формування відчуття студентом 

власного тіла як інструмента, свободи переміщення на сценічному майданчику, 

на опанування навичок, що дають змогу через тіло вільно виражати широкий 

спектр емоцій, транслювати задум автора та режисера глядачеві. Вправи цього 

кейсу також спрямовані на формування вміння відчувати власний енергетичний 

потенціал,учитися керувати ним та вільно без психофізичних затисків 

транслювати глядачеві психологічну та психоенергетичну інформацію на 

рівнях: вправи – етюду – уривка – вистави. Вправи другого кейсу сприяють 

налаштуванню студента на відчуття цілісності, ідентичності свого 

внутрішнього «я» та фізичного тіла. Водночас формують вміння дивитися на 

себе ззовні, що необхідно актору, який, спілкуючись у виставі від імені образу, 

спостерігає за своїми діями та аналізує їх від імені актора-творця. Вправи 

третього кейсу спрямовані на формування свободи сценічного самовираження 

в тісній взаємодії з партнером через активний пошук пристосувань до партнера 

в процесі взаємодії з ним, формування вміння відчувати партнера, довіряти 

йому, брати активну участь у виконанні спільного завдання (див. Додаток 

Л.13). 

Сформованість почуття сценічної свободи безпосередньо активізує та 

налагоджує полікомунікативну емпатію на інтеракцію та комунікативну 

взаємодію майбутнього актора в усіх системах спілкування. 

V блок – «Комплексний етюдний тренінг». 

П’ятий блок за своїм змістом є узагальнюючим у формуванні готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування, тому вирішує комплекс 

завдань: формування навичок володіння вербальними та невербальними 

засобами спілкування; розвиток навичок сприйняття та трансляції емоцій 

партнеру, глядачу тощо;формування імпровізаційних навичок, акторської 

сміливості та вміння швидко реагувати на несподіванки, що можуть виникати в 

процесі професійного спілкування; розвиток професійно-комунікативних 

якостей у майбутнього актора. 
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Перші чотири тренінгові блоки є попередньою підготовкою до етюдної 

роботи та спрямовані на формування професійно-комунікативних вмінь. Їх 

потрібно розглядати як етапи послідовно організованого процесу у 

відповідності до загально дидактичного принципу: системності та 

послідовності – від простого до складного, від конкретного до загального. 

Завдяки вправам п’ятого блоку відбувається закріплення засвоєних вмінь та 

доведення їх до автоматизму, а саме формування навичок. 

Вправи, що складають перший кейс, спрямовані на формування вміння 

студента створювати кілька сюжетних ліній поведінки на основі виконання 

однієї фізичної дії. Студенти поєднують вправи на опанування пластики тварин 

із створенням сюжетів з їх життя, що в процес і роботи стають етюдами, де 

логіка поведінки тварини має бути зрозумілою глядачам. Робота над етюдами 

другого кейсу спрямована на розвиток навичок концентрації уваги, тренування 

емоційної пам’яті. Вміння студента відновлювати в пам’яті ланцюжок подій, 

певного відрізку свого життя, пережитих почуттів, емоційних станів 

уможливлює формування лінії поведінки персонажа в етюді відповідно до 

власного досвіду. Вправи третього кейсу формують навички використання 

уяви, фантазії, емоційної гнучкості, уваги, швидкої реакції на подразники, 

акторської сміливості, винахідливості, почуття міри, спостережливості через 

моделювання найпростіших життєвих ситуацій. Етюди четвертого кейсу 

спрямовані на формування вміння студента самостійно створювати 

запропоновані обставини та вміти виправдовувати їх в процесі виконання 

етюду. Після вибору запропонованих обставин місця, часу студент має 

вирішити, з якою метою він сюди прийшов, як ставиться до людей, які є 

партнерами й тільки після відповіді на ці питання можна починати 

реалізовувати етюд на майданчику. До п’ятого кейсу входять завдання, що 

розвивають в студентів художній смак, спостережливість, емпатію, підвищують 

загальний культурний рівень (робота з творами музичного та образотворчого 

мистецтва), увагу, зорову пам’ять. Робота над імпровізаційними етюдами серії 

«тут і тепер» є досить складною, однак результативною. Педагог ставить перед 
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студентом завдання різкої зміни емоційного стану на протилежний. Студенту 

під час виконання етюду потрібно проговорювати вголос у формі монологу 

різноманітні нюанси, що впливають на його самопочуття й настрій. Виконання 

таких вправ вимагає зосередженості уваги, емоційності, уяви та впливає на 

закріплення навичок суб’єкт-суб’єктної взаємодії (див. Додаток Л.14). 

Виконання вправ тренінгу має здійснюватися в режимі безперервного 

процесу, що сприяє набуттю студентами внутрішньої свободи для створення 

різноманітних запропонованих обставин етюду та органічного перебування в 

них. Проводячи інтерактивні психофізичні тренінги викладач має перш за все 

зосередити увагу на формуванні професійно-комунікативних якостей, що 

складають показники та компоненти готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування, сформованість яких дає змогу використати набуте в 

роботі над етюдом для реалізації сценічного характеру персонажа у виставі. 

Тренінг розроблено протягом роботи автора як викладача в театрах 

м. Запоріжжя та ЗНУ. За цей період відбувався пошук та опанування 

різноманітних вправ у відповідності з вимогами до актора-виконавця, а також 

здійснювалася їх адаптація відповідно до психофізичних особливостей студентів. 

Процес опанування професійно-комунікативних умінь та навичок під час 

тренінгу в кожній новонабраній навчальній групі відкриває можливості для 

творчих пошуків, створення та відпрацювання нових варіантів вправ і має 

відбуватися за умови дотримання чіткого алгоритму. У разі необхідності деякі 

вправи можуть бути замінені іншими вправами відповідних кейсів тренінгу. На 

рис. 2.3 показано механізм реалізації психофізичного тренінгу з метою 

формування професійно-комунікативних якостей актора через зміст тріади 

навчальних дисциплін (рух – слово – дія). Цей механізм містить алгоритм 

проведення кожного заняття тренінгу від дихання до діалогу. Алгоритм 

забезпечує набір навчальних дій та послідовність їх виконання. Для ілюстрації 

дії механізму реалізації психофізичного тренінгу в представленій алгоритмічній 

послідовності вважаємо доречним навести приклад сценарію його проведення. 
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Сценарій комплексного психофізичного тренінгу з підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування. 

Мета тренінгу – формування комунікативно-діяльнісного компонента 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування. 

Завдання: формування навичок концентрації сценічної уваги; мовно-

голосових якостей; навичок вербальної та невербальної комунікації. 

Вступна частина: 

– формування мотивації до навчальної діяльності; 

– мотивації успіху; 

– очікування. 

Основна частина: 

– теоретичний модуль; 

– практичний модуль. 

Заключна частина: 

– обговорення (зворотній зв'язок ); 

– підбиття підсумків. 

Основна частина 

Теоретичний модуль: фрагмент міні-лекції (формування мотиваційного 

компоненту). 

Суттєвою універсальною складовою професійного спілкування є дихання, 

від якого залежить різноманітність відтінків голосового звучання актора в 

процесі професійного спілкування, здатність зберігати чіткість донесення до 

глядача вербальної інформації в процесі виконання складних сценічних трюків, 

дотримання необхідного темпу їх виконання. 

Дихання є основою для засвоєння умінь та навичок фахових дисциплін – 

«Сценічного руху», «Сценічної мови», «Майстерності актора», а також суміжних 

дисциплін. Тож, логічно починати роботу з постановки професійного дихання, 

поєднуючи її з виконанням фізичних і психофізичних завдань тренінгу, щоб 

навчитися володіти своїм тілом як інструментом самовираження. Окрім 

опанування навичок фонаційного дихання у стані спокою, а саме уміння 
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розподіляти повітря на період звучання короткої фрази, тексту монологу, вірша, 

необхідно рівномірно розподіляти дихання в стані фізичної та емоційної 

активності: бігу, стрибків, боротьби, танців, фехтування тощо. Такі способи 

зовнішньої реалізації внутрішньої дії вимагають тренованого, вмілого, правильно 

поставленого дихання. 

Формування фонаційного дихання як універсальної складової професійного 

спілкування має відбуватися саме в процесі активної фізичної взаємодії. Якщо ви 

опановуєте навички професійного дихання лише в статичному положенні, то за 

інших запропонованих обставин порушується виконання вправи, етюду, уривка 

чи ролі. У результаті зміст п’єси глядачеві незрозумілий, колективний творчий 

задум на вербальному рівні не транслюється, професійне спілкування за схемою 

суб’єкт (актор) ↔ суб’єкт (партнер) ↔ суб’єкт (глядач) не здійснюється, тобто, 

театр не реалізовує властиву йому функцію – трансляцію художньо-естетичної 

інформації твору театрального мистецтва….  

Практичний модуль. 

На початку заняття необхідно провести розминку, яка містить вправи, що 

спрямовані на підготовку організму до тренінгу. Для виконання навіть 

найпростіших підготовчих вправ необхідно визначатися із сюжетом, предметом 

конфлікту, завданням, подією, системою взаємовідносин і засобами 

спілкування. Виявлення запропонованих обставин, стосовно тієї чи іншої 

вправи, є домашнім завданням студентів. Підготовчі вправи сприяють розвитку 

навичок зосередженості, уваги, уяви, суб’єкт-суб’єктного спілкування, почуття 

темпо-ритму, віри в запропоновані обставини. Зміст вправ представлено в 

Додатках Л.1, Л.2, Л.3, Л.4, Л.9. 

Методичні вказівки до вправи 1. Для виконання вправи на формування 

діафрагмального способу дихання потрібні два учасники. Один учасник має 

уявити себе деревом інший – вітром. Тому кожен учасник повинен реагувати на 

видих партнера, як на подув вітру, усім тілом. З розвитком сюжету вправи 

«учасник-вітер» має посилювати інтенсивність видиху, а «учасник-дерево», 

роблячи вдих, демонструвати це через відповідне емоційне сприйняття та 
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зовнішню форму, спочатку не рухаючись із місця, а потім активно переміщуючись 

у просторі в залежності від дій партнера. З кожним вдихом і видихом характер 

«діалогу» має набувати більш яскравого емоційного забарвлення [290].  

Коментар: вправа формує змішано-діафрагмальний спосіб дихання, 

розвиває сценічну увагу, пластику як спосіб зовнішнього вираження 

внутрішнього психологічного стану, дає змогу імпровізувати, розвиваючи 

історію стосунків між «вітром» і «деревом», дозволяє демонструвати емоційний 

діапазон студентів, розвиває відчуття внутрішньої свободи. Ці якості є 

необхідними складовими професійного спілкування. 

Методичні вказівки до вправи 2. Для досягнення більшої ефективності 

виконання вправ тренінгу необхідно опанувати й застосовувати прийоми 

гігієнічного вібраційного масажу. Його регулярне використання формує 

відчуття резонаторів та вміле їх застосування для повноцінного голосового 

звучання (див. Додаток Л.5).  

Володіння актором технікою сміху є також важливим способом 

трансляції емоційного стану сценічного героя й прояву його ставлення до 

оточення. Формування навичок сценічного сміху відбувається в процесі 

активної сценічної взаємодії. 

Студенти стоять обличчям один до одного. Запропоновані обставини 

діалогічного спілкування з використанням сміху: один утікає – інший доганяє, 

один підкрадається й лякає – інший лякається; хлопець закоханий – дівчина не 

відповідає взаємністю, сміється з нього. Трансляція стосунків відбувається 

через використання засобів невербального спілкування: дихання, немовних 

вигуків, сміху, жестів. Важливо, здійснюючи фонаційний видих у бік партнера, 

тіло активізувати лише на момент видиху, тобто «посилу» й знову розслабити 

його, готуючись прийняти відповідь від партнера. Необхідно слідкувати за 

емоційним забарвленням видиху, за станом тіла, сила напруження якого має 

відповідати силі звукового «посилу», спрямованого на партнера. Спілкування 

має відбуватися відповідно до законів драматургії, тобто мати зав’язку, 

розвиток, кульмінацію та розв’язку дії (Додаток Л.5, Л.6) [290].  
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Коментар: вправа розвиває техніку сміху, силу голосу, повноту й 

свободу голосового самовираження за рахунок тілесної активності, дає змогу 

знайти середній рівень природного голосового звучання, де звук набуває 

тембрової повноти й свободи, легкості й сили. 

Методичні вказівки до вправи 3. Для формування навичок чіткого та 

виразного проголошення тексту необхідно навчитися розміщувати голосні та 

приголосні звуки в ротовій порожнині, фіксувати необхідні групи м’язів, що 

беруть участь у їх формуванні, визначаючи темброву характеристику кожного 

звуку та його емоційне забарвлення. Важливо навчитися координувати голос і 

рух, здійснюючи провокацію тіла відносно голосу, тобто активний рух тіла має 

формувати чітку, зрозумілу манеру гучного емоційного проголошення тексту, 

який на цьому етапі роботи має вигляд складних звукосполучень – рлі-рле-рла-

рло-рлу-рли, лрі-лре-лра-лро-лру-лри, здрі-здре-здра-здро-здру-здри, 

індивідуально розроблених для кожного із студентів, з урахуванням дикційних 

та голосових проблем і вад. Студенти повинні самі вигадати запропоновані 

обставини, тобто історію, яка б виправдовувала подібний спосіб спілкування з 

уявним глядачем, оскільки він є партнером, якому вони посилають свої 

голосові сигнали (Додатки Л.5, Л.6).  

Коментар: вправа розвиває силу голосу, чіткість мовлення, уміння 

імпровізувати, сценічну сміливість, свободу самовираження, партнерські якості. 

Методичні вказівки до вправи 4. На наступному етапі підготовки до 

професійного спілкування вербальними та невербальними засобами необхідно 

розвивати навички довгого фонаційного видиху та дикційної чіткості 

проголошення текстів гекзаметрів. Для контролю за точністю відтворення вірша 

гекзаметру та за розвитком розмовного слуху цю роботу необхідно проводити 

біля фортепіано. Результати виконання вправи фіксуються в щоденнику 

спостережень. Необхідно розподілити текст гекзаметру між двома партнерами. 

Починаючи від заданої на інструменті тональності, кожний з партнерів почергово 

проголошує текст гекзаметру по одному рядку протяжно, піднімаючись до 

верхнього та опускаючись до нижнього регістру в межах голосового діапазону 
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кожного. Відповідно до запропонованих обставин, діалог має відбуватися у формі 

активної суперечки та завершуватися «примиренням» у середньому регістрі 

(Додаток Л.8).  

Коментар: проголошення гекзаметрів розвиває розмовний слух, що є 

вирішальною якістю для ведення діалогу в процесі професійного спілкування 

актора. Робота над такими діалогами сприяє розвитку дихання, голосового 

діапазону, розмовного слуху, відповідності характеру внутрішніх переживань, 

їх зовнішній трансляції. 

Методичні вказівки до вправи 5. Опанування логічно побудованих 

текстових вправ, тобто приговорювання скоромовок, чистомовок, віршів, 

пісень, проголошуваних внутрішніх монологів є наступним рівнем роботи над 

тренінгами, які необхідно виконувати в манері мелодекламації. Емоційне 

напруження, що має виникати впродовж виконання вправи сприятиме 

засвоєнню текстів скоромовок й опануванню технічних складностей їх 

проголошення. Одночасно з логічним наголосом потрібно посилати активний 

імпульс партнеру, «наносити удар», концентруючи для цього зусилля тіла, 

голосу та емоційний «посил». Місце, куди буде «наноситись удар», перший 

учасник діалогу має показати на собі, а партнер – прийняти «удар» указаним 

місцем на своєму тілі у дзеркальному відображенні. «Удар» посилається 

активно різними точками тіла, окрім ніг. Під час виконання вправи можливі 

падіння, після чого необхідно продовжувати «діалог» з того місця в просторі, 

звідки було здійснено «посил» партнеру або прийнято «посил» від партнера. 

Характер логічної побудови текстової фрази та емоційного її наповнення 

необхідно змінювати, переставляючи логічний наголос під час проголошення 

тексту (Додаток Л.14) [290]. 

Коментар: вправа сприяє розвитку навичок чіткого проголошення 

тексту, легкості переходів студентів від одного рівня емоційного напруження 

до іншого, зосередженості на партнері, сили голосу комунікативній взаємодії, 

пластичної виразності тощо.  
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Методичні вказівки до вправи 6. Завершується заняття вправою на 

проголошення внутрішнього монологу одночасно з переміщенням у просторі. 

Завданням виконавця вправи є спонтанне спілкування з партнером або 

партнерами, об’єктами, предметами, уявними або реальними глядачами. 

Імпровізуючи текст, необхідно весь час перебувати в русі, кожне слово монологу 

має проголошуватися на фоні фізичного зусилля. Композиційно вправа-монолог 

нагадує невеличку моно виставу з чітко заданими запропонованими обставинами, 

з висхідною подією, експозицією, розвитком дії, кульмінацією та розв’язкою. 

Учасники, стоячи в колі, спостерігають за розвитком подій, проте кожної секунди 

готові продовжити вправу, тобто почати проголошувати власний монолог у тому 

ж темпо-ритмі та на тому ж рівні емоційного напруження, на якому її завершив 

попередній учасник (Додатки Л.5, Л.8, Л.14) [290].  

Коментар: щоб піднятися до цього рівня, необхідно опанувати весь 

попередній ряд підготовчих та тренінгових вправ на формування змішано-

діафрагмального фонаційного дихання як діалогічного спілкування; проводити 

роботу над голосом, розмовним слухом, дикцією, артикуляціє, над умінням 

зосереджуватися, координувати рівень інтенсивності трансляції голосових і 

пластичних навичок з рівнем їх емоційної подачі в процесі сценічної взаємодії; 

використовувати логічний наголос як вираження сутності спілкування; 

опановувати навички трансляції внутрішнього монологу для передачі переживань 

персонажа. 

Обговорення (коментар). В обов’язковому обговоренні досягнень і 

помилок після проведення тренінгу повинні брати участь усі члени колективу. 

Такий педагогічний підхід до організації освітнього процесу дає змогу студенту 

виносити власні роботи на розгляд однокурсників і педагога без страху бути 

висміяним. Опановуючи вміння робити зауваження нікого не ображаючи та 

навчаючись приймати зауваження без образ, майбутній актор виховує в собі 

вміння сприймати критику не лише як малоприємну частину професійної 

діяльності, а як стимул до постійного самовдосконалення, що сприяє 
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успішному налагодженню зв’язків з оточенням, що є свідченням готовності до 

професійного спілкування.  

Отже, для отримання ефективних результатів щодо формування 

мотиваційного, когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного, комунікативно-

діяльнісного компонентів готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування психофізичний тренінг необхідно проводити, дотримуючись таких 

вимог:таких вимог: поступовості процесу опанування тренінгів – від простого 

до складного; постановки творчих ігрових завдань у процесі опанування вправ 

тренінгу; відповідності завдань тренінгу психофізичним можливостям 

студентів; відповідності змісту тренінгів вимогам освітньої програми; 

індивідуального підходу до процесу опанування вправ тренінгу та їх 

виконання. Представлений комплекс інтерактивних психофізичних тренінгів 

сприяє досягненню необхідного сценічного самопочуття й виховує тіло актора 

як інструмент для передач глядачеві художньо-естетичної інформації. Чим 

різноманітними й цікавими є вправи тренінгів, тим більше технічних 

можливостей для її трансляції отримає студент.  

 

 

2.4. Модель підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування 

 

Взаємозалежність соціальних потреб і якісного рівня підготовки 

спеціалістів у галузі театрального мистецтва зумовлює спрямування 

педагогічних пошуків у напрямі науково-методичного забезпечення ефективної 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування як провідної 

характеристики творчої діяльності. Для виконання цього завдання ми 

використали метод моделювання для створення моделі навчально-виховного 

процесу з підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. 

У науково-теоретичних обґрунтуваннях методу моделювання або 

створення умовного образу об’єкта дослідження модель розглядалася як 
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штучна система елементів, що відображає досліджуваний предмет [80]; як 

еталон навчально-виховної діяльності, що містить освітні завдання й 

конструктивну схему їх виконання в закладах освіти різного рівня, і допускає 

можливість деякого відхилення від заданого еталону відповідно до реальних 

освітніх умов та обставин [361]; як детальний опис освітнього процесу з метою 

найбільш точного представлення майбутніх результатів [239]; як результат 

педагогічного конструювання; як метод наукового дослідження в педагогіці 

[164]. 

В. Нікандровим [215] була запропонована класифікація моделей наукових 

досліджень, відповідно до галузі знань, у межах якої вони здійснювалися. 

Згідно з цією класифікацією, модель, що відображає властивості освітнього 

процесу є педагогічною та має поєднувати традиційний підхід до вищої освіти 

та інноваційні методи навчання, використання яких диктується необхідністю 

вирішення актуальних педагогічних проблем. 

Розглядаючи моделювання як метод дослідження застосування художньо-

естетичної інформації щодо підготовки соціального педагога до професійного 

спілкування, Г. Локарєва [189] висловлює думку, що основою такої моделі має 

бути структура освітнього процесу, бо мова йде про об’єкти, пов’язані з 

педагогічною діяльністю. 

Розроблена нами модель відображає підготовку майбутнього актора до 

професійного спілкування в межах навчально-виховного процесу закладу вищої 

освіти, тому вона є педагогічною та вміщує специфічні особливості, що 

полягають в одночасному оволодінні професійними навичками та формуванні 

професійно важливих особистісних психофізичних якостей, природних 

здібностей, загальної культури. 

Як варіант педагогічного конструювання процесу підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування модель складається з п’яти 

взаємопов’язаних блоків – цільового, базового, змістового, прикладного та 

результативного (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Модель підготовки майбутнього актора до професійного спілкування 
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Цільовий блок містить мету підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування, що забезпечує кінцевий результат фахової 

підготовки, уможливлює опанування основ професійної школи та вміння 

відтворювати життя сценічного персонажа. 

У відповідності з освітньо-професійною програмою, професійне 

спілкування – це провідна характеристика фахової діяльності майбутнього 

актора,тому метою фахової підготовки майбутнього актора є формування 

готовності до професійного спілкування на оптимально-реалізаційному або 

творчо-еталонному рівнях. 

Базовий блок містить науково обґрунтовані 2 підсистеми принципів: 

загальнодидактичні та специфічні (принципи театру та принципи системи 

підготовки майбутнього актора за К. Станіславським), завдяки яким 

організація освітнього процесу відбувається з урахуванням специфіки фахової 

підготовки майбутнього актора та безпосередньо – до професійного 

спілкування. 

Ці принципи є керівними положеннями, що відображають загальні 

закономірності процесу навчання та визначають вимоги до змісту, організації 

та вибору методів професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Взявши за основу наукові розробки в галузі педагогіки, обґрунтовані 

Н. Волковою [69], В. Кудіною [167], С. Сисоєвою [272], В. Сластьоніним [275], 

М. Фіцулою [329], В. Ягуповим [361], ми обрали загальнодидактичні принципи, 

використання яких у фаховій підготовці майбутнього актора є апріорі. 

Загальнодидактична підсистема включає принципи: науковості,системності та 

послідовності, мотивації до навчално-пізнавальної діяльності, індивідуального 

підходу, гуманізації та демократизації навчання, єдності освітньої, розвивальної 

та виховної функцій навчання, свідомості та активності, доступності й 

дохідливості викладання, принцип наочності в навчанні, раціонального 

поєднання колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи, 

принцип міцності засвоєння знань, умінь та навичок. Зміст кожного принципу 
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реалізується через відповідні правила, дотримання яких забезпечує здійснення 

нормативної, організаційної та регулятивної функцій [189]. 

Дві інші підсистеми принципів, а саме, принципи театру та принципи 

системи підготовки актора, враховуючи специфічні особливості фахової 

підготовки майбутнього актора стали методологічною основою для змісту 

базового блоку. 

Принципи театру спрямовують реалізацію професійного спілкування 

актора в творчому колективі, у процесі репетицій та під час вистави. Докладно 

їх зміст і функціонування описано в підрозділі 1.3. Принципи системи 

підготовки актора стали провідними положеннями у створенні освітніх програм 

фахової підготовки актора та організації освітнього процесу з формування 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування (див. 1.3). 

Отже, сукупність цих підсистем утворює єдність та цілісність 

взаємозв’язку й взаємозалежності принципів між собою. Орієнтація викладача 

в його педагогічній діяльності як на кожну підсистему, так і на кожний 

принцип зокрема, забезпечує ефективність процесу підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування. Творчий підхід до реалізації принципів 

трьох підсистем здійснюється відповідно до організаційно-педагогічних умов, 

що ввійшли до базового блоку. 

Організаційно-педагогічні умови, завдяки яким відбувається виконання 

завдань освітньо-професійної програми та підготовка майбутнього актора до 

професійного спілкування, детально розглянуті в підрозділах 2.1, 2.2 і 2.3 

нашого дослідження: 1) створення інформаційно-креативного освітнього 

простору; 2) організація комунікативної взаємодії між учасниками освітнього 

процесу через тріаду фахових дисциплін; 3) упровадження комплексу 

інтерактивних психофізичних тренінгів у процес професійної підготовки 

майбутнього актора. 

Змістовий блок моделі розкриває сутність підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування через визначений компонентний склад 
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готовності до професійного спілкування: мотиваційний, когнітивно-емоційний, 

творчо-емпатійний і комунікативно-діяльнісний. 

Враховуючи, що готовність майбутнього актора до професійного 

спілкування – це системний конструкт, ми визначили основні його складові. 

Механізм формування цих компонентів розглянуто в підрозділі 1.3. 

Мотиваційний компонент пов’язаний з особистісними потребами, 

ставленням майбутнього актора до обраної спеціальності, прагненням до 

опанування освітньої програми з фахової підготовки, одним із завдань якої є 

формування стійкої мотивації до професійної діяльності, самовдосконалення й 

мотивації досягнення успіху. Когнітивно-емоційний компонент передбачає 

сформованість у майбутнього актора теоретичних знань з дисциплін 

професійного спрямування обраної спеціальності, з метою їх практичної 

реалізації через емоційне транслювання засвоєних знань на сценічному 

майданчику, а також для особистісної комунікативної самореалізації. Творчо-

емпатійний компонент професійного спілкування майбутнього актора визначає 

рівень творчого потенціалу особистості, емпатійних здібностей та емоційності, 

оскільки професія актора є тим видом діяльності, де ці якості необхідні для 

професійної реалізації. Комунікативно-діяльнісний компонент передбачає 

сформованість мовно-голосових якостей, опанування паралінгвістичних, 

екстралінгвістичних, оптико-кінематичних засобів невербального спілкування 

та вміння транслювати художньо-естетичну інформацію твору театрального 

мистецтва. Детальна характеристика компонентів подана у розділі 1.3 нашого 

дослідження. 

Прикладний блок моделі відображає процес опанування навчальних 

дисциплін, послідовність та процесуальність підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування та поділяється на 3 періоди формування готовності 

до професійного спілкування: I – адаптаційний (I-й курс), II – реалізаційний 

(II–III-й курс), III – креативно-професійний (IV-й курс). Кожний період 

містить відповідні модулі: оцінно-аналітичний, теоретичний, практичний, 

підсумковий, де конкретизовано форми та методи навчання протягом кожного 
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періоду, завдання з опанування комплексу загальноосвітніх та професійних 

дисциплін, передбачених освітньою програмою фахової підготовки 

майбутнього актора та види контролю за виконанням завдань. 

Така педагогічна конструкція дає змогу будувати освітню програму 

відповідно до означених принципів, від етюду до дипломної вистави з 

поступовим ускладненням творчо-педагогічних завдань, спрямованих на 

підготовку майбутнього актора до професійного спілкування. 

Адаптаційний період охоплює перший курс фахової підготовки. Освітні 

завдання цього періоду полягають у визначенні художньо-естетичних потреб та 

нахилів студента, його мотивації до успішної професійної діяльності, 

визначенні творчого потенціалу, схильності до спілкування, наявності 

емпатійних здібностей тощо. Їх реалізація відбувається протягом навчання на 

першому курсі відповідно до освітньої програми. На адаптаційному періоді 

відбувається формування світогляду майбутнього актора, що сприяє його 

соціальній адаптації, закладаються основи професійного спілкування, які 

передбачають опанування теоретичних знань із соціально-економічних, 

гуманітарних, загальнопрофесійних та професійних дисциплін, як-от: 

«Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух», «Вокал», 

«Хореографія», «Історія українського театру», «Історія зарубіжного театру» 

тощо. Вивчення цих дисциплін поєднується з практичною частиною навчальної 

діяльності, яка є показником розуміння студентами набутих теоретичних знань 

та відповідної їх реалізації, що демонструє сформованість когнітивно-

емоційного компонента готовності до професійного спілкування майбутнього 

актора. 

У межах оцінно-аналітичного модуля адаптаційного періоду проводиться 

аналіз професійно необхідних особистісних якостей, діагностика художньо-

естетичних потреб та творчого потенціалу майбутнього фахівця, визначення 

його емоційного інтелекту та потреби самореалізації через розкриття сутності 

літературного та музичного творів, хореографічної композиції. Виконання цих 



156 

 

завдань відбувається в межах проведення творчого конкурсу з використанням 

методів анкетування, співбесіди, спостереження, творчого перегляду. 

Методи співбесіди, спостереження та перегляду є досить ефективними, 

оскільки завдяки безпосередньому спілкуванню допомагають педагогу 

зрозуміти проблеми, пов’язані з майбутньою самореалізацією студента в 

процесі опанування освітньої програми та налагодженням взаємозв’язків з 

членами студентського колективу. Аналіз результатів спостереження й 

співбесіди дають педагогу багатий матеріал для пошуку індивідуальних методів 

педагогічного впливу, що відповідає принципу індивідуального підходу та 

забезпечує успішний розвиток творчого потенціалу особистості студента в 

процесі фахової підготовки. 

Завданням теоретичного модуля адаптаційного періоду є формування 

базових знань на основі вивчення дисциплін соціально-економічного та 

гуманітарного, загальнопрофесійного та професійного спрямування, розвиток 

пізнавальної активності, опанування професійним тезаурусом, розвиток 

аналітичних задатків та інтелектуальних можливостей майбутніх акторів. 

Навчальний матеріал подається у формі лекцій (міні-лекця, лекція-бесіда, 

вступні лекції, проблемні лекції) під час аудиторних занять. Практична 

перевірка вірного розуміння теоретичних положень відбувається впродовж 

практичних занять, індивідуальної роботи з педагогом в аудиторії та 

самостійної роботи студента. Для повноцінного опанування лекційного 

матеріалу педагогом використовується метод наочності 

(ілюстрації,демонстрації) та додаткового пояснення. 

Практичний модуль адаптаційного періоду здійснюється шляхом 

опанування змісту тріади дисциплін «Майстерність актора», «Сценічна мова», 

«Сценічний рух». На ньому вирішуються такі завдання: засвоєння навичок 

вербального спілкування (внутрішнього та зовнішнього мовлення), 

діафрагмального дихання, чіткої дикції, голосових якостей; опанування 

навичок використання екстралінгвістичних (наголос, немовні вирази тощо) та 

оптико-кінематичних (міміка, пантоміміка, рух) засобів невербального 
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спілкування; опанування навичок суб’єкт-суб’єктного спілкування в етюдах, 

прозових уривках, де за основу сюжету покладено подію. У межах практичного 

модуля через комплекс інтерактивних психофізичних тренінгів відбувається 

розвиток комунікативних якостей, налагоджуються взаємні контакти в 

навчальному колективі, організовується необхідний креативно-інформаційний 

освітній простір, як організаційно-педагогічна умова підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування. Опанування практичних умінь та навичок 

професійного спілкування здійснюється через такі форми навчальної роботи: 

аудиторна (практичні та індивідуальні заняття), поза аудиторна (самостійна 

робота, участь у роботі навчального театру). Для успішного засвоєння 

матеріалу навчальних дисциплін «Майстерність актора», «Сценічна мова», 

«Сценічний рух»,у залежності від педагогічної ситуації, використовуються 

репродуктивний, ілюстративний методи, метод демонстрації, пояснення, метод 

підготовчих вправ, етюдний метод.  

Завданням підсумкового модуля адаптаційного періоду є перевірка 

засвоєних студентом теоретичних знань, опанування практичних умінь та 

навичок особистісних професійних якостей, діагностування сформованості 

компонентів професійного спілкування (мотиваційного, когнітивно-емоційного, 

творчо-емпатійного, комунікативно-діяльнісного). Контроль за якісним рівнем 

опанування освітніх програм з теоретичного розділу навчальних курсів 

відбувається за допомогою використання авторського комплексу діагностичних 

методик, тестування. Відкриті іспити з дисциплін «Майстерність актора», 

«Сценічна мова», «Сценічний рух» є практичною перевіркою сформованості 

пластичних і голосових якостей, уміння слухати й чути, дивитися й бачити, 

сприймати й відчувати, уміння студентів спілкуватися через слово, жест, рух, 

паузу, погляд, інтонацію, підтекст та інші вербальні та невербальні засоби в 

процесі виконання етюдів, читання літературних уривків, демонстрації 

акробатичних трюків і вправ. 

  



158 

 

Реалізаційний період. Теоретичну та практичну основу цього періоду 

складають навчальні програми соціально-економічних, гуманітарних, загально 

професійних та професійно спрямованих дисциплін «Майстерність актора», 

«Сценічна мова», «Сценічний рух», «Вокал», «Хореографія», «Психологія 

мистецтва», «Історія зарубіжного театру», «Історія українського театру», 

«Грим», «Історія костюму та побуту». Програма реалізаційного періоду 

здійснюється на II–III-у навчальних курсах фахової підготовки та передбачає 

налагодження активної суб’єкт-суб’єктної комунікативної взаємодії між 

педагогом та студентами. 

Реалізаційний період починається з оцінно-аналітичного модуля, на 

якому відбувається діагностування сформованості навичок вербального 

спілкування студентів, умінь використовувати оптико-кінематичні, 

екстралінгвістичні засоби невербального спілкування, умінь суб’єкт-

суб’єктного спілкування та проводиться аналіз результатів забезпечення 

практичного втілення теоретичних знань, засвоєних на попередньому періоді. У 

результаті аналізу для кожного студента необхідно скласти індивідуальну 

програму підготовки до професійного спілкування з урахуванням 

психофізичних особливостей та особистісних якісних характеристик. 

Створення індивідуальних програм вимагає від педагога вміння прогнозувати 

перспективи розвитку творчої особистості, точно оцінювати здобутки й 

вказувати на недоліки з метою їх усунення, що відбувається у формі 

індивідуальних консультацій. 

Завданням теоретично-змістового модуля реалізаційного періоду є 

продовження опанування студентами знань з навчальних дисциплін, 

спрямованих на усвідомлення художньо-естетичних мотивів фахової 

діяльності, формування професійних знань з фахових дисциплін. Акторська 

професія вимагає постійної роботи над собою, тому кожна нова роль є 

джерелом пізнання та приводом для опанування новою інформацією із 

суміжних галузей знань та спрямованості на самовдосконалення. 
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Теоретичне викладення матеріалу відбувається у формі лекцій. На 

практичних та індивідуальних заняттях закріплюються знання, отримані на 

лекціях, формуються навички сценічної уваги, самостійна робота виховує 

працездатність та відповідальність за успішний результат колективної роботи. 

У разі необхідності викладач використовує пояснення та наочний метод. 

Практичний модуль реалізаційного періоду містить завданням – 

подальше формування творчо-емпатійного та комунікативно-дяльнісного 

компонентів готовності майбутнього актора до професійного спілкування 

шляхом роботи над індивідуальними та парними етюдами на літературній 

основі під час занять з дисциплін «Майстерність актора», читання 

гумористичних творів вітчизняних та зарубіжних письменників на 

індивідуальних заняттях з дисципліни «Сценічна мова». Умовою сценічного 

існування студента в етюдах літературного походження є необхідність 

урахування запропонованих обставин визначених автором. Студент, працюючи 

над обраним матеріалом, повинен навчитися аналізувати текст твору, 

окреслювати коло спілкування персонажа, аналізувати характер його думок і 

вчинків. 

Процес роботи над парним етюдом літературного походження сприяє 

формуванню навичок вербального спілкування, розвитку емоційного інтелекту, 

розвитку художньо-естетичного смаку, розвитку мотивації досягнення успіху, 

формуванню полікомунікативної емпатії, як основи партнерської взаємодії та 

показників готовності до професійного спілкування актора. Важливим етапом у 

цей період є напрацювання навичок мобілізації сценічної уваги як засобу 

професійного спілкування: утримання її безперервної лінії; зосередження уваги 

на суб’єктах, об’єктах і предметах професійного спілкування; тренування 

довільної та мимовільної уваги; розвиток здатності переключення уваги в 

межах трьох кіл, у залежності від сценічного завдання. Для виконання завдань 

практичного модуля необхідно задіяти різноманітні форми навчальної роботи: 

практичні, психофізичний тренінг, індивідуальні заняття, самостійні роботи, 

теми яких мають розкривати зміст завдання. Використовується такі методи 
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опанування навчального матеріалу, як: пояснення, ілюстрація, демонстрація, 

виконання підготовчих вправ, виконання вправ психофізичного тренінгу, 

робота над етюдом, дієвий аналіз. Знання закріплюються в процесі виробничої 

практики, (споглядальна, педагогічна, постановчо-виконавська складові). 

У межах підсумкового модуля реалізаційного періоду вирішуються такі 

освітні завдання: перевірка засвоєння знань через оцінку та аналіз контрольних 

та курсових робіт, перевірка сформованості умінь та навичок професійного 

спілкування шляхом здійснення відкритого показу під час заліку, іспиту, 

виступу на конкурсі студентських театральних вистав, професійних читців, 

конферансу, проведення діагностування готовності до професійного 

спілкування з використанням авторських діагностичних методик. 

Креативно-професійний період є продовженням опанування соціально-

економічних, гуманітарних, а також теоретичних розділів професійно 

спрямованих навчальних дисциплін: «Майстерність актора», «Сценічна мова», 

«Сценічний рух», «Майстерність актора театру ляльок», «Вокал», «Вокальний 

ансамбль», «Робота актора на радіо», «Хореографія», «Хореографічна 

постановка», «Робота з творчими колективами», «Психологія творчості», 

«Етика», «Музика театру і кіно», «Образотворче мистецтво». Креативно-

професійний період припадає на IV-й курс фахової підготовки. У цей час 

здійснюється практична перевірка результатів сформованості готовності до 

професійного спілкування майбутнього актора безпосередньо в умовах 

виробництва, тобто в дипломних виставах на сцені навчального театру ЗНУ, 

виставах міських театрів, обласної філармонії, на професійних конкурсах, у 

концертних програмах, упродовж творчої та педагогічної практики в 

професійних мистецьких закладах і дитячих творчих колективах. 

Завданням оцінно-аналітичнго модуля креативно-професійного періоду є 

аналіз результатів діагностування мотивації досягнення успіху, емоційного 

інтелекту, полікомунікативної емпатії, умінь та навичок вербального 

спілкування на матеріалі дипломних вистав, конкурсних показів, 

факультетських, загально-університетських, міських та обласних творчих 
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заходів, конкурсів професійної майстерності (читців, вокалістів, танцівників), 

за результатами педагогічної складової навчальної практики в дитячих творчих 

колективах, а також творчої практики в закладах культури й мистецтва (театри, 

філармонія). У результаті аналізу відбувається корекція індивідуальних 

програм підготовки до професійного спілкування: якщо продемонстровані 

результати освітнього процесу є успішними, додаються більш складні завдання, 

і, навпаки, якщо результати навчальної діяльності незадовільні, зусилля 

педагога спрямовуються на визначення проблем та їх вирішення засобами 

професійного педагогічного впливу, з використанням методів спостереження, 

співбесіди, індивідуальної консультації, прогнозування, оцінки та аналізу 

навчально-творчої діяльності студента. 

Теоретично-змістовий модуль креативно-професійного періоду ставить 

завданням поглиблення професійного та художньо-естетичного тезаурусу в 

процесі опанування фахових знань та вивчення дисциплін загально 

професійного спрямування, засвоєння принципів театру та принципів системи 

К. Станіславського з погляду комунікації та професійного спілкування, участь у 

науково-практичних студентських конференціях, що надає змогу поглиблення 

професійних знань та розвитку вміння їх презентувати на широкі кола. 

Навчальний матеріал подається у формі лекцій, практичних та індивідуальних 

занять, самостійно студенти працюють над опануванням окремих тем, 

визначених педагогом. Для поглиблення професійних знань,розвитку 

письмового мовлення, аналітичних умінь, здатності до чіткого письмового 

викладення студентом власних суджень є обов’язковим написання курсових 

робіт з навчальних дисциплін «Майстерність актора», «Історія вітчизняного 

театру», «Психологія мистецтва». 

Практичний модуль креативно-професійного періоду вирішує завдання 

подальшого розвитку вмінь і навичок володіння екстралінгвістичними та 

паралінгвістичними засобами професійного спілкування, що є необхідним у 

формуванні компонентів готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування в процесі створення художнього образу під час роботи над 



162 

 

дипломною виставою. Робота над роллю здійснюється на практичних, 

індивідуальних заняттях і самостійно. Передбачається творча робота з 

підготовки студентів до участі в конкурсних показах, концертних програмах, 

університетських та загальноміських святкових заходах. Опанування завдань 

освітньої програми передбачає використання таких форм та методів: аналізу 

(аналізу дії та аналізу дією), пояснення, показу, імпровізації, проведення 

тренінгів, майстер-класів тощо. Метод імпровізації є ефективним у процесі 

роботи над роллю, коли педагог ставить допоміжні завдання: через 

імпровізацію підкреслити, розкрити специфічні риси характеру сценічного 

героя. Майстер-класи, професійні конкурси, дипломні вистави, комплексний 

державний іспит проводиться із залученням широкого кола глядачів:студентів, 

викладачів, батьків,професійних театральних діячів та ін. 

Завданням підсумкового модуля креативно-професійного періоду є 

досягнення кінцевої мети – готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування.  

Для аналізу досягнутих результатів є необхідною перевірка рівня 

засвоєння набутих теоретичних знань з усього комплексу навчальних 

дисциплін, перевірка сформованості умінь і навичок професійного спілкування, 

діагностування сформованості компонентів професійного спілкування. У 

підсумковому модулі застосовуються такі контрольні методи, як: показ 

дипломної вистави, тестування, проведення діагностики за авторськими 

методиками. 

Для цього періоду властиві такі форми освітньої роботи:участь у 

концертних програмах, святкових заходах,професійних конкурсах 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних рівнів;участь у виставах 

професійних театрів міста; участь у дипломних виставах;комплексний 

державний іспит. 

Навчальна діяльність студента на цьому періоді максимально наближена 

до виробничої. Форми фахової підготовки забезпечують йому реалізацію 

професійного спілкування у всіх можливих аспектах. Так, успішна участь у 
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професійних конкурсах є свідченням сформованості мотиваційного, 

когнітивно-емоційного та комунікативно-діяльнісного компонентів готовності 

до професійного спілкування, оскільки підготовка до конкурсних показів 

вимагає від студента додаткових зусиль для пошуку необхідного літературного 

матеріалу та його опанування, вибору музичного супроводу, костюму, 

предметів реквізиту, самостійної організації репетиційного процесу. Окрім того 

участь у конкурсі потребує уміння зосередитися перед виходом на сцену й у 

процесі конкурсного показу налагодити процес спілкування з членами журі, 

тобто зацікавити й змусити себе слухати. 

Вихід студента, майбутнього актора як конферансьє концертів та 

святкових заходів – це здійснення прямої комунікації з учасниками програми та 

з публікою як ведучого, володіння голосом,пластикою, уміння підтримувати 

темпо-ритм, уміння вільно спілкуватися й знаходити вихід із скрутних 

ситуацій, демонструвати почуття гумору,що є свідченням сформованості 

когнітивно-емоційного та комунікативно-діяльнісного компонента готовності 

до професійного спілкування. 

Участь у виставах театрів міста є підтвердженням готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування. Студент повинен демонструвати навички 

професійного спілкування в репетиційний період та під час експлуатації 

вистави. Від його уміння налагоджувати контакти з колегами на всіх етапах 

роботи над виставою, від уміння використовувати набуті знання та практичні 

навички залежить успіх його роботи над створенням художнього образу, що в 

перспективі отримає позитивну оцінку глядача.  

Комплексний державний іспит є перевіркою сформованості готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування, оскільки відбувається у два 

етапи: перевірка теоретичних знань та перегляд дипломних вистав. За їх 

результатами державна комісія приймає рішення про рівень готовності 

випускників, майбутніх акторів, до професійного спілкування,що є свідченням 

сформованості мотиваційного, когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного та 

комунікативно-діяльнісного компонентів. 
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Робота над дипломними виставами та їх експлуатація дає змогу студенту 

реалізувати всі теоретичні знання, практичні навички та уміння, перевірити 

рівень їх сформованості на глядачеві. Створення студентом сценічного 

характеру в дипломній виставі є також процесом формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування у всіх його аспектах: 

спілкування в навчальному колективі, з педагогами та технічним персоналом, з 

глядачами; прагнення до опанування професійних знань, умінь та навичок; 

бажання творчої реалізації. 

Можна стверджувати, що такий результат свідчить про сформованість 

мотиваційного, творчо-емпатійного, когнітивно-емоційного та 

комунікативно-діяльнісного компонентів готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування. 

Результативний блок моделі передбачає комплексне діагностування 

сформованості в майбутнього актора готовності до професійного спілкування. 

На основі визначених нами у підрозділі 1.3 показників, за допомогою 

коефіцієнтів сформованості відбувається поетапне оцінювання всіх 

компонентів готовності до професійного спілкування (мотиваційного, 

когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного та комунікативно-діяльнісного) і 

готовності загалом. Ці числові показники дають змогу визначити рівень 

сформованості кожного компонента готовності до професійного спілкування та 

готовності до професійної діяльності загалом – початково-базовий, 

оптимально-реалізаційний, творчо-еталонний. Їх зміст докладно 

охарактеризовано в підрозділі 3.1. 

Отже, результатом сформованості готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування є відповідність усіх показників оптимально-

реалізаційному або творчо-еталонному рівням. Структурні компоненти моделі 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування, як-от: цільовий, 

базовий, змістовий, прикладний, результативний блоки мають чітку 

послідовність, яка демонструє системну динаміку педагогічного феномену 

готовність майбутнього актора до професійного спілкування та 
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взаємозалежність й взаємозв’язок усіх підсистем (блоків). Міжсистемні зв’язки 

простежуються та характеризуються функціональним навантаженням кожного 

блоку. Представлена модель підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування є органічною підструктурою цілісного процесу фахової підготовки. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі дослідження наукових праць, присвячених організаційним та 

методичним засадам підготовки фахівців різних галузей діяльності до 

професійного спілкування (С. Амєліної, А. Бичок, В. Лівенцової, 

О. Литвинової, Л. Сікорської, В. Черевко, Т. Шепеленко та ін.), вивчення 

специфіки професійної діяльності актора, результатів власного практичного 

досвіду розроблено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

підготовки майбутніх акторів до професійного спілкування:створення 

інформаційно-креативного освітнього простору; організація комунікативної 

взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду фахових дисциплін; 

впровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів у процес 

професійної підготовки майбутніх акторів. 

Визначена структура інформаційно-креативного освітнього простору 

складається з двох рівнів (зовнішнього та внутрішнього), які поділяються на 

інформаційну та креативну складові.  

Інформаційна складова зовнішнього освітнього простору насичена 

художньо-естетичною інформацією творів різних видів мистецтва, завдяки 

чому в майбутнього актора формуються естетичні потреби та смаки, навички 

сприйняття художньо-естетичної інформації, розширюється професійний 

тезаурус. Креативна складова зовнішнього освітнього простору забезпечує 

різноманітність можливостей творчої реалізації майбутнього актора через 

участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних професійних конкурсах 

та фестивалях. Інформаційна складова внутрішнього рівня освітнього простору 
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забезпечується навчально-творчою діяльністю студентів в межах аудиторної та 

позааудиторної роботи навчального закладу. Креативний аспект цього рівня 

уможливлює різноманітність професійної реалізації майбутнього актора, 

прагнення практично перевіряти власті творчі рішення. 

Успішність упровадження другої умови забезпечує організація 

комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду фахових 

дисциплін і вимагає дотримання певних нормативних вимог: побудови суб’єкт-

суб’єктних відносин у навчальному творчому колективі; домінанти викладача 

як комунікатора навчальної діяльності студентів; створення теоретико-

практичної бази формування готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування через тріаду навчальних дисциплін – «Майстерність актора», 

«Основи сценічного руху», «Сценічна мова»; роботи над формуванням 

готовності до професійного спілкування на основі персоніфікації. 

Доведено, що для формування суб’єкт-суб’єктних відносин у навчально-

творчому колективі слід застосовувати систему загальнодидактичних та 

специфічних принципів (театру та принципів системи професійної підготовки 

майбутнього актора). Формування професійного спілкування майбутнього 

актора найбільш повно відбувається на основі персоніфікації, а саме 

спрямованості на «Я-концепцію» особистості, оцінку нею власної ролі у 

процесі вирішення соціальних проблем засобами театрального мистецтва 

Розроблений комплекс інтерактивних психофізичних тренінгів, 

спрямованих на формування навичок професійного спілкування, сприяє 

формуванню мотиваційного, когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного та 

комунікативно-діяльнісного компонентів готовності до професійного 

спілкування.  

У розділі подано модель як варіант педагогічного конструювання процесу 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування. Структурні 

компоненти моделі: цільовий, базовий, змістовий, прикладний, результативний 

блоки, мають чітку послідовність, яка демонструє системну динаміку 

педагогічного феномену - готовність майбутнього актора до професійного 
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спілкування та взаємозалежність й взаємозв’язок усіх підсистем (блоків). 

Міжсистемні зв’язки простежуються та характеризуються функціональним 

навантаженням кожного блоку. Представлена модель підготовки майбутнього 

актора до професійного спілкування є органічною підструктурою цілісного 

процесу фахової підготовки. 

Отже, розроблена система принципів, організаційно-педагогічні умови, 

модель становлять науково-методичне забезпечення формування готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування.  

Матеріали цього розділу викладені в публікаціях автора [292; 294; 296; 

297; 299; 300; 301; 302; 376]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО АКТОРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Ефективність інтеграції в освітній процес вишу організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутнього актора до професійного спілкування 

формування та моделі, яка забезпечує їх реалізацію,вимагала 

експериментального підтвердження. Головною метою експерименту стало 

виконання четвертого завдання дослідження та перевірка наукової гіпотези, яка 

базувалася на припущенні, що успішність підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування, як визначальної професійної характеристики, 

набуває ефективності за дотримання таких організаційно-педагогічних 

умов:створення інформаційно-креативного освітнього простору; організація 

комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду фахових 

дисциплін; упровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів у 

процес професійної підготовки майбутніх акторів, спрямованих на підвищення 

їх професійного та загальнокультурного рівня. 

Педагогічний експеримент відбувався на засадах фундаментальних 

теоретичних положень, які наведені в роботах С. Гончаренка [80], 

В. Загвязінського [118], А. Киверялга [176], П. Лузана [195], С. Сисоєвої [271], 

Н. Тверезовської [316] та ін. 

Експериментальна перевірка ефективності організаційно-педагогічних 

умов та моделі здійснювалася в чотири етапи: організаційно-підготовчий; 

пошуково-констатувальний; формувальний; контрольно-узагальнюючий. 

На організаційно-підготовчому етапі (2008–2009 рр.),відповідно до 

проведеного нами в першому розділі аналізу проблеми професійного 

спілкування майбутніх акторів, було здійснено: визначення критеріїв, 
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показників компонентів та рівня їх сформованості. Пошуково-констатувальний 

етап (2009–2010 р.), мета якого встановити рівень сформованості в майбутніх 

акторів готовності до професійного спілкування, складався з: добору фахівців 

для експертного оцінювання й перевірки злагодженості їх оцінок; формування 

репрезентативної за кількістю та якістю групи майбутніх акторів; 

констатувального дослідження; обробки результатів пошуково-

констатувального етапу й формування висновків. Формувальний етап (2011–

2016 рр.) здійснювався послідовно та містив: діагностику студентів-акторів на 

початку формувального впливу; упровадження в освітній процес підготовки 

майбутніх акторів організаційно-педагогічних умов та діагностування студентів 

наприкінці кожного періоду формування готовності. На узагальнюючому етапі 

(2016 р.), відповідно до обробки результатів педагогічного експерименту, було 

здійснено: порівняння результатів груп на початку формувального впливу; 

порівняння результатів кожної з груп, отриманих по завершенню періодів 

формування професійного спілкування (адаптаційного, реалізаційного й 

креативно-професійного). 

Організаційно-підготовчий етап. 

Для діагностування готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування були визначені його критерії відповідно до компонентів: 

мотиваційний, когнітивно-емоційний, творчо-емпатійний та комунікативно-

діяльнісний. Для кожного критерію на основі визначених показників, які більш 

ґрунтовно представлені в підрозділі 1.3, обрані методики для їх діагностування. 

Мотиваційний критерій. Мотивація посідає вагоме місце в структурі 

поведінки фахівця і є одним з основних понять, яке використовується для 

пояснення рушійних сил його діяльності. Мотиваційний критерій 

сформованості готовності майбутнього актора до професійного спілкування 

характеризується такими показниками: 

– наявністю художньо-естетичних мотивів; 

– сформованістю мотивації досягнення успіху; 

– сформованістю мотивації до професійної діяльності. 
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Когнітивно-емоційний критерій передбачає оцінювання засвоєних 

майбутнім актором теоретичних знань, активної інтелектуальної діяльності, 

прояву дослідницьких та аналітичних здібностей, а також експресивності в 

спілкуванні. Показниками когнітивно-емоційного критерію є: 

– сформованість системи загально-професійних знань; 

– сформованість інтелектуальної емоційності. 

Творчо-емпатійний критерій. Здатність майбутнього актора до емпатії, 

співпереживання й співчуття є важливою особистісною та професійною якістю, 

яка дає змогу зрозуміти характер персонажа з метою його сценічного втілення 

засобами вербального й невербального професійного спілкування. Чим вище 

рівень творчого потенціалу майбутнього актора, тим більше можливостей для 

його професійної реалізації. Творчо-емпатійний критерій готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування характеризується такими 

показниками: 

– наявністю творчого потенціалу; 

– сформованістю полі комунікативної емпатії; 

– розвиненістю емоційної емпатії. 

Комунікативно-діяльнісний критерій. Сценічна увага для актора є 

безумовним фактором здатності його до публічної дії, вольового 

цілеспрямованого професійного спілкування в неприродних умовах публічності 

та емоційного стресу. Специфічні особливості мистецтва театру вимагають від 

виконавця віртуозного володіння вербальними та невербальними засобами 

спілкування, бо він є комунікатором художньо-естетичної інформації вистави. 

Комунікативно-діяльнісний критерій оцінюється завдяки показникам: 

– сформованість навичок концентрації сценічної уваги; 

– сформованість мовно-голосових якостей; 

– опанування паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів 

невербальної комунікації; 

– володіння оптико-кінематичними засобами невербальної комунікації. 
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Для дослідження наявності художньо-естетичних мотивів, як ціннісної 

складової професії актора, ми обрали методику В. Аванесова «Вимірювання 

художньо-естетичної потреби» [126, с. 368–369], для діагностики мотивації успіху 

та уникнення невдач була використана методика А. Реана [48, с. 194–195], для 

вивчення рівня професійної мотивації – методика «Мотивація учіння студентів» 

(С. Пакуліна та М. Овчинніков) [225]. Ця методика була нами адаптована через 

зміну тематики питань відповідно до програмних вимог професійної підготовки 

майбутніх акторів. 

З метою діагностування рівня теоретичних знань з профілюючих 

дисциплін ми розробили авторські закриті тестові завдання. Приклад такого 

завдання наведено в Додатку М.1. Визначаючи рівень сформованості 

інтелектуальної емоційності, ми скористалися методикою діагностики 

емоційності, в основу якої покладено фрагмент опитувальника формально-

динамічних властивостей індивідуальності В. Русалова в модифікації 

А. Гревцова [86]. 

Методику Т. Лемке «Самооцінка творчого потенціалу особистості» [328] 

ми обрали для визначення рівня творчого потенціалу. Здатність до 

співпереживання, співчуття є важливою особистісною якістю майбутнього 

актора,яка допомагає розуміти характер персонажа та його сценічне втілення й 

демонстрацію засобами професійного спілкування. Для діагностування рівня 

полі комунікативної емпатії була використана методика І. Юсупова [ 328]. 

Особливе значення мають для актора емоції, завдяки ним відбувається 

демонстрація внутрішнього стану сценічного героя. Це вимагає від актора 

власного глибокого сценічного переживання, що, за даними О. Єршової, 

залежить від емоційної збудливості й реактивності, а також від емпатії. 

Феномен емпатії тісно пов’язаний з емоціями, тому для актора є важливою 

здатність до емоційної емпатії, яка означає співпереживання людині 

(художньому образу) на чуттєвому рівні. Для її діагностування ми застосували 

методику «Діагностика емоційної емпатії» [128]. 
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Для визначення уміння майбутніх акторів зосереджуватися в умовах 

публічності і, незважаючи на психофізичні перешкоди, концентрувати сценічну 

увагу на суб’єктах, об’єктах і предметах спілкування, ми скористалися 

адаптованою до специфіки дослідження «Методикою Мюнстерберга» [242], 

(Додаток М.2). На основі розробок Ю. Єлісовенко [110; 111; 111] та С. Беррі 

[366] була підготовлена авторська методика «Діагностика сформованості 

мовно-голосових якостей» (Додаток М.3). З метою отримання об’єктивного 

результату діагностування рівня опанування навичками невербальної 

комунікації, ми скористалися методиками самооцінки та експертної оцінки. Для 

самооцінки була обрана методика Л. Богіної «Перцептивна самооцінка 

парціальної та інтегральної емоційної експресивності» [128]. Сформованість 

уміння володіти навичками невербального спілкування визначалася оцінкою 

експертів. Завдання були підготовлені на основі тренінгових вправ, 

запропонованих Е. Бутенко [59], М. Буткевичем [60] і З. Корогодським [160]. 

Методика наведена в Додатку М.4. Для оцінювання рівня оволодіння 

навичками невербального спілкування за результатами двох методик, 

самооцінки й експертної оцінки, обчислюється сума балів: за методикою 

«Перцептивна самооцінка парціальної та інтегральної емоційної 

експресивності» за 4 шкалами (гучність голосу, збій мовлення, образність 

мовлення, темп мовлення, інтонація); за методикою експертної оцінки навичок 

концентрації сценічної уваги (уміння зосереджуватися на об’єкті спілкування; 

здатність легко переключати увагу з об’єкта на об’єкт). 

Для отримання неупередженого результату діагностування рівня 

володіння оптико-кінематичними засобами невербальної комунікації (здатність 

до прояву емоцій упродовж спілкування; відповідність міміки, пластики до 

характеру спілкування) ми скористалися методикою «Перцептивна самооцінка 

парціальної та інтегральної емоційної експресивності» та експертною оцінкою 

виконання етюду на виправдане мовчання (Додаток М.5). 
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Для експертного оцінювання було здійснено екстраполяцію завдань і 

вправ з науково-методичних публікацій [84; 91; 121; 160; 209; 317] та 

адаптовано відповідно до нашого дослідження. 

Нам потрібно було визначити рівні сформованості готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування: початково-базовий, 

оптимально-реалізаційний і творчо-еталонний. Характеристика рівнів 

наведена в табл. 3.1 

За результатами використання діагностичних методик для діагностики 

кожного компонента визначається коефіцієнт його сформованості (див. 

формулу (3.1)): 

max
i

i
iK




  (3.1) 

де iK  – коефіцієнт сформованості і-го компонента (мотиваційного, 

когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного та комунікативно-

діяльнісного), який приймає значення від 0 до 1; 

i  – сума балів, яку набрав студент за показниками і-го компонента; 

max
i  – максимально можлива сума балів за і-им компонентом (для 

мотиваційного компонента це число 77, для когнітивно-емоційного – 223, 

для творчо-емпатійного – 168, для комунікативно-діяльнісного – 210). 

Зазначимо, що саме такий розкид максимальних значень змусив нас 

використовувати коефіцієнти сформованості кожного компонента 

професійного спілкування майбутнього актора. 

Для переведення отриманих коефіцієнтів у шкалу рівнів ми обрали таку 

градацію: 0–0,50 – початково-базовий рівень, 0,51–0,75 – оптимально-

реалізаційний рівень, 0,76–1 – творчо-еталонний рівень. 
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Таблиця 3.1 

Характеристика рівнів сформованості компонентів готовності майбутнього актора до професійного спілкування  

Критерії 
Рівні 

початково-базовий оптимально-реалізаційний творчо-еталонний 

Мотиваційний 

– невисокий рівень художньо-
естетичних мотивів; 

– обмежений рівень 
сформованості художньо-

естетичних мотивів; 

– високий рівень сформованості 
художньо-естетичних мотивів; 

– недостатня потреба досягнення 
успіху, наявність переваги мотивації 
уникнення невдач; 

– достатній рівень мотивації 
досягнення успіху; 

– високий рівень мотивації 
досягнення успіху; 
 

– мотивація до професійної 

діяльності ґрунтується на прагненні 
до популярності; 

– мотивація ґрунтується на 

прагненні до самоствердження; 

– потреба в творчій 

самореалізації; високий рівень 
мотивації до професійної 
діяльності; 

Когнітивно-
емоційний 

– наявний обсяг загально-
професійних знань не забезпечує 
практичного застосування вмінь та 

навичок; 

– рівень сформованості системи 
загально-професійних знань 
уможливлює їх часткове практичне 

використання у процесі опанування 
навичок професійного спілкування; 

– високий якісний рівень 
опанування професійно необхідних 
теоретичних знань забезпечує 

творче використання навичок в 
професійному спілкуванні; 

– несформованість навичок аналізу 
особистих емоцій як інструмента 

професійного спілкування; 

– уміння аналізувати особисті 
емоції та свідомо їх 

використовувати в процесі 
професійного спілкування; 

– високий рівень сформованості 
інтелектуальної емоційності 

розпізнавання та сприйняття 
емоцій партнера й глядачів; 
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Продовження таблиці 3.1 

Критерії 
Рівні 

початково-базовий оптимально-реалізаційний творчо-еталонний 

Творчо-
емпатійний 

– неадекватність самооцінки власних 
творчих можливостей; 

– ситуативна невпевненість в своїх 
творчих можливостях; 

– адекватний рівень оцінки та 
реалізації свого творчого потенціалу 
завдяки участі в дипломних виставах, 
творчих конкурсах; 

– низький рівень полікомунікативної 
емпатії, відсутність взаєморозуміння з 
оточенням, байдужість до почуттів та 
проблем інших; 

– рівень сформованості 
полікомунікативної емпатії 
достатній для професійного 
спілкування в навчально-творчому 
процесі; 

– демонстрація високого рівня 
полі комунікативної емпатії в 
професійному спілкуванні; 

– обмеженість проявів естетичної 
емпатії; 

– достатній рівень розвитку та 
демонстрації естетичної емпатії; 

– трансляція високого рівня 
розвитку естетичної емпатії в 
професійному спілкуванні; 

Комунікативно-
діяльнісний 

– недостатній рівень сформованості 
навичок концентрації сценічної уваги; 

– достатній рівень сформованості 
навичок концентрації сценічної 
уваги; 

– високий рівень сформованості 
навичок концентрації сценічної 
уваги; 

– початковий рівень розвитку мовно-
голосових якостей; 

– достатній рівень сформованості 
мовно-голосових якостей для 
сценічної взаємодії; 

– високий рівень сформованості 
мовно-голосових якостей як 
інструмента професійного 
спілкування; 

– низький рівень сформованості 
вмінь використання вербальних та 
невербальних (паралінгвістичних та 
екстралінгвістичних) засобів 
комунікації у професійному 
спілкуванні; 

– достатній рівень сформованості 
вмінь використання вербальних та 
невербальних засобів комунікації 
(паралінгвістичних та 
екстралінгвістичних) в професійному 
спілкуванні; 

– високий рівень сформованості 
навичок володіння засобами 
вербальної та невербальної 
комунікації (паралінгвістичними та 
екстралінгвістичними) у 
професійному спілкуванні; 

– недостатній рівень володіння 
оптико-кінематичними засобами 
невербальної комунікації 

– достатній рівень опанування 
навичками оптико-кінематичної 
комунікації, недостатній рівень їх 
координації з навичками вербальної 
комунікації 

– сформованість навичок володіння 
засобами оптико-кінематичної 
комунікації та їх використання у 
професійному спілкуванні 
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Пошуково-констатувальний етап. 

Оскільки всі три показники комунікативно-діяльнісного компонента 

сформованості професійного спілкування майбутнього актора (розвиток мовно-

голосових якостей, володіння паралінгвістичними та екстралінгвістичними, 

оптико-кінематичними засобами невербального спілкування) оцінюються 

експертами, нам необхідно було визначити достатню їх кількість ( gN ), відібрати 

до групи експертів тих, хто ставить найбільш узгоджені оцінки, визначити 

коефіцієнти компетентності цих експертів й обчислити вагові коефіцієнти 

кожного компонента в структурі готовності до професійного спілкування [259]. 

Достатня кількість експертів визначалася по формулі (3.2) [342, с. 43]: 
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2
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d
Ng  (3.) 

де d – розмах шкали оцінок експертів ( minmax qqd  , де maxq  – максимально 

можлива оцінка шкали, а minq  – мінімальна); 

  – довірлива ймовірність; 

Q  – задане значення похибки колективної експертної оцінки; 

  – коефіцієнт, що залежить від  . 

Розкид шкали експертних оцінок мовно-голосових якостей (може мати 

значення від 1 до 5), володіння паралінгвістичними та екстралінгвістичними 

засобами невербального спілкування (від 0 до 4) та виконання етюду на 

виправдане мовчання (від 1 до 5) у всіх випадках однаковий: 4d . Для 

9080 ,,   коефіцієнт φ приймає значення 0,09, а Q  зазвичай дорівнює 1. 

Розрахунок достатньої кількості експертів: 
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Отже, для отримання достовірної оцінки нам достатньо залучити до 

діагностування сім експертів. Ми запросили залучили до оцінювання 13 

досвідчених і компетентних акторів і викладачів, яких було умовно названо: 

Експерт 1, Експерт 2, … Експерт 13. Для відбору з них 7 експертів з найбільш 
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узгодженими думками проведено попереднє діагностування одного 

майбутнього актора за методиками експертного оцінювання: «Діагностика 

сформованості мовно-голосових якостей» (8 показників), «Методика експертної 

оцінки розвитку паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів 

невербального спілкування» (5 шкал), «Експертна оцінка виконання етюду «на 

виправдане мовчання» (6шкал). За цими результатами обчислені рангові 

коефіцієнти кореляції Спірмена, які дали нам змогу відібрати експертів з 

найбільш узгодженими оцінками. Формула (3.3) для обчислення рангового 

коефіцієнту кореляції Спірмена [175, с. 64]: 
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xy  (3.3) 

де n – кількість ознак, які оцінюють експерти; 

d – різниця між рангами для оцінок двох експертів, які порівнюються; 

Σd
2
 – сума квадратів різниць рангів; 

Tx и Ty – поправки для однакових рангів. 

Після проведення попереднього оцінювання (результати наведені в табл. 

Н.1–Н.3 Додатку Н) в експертну групу були обрані: 1) експерти 1, 2, 4, 5, 7, 11, 

13 для діагностування сформованості мовно-голосових якостей; 2) експерти 1, 

3, 4, 6, 8, 12, 13 – оцінки розвитку паралінгвістичних та екстралінгвістичних 

засобів невербального спілкування; 3) експерти 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13 – 

діагностування володіння вербальними засобами через виконання етюду на 

виправдане голосове звучання. Результати розрахунку рангових коефіцієнтів 

Спірмена представлено в табл. Н.4–Н.6 (Додаток Н). 

Одночасно на основі отриманих даних було визначено коефіцієнти 

компетентності експертів (табл. Н.7, Додатку Н), які в подальшому ми будемо 

використовувати при обчисленні узагальненої експертної оцінки [259]. 

Для виведення формули та обчислення коефіцієнта сформованості 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування тим же експертам 

було запропоновано визначити значущість кожного компонента числами від 1 

до 4. Ці результати засвідчили таке: на перше місце більшість експертів 
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поставила комунікативно-діяльнісний компонент, на друге – творчо-

емпатійний, на третє – когнітивно-емоційний і на четверте – мотиваційний 

(табл. Н.8, Додатку Н). На основі цих даних були обчислені вагові коефіцієнти 

кожного компонента в структурі готовності до професійного спілкування: 

мотиваційний – 0,13; когнітивно-емоційний – 0,17; творчо-емпатійний – 0,31; 

комунікативно-діяльнісний – 0,39 [259]. Отже, коефіцієнт сформованості 

готовності майбутнього актора до професійного спілкування обчислюється за 

формулою (3.4): 

4321 390310170130 K,K,K,K,KГ   (3.4) 

де 1K  – коефіцієнт сформованості мотиваційного компонента; 

2K  – коефіцієнт сформованості когнітивно-емоційного компонента; 

3K  – коефіцієнт сформованості творчо-емпатійного компонента; 

4K  – коефіцієнт сформованості комунікативно-діяльнісного компонента. 

Основною вимогою до педагогічного дослідження є репрезентативність 

вибірки об’єктів, які вивчались у процесі його проведення. Репрезентативність 

пов’язана з їх кількістю, яка розраховується за формулою (3.5) [78, с. 216]: 
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де t  – табличне значення, яке дорівнює 1,96; 

  – стандартне відхилення генеральної сукупності – 0,1; 

  – точність оцінки математичного сподівання генеральної сукупності  

( 050, ). 

Підставлення значень ( t ,   і  ) у формулу (3.5) дало такий результат 

розрахунків: 
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Отриманий розрахунок свідчить, що репрезентативною буде вибірка 

(група) у кількості 15 студентів. Для нас це особливо важливо у зв’язку з тим, 

що в Запорізькому національному університеті, де проводився педагогічний 
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експеримент, обсяг ліцензійного набору на спеціальність «Сценічне мистецтво» 

лише 16 осіб. 

З метою вивчення реального стану готовності майбутніх акторів до 

професійного спілкування ми провели пілотажний зріз. Загалом у ньому взяли 

участь 101 випускник спеціальності «Сценічне мистецтво» 5 закладів вищої 

освіти: Київського національного університету театру, кіно та телебачення 

імені І. К. Карпенко-Карого, Харківського університету мистецтв імені 

І. П. Котляревского, Запорізького національного університету, 

Дніпропетровського театрально-художнього коледжу та Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Як 

бачимо, ця кількість в 6,7 рази перевищує обсяг репрезентативної вибірки (15), 

що безперечно свідчить про вірогідність експериментальних даних, а участь в 

ньому студентів 5-ти закладів освіти різних регіонів України (Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Київ, Тернопіль і Харків) дав змогу довести типовість характеру 

рівня готовності майбутніх акторів до професійного спілкування. 

Дослідження результатів діагностики на пілотажному зрізі педагогічного 

експерименту ми почали з вивчення даних розподілу студентів за рівнями 

сформованості компонентів готовності (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Гістограма розподілу студентів за рівнями сформованості 

готовності до професійного спілкування на констатувальному зрізі 
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Як видно з цієї гістограми, найкращі результати майбутні актори 

продемонстрували за мотиваційним компонентом професійного спілкування: у 

49,50% виявлено початково-базовий рівень, у 43,56% – оптимально-

реалізаційний, у 6,90% – творчо-еталонний. Творчо-емпатійний компонент 

готовності: 53,47% – з початково-базовим рівнем, 44,55% – з оптимально-

реалізаційним, 1,98% – з творчо-еталонним. Найгірша ситуація була виявлена 

за результатами діагностування творчо-емпатійного та комунікативно-

діяльнісного компонентів. Це, відповідно, по 66,34% з початково-базовим 

рівнем, по 30,69% і 31,68% – з оптимально-реалізаційним, 2,97% і 1,98% – з 

творчо-еталонним. Зазначимо, що загалом сформованість готовності до 

професійного спілкування була такою: у 60,40% виявлено початково-базовий 

рівень, у 36,63% – оптимально-реалізаційний, у 2,97% – творчо-еталонний. Це 

може бути пов’язано з неоднорідністю розвитку компонентів професійного 

спілкування в майбутніх акторів. 

Наступним кроком було отримання середніх значень і показників розкиду 

(дисперсія, стандартне відхилення) за сформованістю готовності й кожним 

компонентом окремо. Для розрахунку цих значень ми скористалися формулами 

(3.6), (3.7) і (3.8) [258, с. 37–40]: 
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де  ix  – коефіцієнт сформованості відповідного компонента готовності; 

X  – середнє значення вибірки; 

2
xs  – дисперсія вибірки; 

xs  – стандартне відхилення вибірки; 

n  – обсяг вибірки. 
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Результати обчислень цих показників для кожного компонента 

сформованості готовності до професійного спілкування й готовності загалом 

наведено в табл. 3.2. Усі середні значення близькі до 0,5 (верхня границя 

початково-базового рівня): мотиваційний компонент – 0,51; когнітивно-

емоційний – 0,48; творчо-емпатійний – 0,47; комунікативно-діяльнісний – 0,46; 

сформованість готовності до професійного спілкування – 0,48. Як бачимо всі 

компоненти (крім мотиваційного) і сформованість готовності загалом не 

перевищують 0,5, а отже, це свідчить про незадовільний стан сформованості в 

майбутніх акторів готовності до професійного спілкування. Майже не 

розрізняються між собою показники розкиду значень відносно середнього – 

значення дисперсії коливаються від 0,013 (ГМАПС) до 0,016 (творчо-

емпатійний і комунікативно-діяльнісний компоненти), стандартне відхилення 

від 0,116 (готовність) до 0,126 (творчо-емпатійний і комунікативно-діяльнісний 

компоненти). Це означає, що немає студентів, які продемонстрували дуже 

низький рівень сформованості готовності до професійного спілкування. 

Одночасно не виявлено майбутніх акторів з дуже високим рівнем 

сформованості готовності до професійного спілкування. 

 

Таблиця 3.2 

Описові статистичні показники сформованості готовності та її 

компонентів на пошуково-констатувальному етапі 
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X  0,51 0,48 0,47 0,46 0,48 
2
xs  0,015 0,014 0,016 0,016 0,013 

xs  0,123 0,118 0,126 0,126 0,116 
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На пілотному зрізі педагогічного експерименту вивчення формування 

готовності до професійного спілкування здійснювалося в студентів п’яти ВНЗ: 

КНУТКТ – 25; ХНУІ – 25; ЗНУ – 16; ДТХК – 15; ТНПУ – 20. У зв’язку з цим 

ми вважали за необхідне впевнитися, що така прикра ситуація зі сформованістю 

готовності до професійного спілкування властива всім студентам-майбутнім 

акторам закладів освіти 2-4 рівнів акредитації. Для цього перевірили гіпотези 

про наявність або відсутність розбіжностей між генеральними сукупностями, 

до яких належать п’ять вибірок (студенти різних закладів освіти), діагностовано 

на констатувальному етапі. 

Формулювання гіпотез: 

0Н : За результатами сформованості готовності до професійного 

спілкування майбутні актори (діагностовано на пошуково-констатувальному 

етапі), які навчаються в п’ятьох різних ВНЗ не розрізняються; 

1Н : За результатами сформованості готовності до професійного 

спілкування майбутні актори, які навчаються в п’ятьох різних закладів освіти 

суттєво розрізняються. 

Для перевірки цих гіпотез ми скористалися Н-критерієм Крускала-

Волліса. Емпіричне значення цього критерію розраховується за формулою (3.9) 

[258, с. 223]: 
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де N – загальна численність вибірок, що порівнюються; 

k – кількість вибірок, що порівнюються; 

iR  – сума рангів для вибірки за номером i; 

in  – чисельність вибірки за номером i. 

Додаткові розрахунки iR  та 
i

i

n

R2
 наведені в табл. П.8 (додаток П), на 

основі цих значень ми обчислили емпH : 
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За таблицями критичних значень критерію 2  на рівні значущості 0,05 для 

числа ступенів вільності 4151  kdf  знайдено критичне значення 

4992 ,кр   (точне значення рівня значущості – 3270, ). Оскільки 
2
кремпH  , 

то студенти різних закладів освіти належать до однієї генеральної сукупності. 

Це означає: незадовільний стан сформованості готовності до професійного 

спілкування властивий усім майбутнім акторам незалежно від ВНЗ, у якому 

вони навчаються. 

Отже, було означено послідовність здійснення педагогічного 

експерименту, який містив чотири етапи – організаційно-підготовчий, 

пошуково-констатувальний, формувальний та узагальнюючий. Докладно 

представлено зміст організаційно-підготовчого етапу, на якому були відібрані 

стандартизовані та підготовлені авторські методики для вивчення стану 

сформованості готовності, розроблена процедура узагальнення результатів 

діагностування та здійснено добір експертів для оцінювання показників 

комунікативно-діяльнісного компонента. Проведений пошуково-

констатувальний етап педагогічного експерименту засвідчив недостатній рівень 

сформованості готовності майбутніх акторів до професійного спілкування, 

оскільки в більшості з них (60,40%) було виявлено низький рівень готовності до 

професійного спілкування й середнє значення коефіцієнта його сформованості 

(0,48) також відповідало низькому рівню. За допомогою перевірки 

статистичних гіпотез ми впевнилися, що незадовільний стан розвитку 

професійного спілкування в майбутніх акторів не випадковість, а 

закономірність. 

Формувальний етап. 

Мета формувального етапу – перевірка ефективності визначених у 

нашому дослідженні організаційно-педагогічних умов та моделі формування 

готовності до професійного спілкування майбутнього актора шляхом їх 

упровадження в навчально-виховний процес закладу вищої освіти. 
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Формування готовності майбутнього актора до професійного спілкування 

відбувалося відповідно періодам, що позначені в моделі. 

Незадовільний стан готовності майбутніх акторів до професійного 

спілкування довів необхідність проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту. Цей етап проводився на базі Запорізького національного 

університету, у якому ліцензійний обсяг набору на спеціальність 026 «Сценічне 

мистецтво» лише 16 студентів. У зв’язку з неможливістю включення до 

формувального етапу контрольної групи ми проводили його послідовно з двома 

експериментальними групами: експериментальна група 1 (далі ЕГ1) – рік 

набору 2011 та експериментальна група 2 (далі ЕГ2) – рік набору 2012 [80, с. 

182]. 

Для кожного з освітніх періодів, визначених у нашій моделі, властиві 

певні особливості й труднощі, що з’являються в процесі роботи над 

формуванням якостей психофізичного апарату майбутнього актора як 

інструмента реалізації професійного спілкування. 

В адаптаційний період освітнього процесу відбувається пристосування 

студента до нових умов навчання, до колективу, тому прояви особистісних та 

професійно важливих якостей у цей час є дуже стриманими. З метою 

постановки індивідуальних навчально-педагогічних завданнями здійснили 

аналіз моральних, інтелектуальних, мотиваційних установок, творчих, 

інтересів, уподобань студентів 

Для опанування теоретичних знань та практичних умінь дисциплін 

«Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух» ми проводили 

заняття у формі лекцій-бесід на теми: «Роль і місце театру як засобу 

спілкування в житті суспільства та його значення для особистісного 

становлення кожної людини», «Специфічні особливості театрального 

мистецтва, його місце серед інших видів мистецтв», «Взаємозалежність 

професійної діяльності та творчої природи людини-актора» тощо. На заняттях 

студенти знайомилися з життям і діяльністю видатних діячів театру Б. Брехта, 

Є. Вахтангова, Є. Гротовського, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, 



185 

 

Л. Курбаса, В. Мейєрхольда, П. Саксаганського, К. Станіславського, М. Чехова 

та ін. Студентам надавали інформацію про морально-етичні норми 

професійного спілкування актора в різних аспектах, необхідність дотримання 

дисципліни як безперечної умови функціонування колективу, важливість 

обміну думками з приводу творчих досягнень у галузі театрального мистецтва 

як умови саморозвитку. Обов’язковим було вивчення основних етапів 

становлення «системи» К. Станіславського, ролі у цьому процесі його учнів та 

послідовників, принципів театру, теоретично обґрунтовано значення кожного з 

них для професійного спілкування актора. 

Як теоретичне підґрунтя практичної реалізації процесу підготовки до 

професійного спілкування, ми пропонували до розгляду студентам такі теми: 

«Професійне спілкування як визначальна характеристика творчої діяльності 

актора, його природа та специфіка»; «Етапи формування готовності до 

професійного спілкування – від етюдів до створення художнього образу у 

виставі»; «Теорія та практика застосування вербальних засобів професійного 

спілкування майбутнього актора»; «Теоретичне обґрунтування та практичне 

втілення елементів невербального спілкування шляхом опанування системи 

підготовчих вправ, тренінгів та роботи над етюдами». 

Дискусійну частину лекцій було роздано студентам, завдяки цьому ми 

могли виявити й проаналізувати професійно важливі особистісні якості 

студентів: рівень культури та загального розвитку, рівень обізнаності та обсяг 

тезаурусу в галузі мистецтва взагалі й театру зокрема, здатність до спілкування, 

емпатії, уміння висловлювати думки та відстоювати власні переконання, 

прагнення до самореалізації. З метою визначення динаміки особистісного 

розвитку та формування навичок професійного спілкування кожного студента, 

результати аналізу ми фіксували в щоденнику спостережень (див. Додаток С.1). 

Складність і специфіка акторської професії полягає в необхідності 

одночасного перебування актора як носія творчого задуму та інструмента для 

його втілення. Тому заняття з тріади фахових дисципліни ми починали із 

засвоєння ряду найпростіших підготовчих вправ, що налаштовували організм 
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на розвиток професійно необхідних якостей: концентрації уваги, психічної та 

фізичної активності, мімічної виразності, емоційності та формування творчо-

емпатійного та комунікативно-діяльнісного компонентів. Студентам було 

рекомендовано до опанування ряд підготовчих вправ на роботу з уявними 

предметами, на зосередженість, увагу, розвиток зорової та слухової пам’яті 

тощо. Важливо було їх переконати в необхідності цієї роботи для розвитку 

голосових якостей і розмовного слуху, координації слуху й голосу, артикуляції 

та дикційної чіткості проголошення звуків, для оволодіння різними типами 

дихання (високим або ключичним, середнім або грудним, низьким або 

діафрагмальним та змішано-діафрагмальним), бо наявність цих якостей сприяє 

формуванню комунікативно-діяльнісного компонента професійного 

спілкування. 

Вивчення практичного досвіду викладання фахових дисциплін у 

вітчизняних і зарубіжних школах, уможливило реалізацію авторського 

інтерактивного психофізичного тренінгу з використанням найбільш 

ефективних методів та прийомів професійної підготовки актора: метод 

непрямого впливу на процес дихання впродовж спілкування з партнером для 

зняття м’язових і психологічних затисків; ігровий метод; аутогенний тренінг та 

метод релаксації, метод комплексної роботи над диханням, звуком і рухом. 

Ці методи використовувалися нами для забезпечення формування вміння 

застосовувати засоби професійного спілкування актора в межах оцінно-

аналітичного модуля й опанування комплексу підготовчих вправ. Оскільки 

розроблені комплекси підготовчих вправ спрямовані на формування навичок 

спілкування в роботі з реально існуючим та уявним партнером, їх 

упровадження ми здійснювали в тісному партнерстві на практичних та 

індивідуальних заняттях з профілюючої тріади навчальних дисциплін 

«Сценічний рух», «Сценічна мова», «Майстерність актора». 

Робота студенів над опануванням вправ на дихання виявляла 

індивідуальні проблеми (використання лише високого типу дихання, відносно 

невеликий об’єм легень, відсутність розуміння зв’язку між диханням та 
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звуковеденням, звичка набирати повітря ротом тощо) та перспективу розвитку 

можливостей кожного (див. Додаток Л.10). 

Використовуючи метод спостереження за роботою студентів упродовж 

занять з опанування підготовчих вправ, ми проводили детальний аналіз 

природних даних кожного студента, виявляли їх якісні характеристики: широту 

діапазону, гучність та витривалість голосу, обмеженість діапазону, інтонаційну 

невиразність, наявність тембрових вад, проголошення звуків «Р» та «Л» на 

корені язика, свист під час проголошення шиплячих та інших звуків, м’язових 

затисків шиї, щелеп, відсутність артикуляційної рухливості органів мовного 

апарату й планували індивідуальну роботу для усунення дикційних проблем, 

розвитку голосових якостей тощо. Для виправлення цих недоліків ми 

рекомендували студентам комплекс спеціальних вправ на розвиток артикуляції 

та дикції (див. Додаток Л.8). Важливим показником сформованості 

професійного спілкування є культура мовлення, тому на заняттях з фахових 

дисциплін ми зосереджували увагу студентів на необхідності засвоєння правил 

української літературної вимови та їх практичного використання. 

Опановуючи підготовчі вправи одночасно з напрацюванням навичок 

змішано-діафрагмального дихання, ми формували складові партнерської 

взаємодії: зосередженість та увагу до партнера; свободу внутрішнього 

сприйняття його дій, свободу й спонтанність зовнішнього самовираження як 

відповідь на дії партнера; віру в реальність сюжету впродовж діалогічного 

спілкування, виконуючи вправи на дихання; віру в заздалегідь обговорені 

запропоновані обставини виконання вправи. 

Наведемо приклад вправи-гри на дихання в режимі «діалогу» («вдих-

видих»), запропоновані обставини та сюжетну лінію якої ми обговорювали 

заздалегідь. Це могла бути зустріч двох незнайомих людей, між якими виникла 

конфліктна ситуація, ситуація переслідування тощо. 

Стоячи на середині аудиторії, один партнер зробивши видих, посилав 

емоційну інформацію, інший партнер, прийнявши її, тобто зробивши вдих, 

сприймав з такою ж інтенсивністю, з якою отримав, щоб потім у відповідь 
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послати видих відповідно до характеру розвитку спілкування в межах 

заздалегідь обумовленого сценічного конфлікту, що відбувався між ними. 

Почергово виконуючи вдих та видих, студенти здійснювали процес передачі 

емоційної інформації, реагуючи на кожну зміну в характері енергетичного 

посилу партнера. У цій вправі-грі студенти активно рухалися, жестикулювали, 

падали, однак не втрачали з поля зору партнера, як об’єкт спілкування. 

Запропоновані обставини виконуваних вправ, ми з кожним заняттям 

ускладнювали, що допомагало проявам імпульсивності тілесних та емоційних 

посилань партнеру й сприяло вільному самовираженню партнерів  

(див. Додаток Л.10). 

Використання ігрового методу в адаптаційному періоді під час 

опанування підготовчих вправ сприяло звільненню студентів від тілесних 

затисків і налагодженню товариських відносини, завдяки цьому реалізовувався 

принцип колективності та впроваджувалися організаційно-педагогічні умови 

формування професійного спілкування майбутнього актора:створення 

інформаційно-креативного освітнього простору, організація комунікативної 

взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду фахових дисциплін, 

упровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів. 

В адаптаційному періоді від найпростіших вправ, завданням яких було 

налаштування організму молодої людини на роботу, студенти поступово 

переходили до опанування вправ акторського тренінгу, виконання яких сприяло 

розвитку фантазії, уваги, свободі емоційного самовираження та формуванню 

творчо-емпатійного компонента (див. Додаток Л.11, Л.12). 

Вправи психофізичного тренінгу для більшості студентів були складними 

й незрозумілими. Тому, з метою активізації процесу їх засвоєння, ми 

використовували метод пояснення, демонстрації, показу,обговорювали можливі 

варіанти запропонованих обставин виконання кожної вправи й лише потім 

переходили до їх опанування. 

Наведемо приклад однієї з вправ: студенти робили глибокий вдих, 

переносили вагу тіла на одну ногу, розкинувши руки, затримували дихання і, 
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балансуючи, намагалися втримати рівновагу до моменту видиху. Оскільки 

фізичні можливості у всіх не рівні, на виконання вправи студенти витрачали 

різний час. Вправа сприяла збільшенню об’єму легенів, розвивала навички 

швидкого добору великого об’єму повітря тощо. Запропонованою обставиною 

виконання цієї вправи був «політ», що виправдовує стрибок на одну ногу з 

розкинутими руками, різкий глибокий вдих і затримку дихання від захвату й 

страху, балансування в повітрі з метою «втриматися на хвилях повітряних 

потоків», одночасно спостерігаючи пейзажі, що відкривалися з висоти польоту. 

Коли необхідно було зробити видих, студент опускався на обидві ноги й з 

полегшенням видихав затримане повітря, переживаючи радість з приводу 

щасливого приземлення. Як тільки студент переставав вірити, що він летить і 

згадував, що виконує вправу, то відразу ж втрачав рівновагу й ставав на обидві 

ноги. 

Виконання цієї вправи, розвивало цілий комплекс якостей, необхідних 

для професійного спілкування, а саме: установку на самовдосконалення, 

фантазію, свободу емоційного самовираження, що сприяло формуванню 

мотиваційного, творчо-емпатійного та комунікативно-діяльнісного компонентів 

професійного спілкування (див. Додатки Л.11, Л.12). 

В аудиторії панувала атмосфера зосередженості, кожен студент перебував 

у стані готовності до сприйняття дій партнера й зауважень педагога, 

усвідомлення необхідності опанування вправ і задоволення від отриманого 

результату. Вправи тренінгу були для студентів системою логічно 

мотивованих, виправданих психофізичних дій, спрямованих на досягнення 

необхідного результату. Важливою умовою їх виконання була відповідність 

рівня складності рівню знань і умінь студентів, згідно з принципом 

послідовності. 

У цей період закладалися основи для позитивних творчих стосунків між 

студентами в навчальному колективі, між викладачами й студентами, що 

обумовлювало реалізацію організаційно-педагогічних умов: створення 

креативного освітнього простору, організацію комунікативної взаємодії 
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учасників освітнього процесу через тріаду фахових дисциплін, упровадження 

комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів. 

Комплекс психофізичних тренінгів досить складний для виконання. Не 

всі студенти мали зі школи хорошу фізичну підготовку. Тож на заняттях з 

фахових дисциплін акцентувалася увага на тому, що тіло актора – це 

інструмент, який необхідно вдосконалювати й підтримувати в хорошому 

робочому стані протягом всього життя. 

Дуже часто в студентів, від усвідомлення власної безпорадності, 

виникали психологічні бар’єри. Їх подолання відбувалося поступово, тому ми 

оцінювали не лише результати, оскільки на високі показники сподіватися було 

рано, проте враховували ступінь самовіддачі у процесі виконання вправ 

кожним членом навчального колективу, позитивно їх оцінювали й вносили 

результати у щоденник спостережень. 

Додаткові можливості оновлення й вдосконалення тренінгу ми 

отримували завдяки спілкуванню з колегами – акторами театрів України та 

Німеччини (Оберхаузен, Бонн, Магдебург), з колегами-викладачами закладів 

вищої освіти України – Харківського університету мистецтв імені 

І. Котляревського, Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення імені І. Карпенка-Карого, Тернопільського національного 

університету імені В. Гнатюка, Дніпропетровського театрально-художнього 

коледжу,з літературних джерел та інтернетвидань. 

У програму практичних та індивідуальних занять з тріади фахових 

дисциплін ми включали вправи на розвиток здатності до концентрації сценічної 

уваги, суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-предметної та суб’єкт-об’єктної взаємодії, 

тобто уміння дивитися й бачити, слухати й чути, сприймати партнера та 

пристосовуватися до нього, що сприяли формуванню комунікативно-

діяльнісного компонента професійного спілкування актора (див. Додатки Л.9, 

Л.13, Л.14) Завдяки послідовному опануванню вправ тренінгу в студентів 

виховувалося відчуття необхідності безперервного процесу спілкування в колі 

запропонованих обставин на заняттях з тріади фахових дисциплін. Отже, 
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відбувався логічний перехід від тренінгової вправи до етюду, відповідно до 

загально дидактичного принципу послідовності – від простого до складного. 

Алгоритм використання етюдного методу для формування професійного 

спілкування ми екстраполювали в процес підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування [39]. Студент, майбутній актор, створюючи етюд як 

завершений відрізок сценічного життя, учився ставити запитання й давати на 

них відповіді:про що? (тема спілкування, запропоновані обставини); з ким, з 

чим? (об’єкт, суб’єкт, предмет спілкування); навіщо? (мета спілкування); чому? 

(причина спілкування); як? (форми, засоби спілкування). 

Відповідаючи на вищеозначені питання під час обговорення робіт, 

студенти демонстрували сформованість уміння визначати коло запропонованих 

обставин вправи та етюду, органічно спілкуватися з партнером, що сприяло 

формуванню когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного та комунікативно-

діяльнісного компонентів підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування та створенню інформаційно-креативного освітнього простору як 

однієї з умов формування професійного спілкування майбутнього актора (див. 

Додатки Л.13, Л.14). 

Важливою вимогою у самостійному створенні сюжету етюду студентами 

було використання аналогічного епізоду пережитого ними у реальному житті. 

Це викликало почуття віри в реальність ситуації, сприяло побудові логічної 

лінії розвитку подій у запропонованих обставинах етюду від першої особи («я в 

запропонованих обставинах») та надавало природності сценічної поведінки. 

Використання в етюдах епізодів з шкільного життя, спілкування з 

однокласниками, батьками, учителями, виконання звичної домашньої роботи 

чи вирішення складних психологічних задач давало хороші результати на 

адаптаційному рівні формування професійного спілкування майбутнього 

актора. Етюд не повинен був повністю відтворювати реальні події, що сталися в 

житті студента, скоріше ці події були лише приводом, асоціативним поштовхом 

для його створення. Сюжет не мав бути складним, оскільки студент повинен 

самостійно упоратися з поставленим завданням, а саме:детальною розробкою 
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запропонованих обставин;визначенням теми, ідеї, мети етюду; визначенням 

кола об’єктів сценічної уваги;визначенням схеми спілкування в межах 

етюду;виправданням власної поведінки в запропонованих обставинах етюду. 

Етюдний метод підготовки майбутнього актора до професійного спілкування 

реалізовувався за дотримання загальнодидактичних та специфічних принципів. 

Однією з вимог до роботи над етюдом було створення студентом його 

літературного варіанту, як оповідання від першої особи, що записувалося в 

зошиті з дисципліни «Майстерність актора», а потім аналізувалося. Звичайно, 

не всі студенти відразу виконували це завданням. Перспектива бути висміяним 

однокурсниками у разі неправильного виконання роботи не сприяла вільному 

самовираженню. Тому, одним із обов’язкових завдань тренінгу було 

напрацювання вміння переборювати страх виходу на репетиційний або 

сценічний майданчик, який є не що інше як страх публічного виступу. Уміння 

перемагати страх – необхідна професійна якість, один із способів його 

подолання – зосередженість на об’єктах сценічної уваги. Наявність цих якостей 

є свідченням сформованості навичок концентрації сценічної уваги, що є 

показником готовності майбутнього актора до професійного спілкування й 

складає комунікативно-діяльнісний компонент. 

Готуючись до занять, студенти, за нашим завданням, описували в 

робочому зошиті з дисципліни «Майстерність актора» перебіг власних думок 

під час виконання етюдів від першої особи, тобто внутрішній монолог. Одним 

із способів виконання домашнього завдання мав бути опис кількох варіантів 

подій етюду й різних схем комунікації в ньому з дотриманням логіки власної 

поведінки у кожному варіанті. Ці записи зачитувалися перед показом етюду, 

потім відбувався показі обговорення, метою якого було визначення 

відповідності задуму етюду його практичному втіленню. Використання цього 

варіанту етюдного тренінгу уможливлювало формування інтелектуальної 

емоційності, що складає когнітивно-емоційний компонент готовності 

майбутнього актора до професійного спілкування. 
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Ми здійснювали на заняттях обов’язкову демонстрацію етюдів на 

«виправдане мовчання» у двох варіантах: без слів та з озвученим внутрішнім 

монологом. Такий спосіб виконання навчальних завдань формував у майбутніх 

акторів уміння логічно мислити в процесі роботи на майданчику, уміння 

вибудовувати кожну мить власного перебування в запропонованих обставинах 

етюду. Створюючи етюд, у якому автором і головним героєм був він сам, 

студент розвивав фантазію, творчу уяву, уміння реалізовувати внутрішній 

монолог, транслювати думки та емоції через жести, пози, мізансцени, немовні 

вигуки, відчуття темпо-ритму та вміння звільнятися від страху перед публічним 

виступом, що сприяло формуванню таких показників готовності до 

професійного спілкування як наявність художньо-естетичних мотивів, творчого 

потенціалу, володіння оптико-кінематичними засобами невербальної 

комунікації та її мотиваційного, творчо-емпатійного і комунікативно-

діяльнісного компонентів. 

Кожний показ домашніх завдань в аудиторії завершувало колективне 

обговорення тематики етюдів, їх сценічного втілення, органічності сценічної 

поведінки кожного студента, послідовності й логіки вчинків виконавців. 

Обговорення відбувалося в атмосфері доброзичливості, взаємоповаги й гумору. 

Студенти робили зауваження максимально тактовно, не ображаючи й не 

принижуючи однокурсників, однак разом з тим намагалися грамотно 

аналізувати їх роботу, вказуючи на допущені помилки та відзначаючи 

досягнення. 

Педагог здійснював детальний аналіз переглянутих робіт та оцінював 

зміст і характер зауважень, висловлених студентами, спрямовуючи навчальну 

діяльність створення товариських взаємовідносини в колективі, завдяки цьому 

відбувалася реалізація загальнодидактичних принципів навчання, специфічного 

принципу колективності театрального мистецтва, організаційно-педагогічних 

умов формування професійного спілкування, а також формування показників 

готовності до професійного спілкування: мотиваційного, творчо-емпатійного, 

комунікативно-діяльнісного компонентів. 
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Етюди, над якими працювали студенти, мали схожі навчальні завдання, а 

саме: вміння транслювати внутрішній монолог оптико-кінематичними засобами 

та опанування навичок виконання фізичних дій у процесі суб’єкт-предметної та 

суб’єкт-об’єктної комунікації без використання предметів. Мовчання в етюдах 

було продиктоване запропонованими обставинами, а уявні предмети справляли 

враження реально існуючих у результаті точного їх відтворення студентами. 

У роботі над етюдами студенти використовували знання та вміння, 

отримані в процесі опанування тріади фахових дисциплін. «Сценічний рух» – 

уміння відтворювати уявні предмети засобами пластики, «Сценічна мова» – 

немовні вирази, сміх, «Майстерність актора» – уміння думати, формувати 

внутрішній монолог, здатність до комунікації через пластику. 

Підсумковий модуль завершувався заліком, на який було винесено етюди 

на теми: «Хобі», де робота з уявним предметом відбувалася на прикладі 

знайомого улюбленого заняття (фотографування, гра на фортепіано, 

приготування улюбленої страви, вишивання, заняття спортом 

тощо);«Несподіванка», що формували прояви емоційних реакцій (поява 

небезпечного об’єкта – автомобіля, собаки, високої хвилі, отримання щасливої 

звістки, зустріч тощо). Завданням роботи над етюдами «На три слова» було 

вміння поєднати в одному сюжеті несумісні предмети (скло, кондиціонер, 

сукня, тощо), в етюдах на теми «Цирк» і «Спорт», студенти обирали один із 

циркових жанрів або видів спорту й демонстрували свої спортивні навички та 

уміння, в етюдах на тему «Звіринець» студенти відтворювали пластику та 

манеру поведінки різноманітних тварин тощо (див. Додаток Л.14). 

На матеріалі цих етюдів майбутні актори демонстрували рівень 

опанування якостей професійного спілкування,а саме: прагнення до пізнання, 

бажання творчої реалізації, фантазії, уяви, емоційності, спостережливості, 

володіння немовними виразами, уміння органічно, логічно взаємодіяти в 

запропонованих обставинах етюдів, уміння спостерігати, фізичну й психічну 

активність, виразною жестикуляцією, здатністю до суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-

об’єктної та суб’єкт-предметної взаємодії, уміння концентрувати увагу 
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переносити її з об’єкта на об’єкт, уміння орієнтуватися в непередбачуваних 

сценічних ситуаціях, уміння імпровізувати, почуття гумору. 

Залік відбувався в аудиторії, половина якої являла собою сценічний 

майданчик, інша – глядацьку залу. Глядачами були викладачі інших курсів та 

навчальних дисциплін, однокурсники, студенти інших курсів. Завданням 

студентів, що чекали свого виходу на майданчик, було природно себе поводити, 

перебуваючи в стресовій ситуації: на очах у глядачів налаштовуватися на 

роботу в етюді, демонструвати етюд, повернутися на своє місце й спостерігати 

за роботою однокурсників. Такий спосіб організації заліку виховував у 

студентів: культуру поведінки на публіці, витримку, почуття міри, сміливість, 

зосередженість; уміння впливати на глядача та керувати його сприйняттям; 

якості готовності до професійного спілкування; формував установку на 

самовдосконалення та бажання творчої реалізації, мотивацію до професійної 

діяльності та навички концентрації сценічної уваги. На заліку студенти 

демонстрували рівень сформованості компонентів готовності до професійного 

спілкування – мотиваційного та комунікативно-діяльнісного. Через цю 

навчальну форму реалізовувалися організаційно-педагогічні умови – створення 

інформаційно-креативного освітнього простору (внутрішній рівень) та 

організація комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу через тріаду 

фахових дисциплін.  

Етюди на взаємодію з партнером були основним навчальним матеріалом 

на адаптаційному етапі. Створення парних етюдів сприяло розумінню 

студентами вербального й невербального спілкування як безперервної взаємодії 

слова й руху, усвідомленню цінності партнера як суб’єкта професійного 

спілкування. У роботі над етюдами акцент ставився на сприйнятті фактів і 

подій етюду, на подальшій трансформації студентами цього сприйняття в 

сценічну дію, у процес професійного спілкування. Увага зосереджувалася на 

формуванні навичок логічного мислення, умінні оцінювати факти й події, а 

також на способах реалізації набутих умінь на практиці у вправах тренінгу та 

етюдах (див. Додаток Л.11). 



196 

 

Адаптаційний період навчання дав багатий матеріал для детального 

аналізу якісних змін психофізичних характеристик студента, рівня його 

потреби у творчій самореалізації, мотивації до активної взаємодії. Часто 

виникали проблеми, обумовлені індивідуальними особливостями студента, 

відсутністю достатньої мотивації до творчої та професійної діяльності, 

недостатнім рівнем загальної культури, відсутністю емпатійних навичок, 

невмінням знаходити спільну мову з однокурсниками й викладачами. Ці 

проблеми вирішувалися спільними зусиллями в процесі педагогічного 

спілкування, розвитку комунікативних навичок професійного спілкування 

майбутнього актора, формуванням мотиваційного та когнітивно-емоційного 

компонентів професійного спілкування. 

Завданням реалізаційного періоду формування готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування була робота над етюдами літературного 

походження. З метою розширення творчих можливостей студентів та 

відповідно до індивідуального завдання, визначеним для кожного з них, 

студентам пропонувалося вибрати різножанрові літературні твори, де 

запропоновані обставини, логіка поведінки й мета героїв були близькими для їх 

розуміння (І. Нечуй-Левицький, Л. Толстой, А. Чехов, Л. Дереш, С. Цвейг, 

А. Аверченко, Теффі, Г. Тютюнник, М. Вовчок, Т. Драйзер, Ф. Саган та ін.). 

У роботі над уривком з літературного твору, на відміну від роботи над 

власним етюдом, студент перебував у запропонованих обставинах ролі, що 

диктувало логіку сценічної поведінки літературного персонажа, а не його 

самого. 

Тому робота над літературним уривком починалася з визначення 

запропонованих автором обставин уривка, визначення кола спілкування 

персонажа, що впливало на лінію його поведінки в обраному уривку, 

відтворення в хронологічному порядку подій життя персонажа (роман життя) в 

уривку, визначення висхідної та головної події уривка, визначення надзавдання 

й наскрізної дії в обраному для роботи уривку. Опанування цих навичок є 

важливим етапом освітнього процесу. Студент учився окреслювати коло 
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спілкування персонажа, визначати логіку його сценічної поведінки, характер 

його думок і вчинків, створювати внутрішній монолог персонажа, що сприяло 

розвитку його емпатичних здібностей, емоційного інтелекту. 

На особливу увагу в цей період заслуговує самостійна підготовка робіт 

для показів на професійних конкурсах, у концертних програмах, на 

університетських та міських святкових заходах, що стимулювало формування 

мотиваційного, когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного, комунікативно-

діяльнісного компонентів готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування та створення інформаційно-креативного освітнього простору як 

провідної умови успішної підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування. 

Для активізації інтересу до вибору літературного матеріалу в бесідах зі 

студентами постійно наголошувалося, що література є ведучим компонентом 

театру, тому вивчення класичних та сучасних її зразків – це умова успішної 

професійної реалізації актора. Студенти отримали списки вітчизняних і 

зарубіжних літераторів-сучасників та класиків літератури для ознайомлення. 

Вони також відвідували щорічні книжкові ярмарки, де зустрічалися з 

письменниками, поетами, презентували їх твори слухачам (О. Виженко, Любко 

Дереш, Ю. Андрухович, М. Брацило, О. Медко та ін. ). 

З метою знайомства з творчістю сучасних літераторів, студенти брали 

участь у щорічному Всеукраїнському фестивалі молодих драматургів 

«Амплуа», до програми якого входили майстер-класи відомих майстрів 

літератури (Неда Неждана, О. Вітер), презентація студентами їх п’єс 

майбутніми акторами. 

Ці заходи було дієвим стимулом для виявлення таких необхідних якостей 

професійного спілкування, як потреба в пізнанні, художньо-естетичних потреб, 

прагнення до самовдосконалення, викликало бажання самостійного пошуку 

літературного матеріалу для роботи на заняттях з тріади профілюючих 

дисциплін. 
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Для формування мотиваційного, когнітивно-емоційного компонента 

готовності до професійного спілкування викладач створював певні умови для 

занурення студентів в інформаційно-креативного освітній простір(зовнішній 

рівень інформаційного та креативного аспектів) . 

У реалізаційний період студенти брали участь у виставах професійних 

театрів (Запорізький академічний театр юного глядача, муніципальний театр-

лабораторія «VIE», Новий театр);у культурно-просвітницькій діяльності, у 

заходах щодо підготовки й проведення університетських свят (посвята в 

студенти, організація й святкування Міжнародного дня театру, прощальний 

вечір випускників, День факультету тощо); у концертних програмах обласної 

філармонії імені М. Глінки (річниця з дня народження Т. Шевченка, музична 

вистава «Запорожець за Дунаєм» П. Гулака-Артемовського, вистава 

«Покровський ярмарок» за мотивами повісті М. Гоголя); в урочистих заходах 

театру імені В. Магара (вечір пам’яті поетеси Марини Брацило тощо); 

зустрічалися із запорізькими митцями: художниками, акторами, 

композиторами, музикантами, поетами та ін.; переглядали вистави театрів 

Запоріжжя, Дніпропетровська, Києва та колективів, гастролі яких відбувалися в 

м. Запоріжжя, також кінофільми, представлені на Всеукраїнському фестивалі 

«Молоде кіно» з обов’язковим обговоренням побаченого на заняттях. 

На реалізаційному періоді студенти проходили споглядальну практику, 

упродовж якої були присутні на репетиціях вистав професійних театрів – 

Запорізького академічного обласного музично-драматичного театру імені 

В. Магара, Запорізького академічного театру юного глядача, муніципального 

театру «VIE», Нового театру. У межах програми практики керівники 

мистецьких закладів проводили зі студентами ознайомчі бесіди, сприймаючи 

майбутніх акторів як своїх потенційних працівників. Указані освітні заходи 

забезпечували створення інформаційно-креативного освітнього простору як 

провідної умови успішної підготовки майбутнього актора до професійного 

спілкування. 
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Студенти брали участь у науково-практичних конференціях ЗНУ, творчих 

зустрічах з французькими та німецькими акторами й режисерами. Для акторів із 

Магдебурга та викладачів із Швеції проводилися майстер-класи з дисциплін 

«Майстерність актора» та «Сценічна мова», на яких було продемонстровано 

готовність студентів до професійного спілкування через показ інтерактивних 

тренінгів, водночас відбувалася реалізація організаційно-педагогічні умови – 

упровадження комплексу інтерактивних психофізичних тренінгів у процес 

професійної підготовки майбутніх акторів та створення інформаційно-

креативного освітнього простору. 

Стимулом для формування мотиваційного, когнітивно-емоційного, 

творчо-емпатійного та комунікативно-діяльнісного компонентів була 

можливість публічно апробувати результати опанування тріади фахових 

дисципліна університетських, регіональних та Всеукраїнських конкурсах 

професійних читців, присвячених творчості Лесі Українки, І. Франка, О. Теліги, 

Т. Шевченка, Остапа Вишні у містах Дніпро, Київ, Луцьк, Суми, 

Всеукраїнських конкурсах конферансьє та професійному конкурсі «Віват, 

актор!» у Дніпрі, демонструючи високі показники. Стимулюючи студентів до 

участі в професійних конкурсах та фестивалях, ми занурювали їх в 

інформаційно-креативний освітній простір, що є організаційно-педагогічною 

умовою формування професійного спілкування. 

Обираючи літературний матеріал для постановки казкової вистави, ми 

керувалися необхідністю реалізації принципу синтетичності театрального 

мистецтва, який ми визначили специфічним принципом фахової підготовки 

майбутнього актора до професійного спілкування. Студенти, учасники вистави 

відповідно до означених принципів, мали продемонструвати рівень засвоєння 

суміжних дисциплін – «Вокалу» і «Хореографії», тому вистава-казка 

обов’язково вміщувала вокальні, хореографічні номери, пластичні етюди тощо 

(див. Додаток Р). Здійснення цієї постановки було також перевіркою 

опанування теоретичних знань та практичних навичок з тріади фахових 

дисциплін «Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух», уміння 
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застосовувати їх у процесі професійного спілкування в період експлуатації 

вистави. 

На реалізаційному періоді відбувалося активне опанування 

психофізичних тренінгів на концентрацію сценічної уваги в трьох її колах, де 

глядач займав найбільше з них і був найбільш складним об’єктом професійного 

спілкування. Поява глядача змушувала студентів витрачати зусилля утримувати 

його увагу(голосніше говорити, активніше жестикулювати, використовувати 

занадто виразну міміку, яскраво гримуватися, виходити на безпосереднє 

спілкуватися з глядачем тощо) і залучати до професійного спілкування, що не 

завжди вдавалося. 

Після показу вистави, студенти та педагоги здійснювали її аналіз, 

уточнювали причини відсутності уваги глядача, або її прояви,а потім, під час 

тренінгу, спрямованого на формування зосередженості та концентрації 

сценічної уваги актора, відпрацьовували необхідні якості професійного 

спілкування. Така практика давала студентам розуміння важливості 

впровадження й використання комплексу інтерактивних психофізичних 

тренінгів у процес професійної підготовки майбутніх акторів як необхідної 

організаційно-педагогічної умови. 

Створення казкової вистави було завданням освітньої програми, тому, 

призначаючи виконавців на ролі,важливо було керуватися необхідністю 

вирішувати педагогічні завдання. Так, наприклад, для студентки О.Н. важливо 

було відпрацювати силу розмовного голосу, активність голосового «посилу», 

сценічну сміливість, оскільки, вона, маючи хороші вокальні дані, була від 

природи несміливою, тому не могла повною мірою використовувати розмовний 

голос як засіб професійного спілкування. Для розвитку вказаних якостей її було 

призначено на роль Розбійниці, у казці «Снігова королева» Г. К. Андерсена, що 

змусило студентку звернути увагу на розвиток необхідних професійних якостей 

та вміння їх використовувати у професійному спілкуванні. 

Креативно-професійний період освітнього процесу був підпорядкований 

пошукам творчих можливостей студентів для практичної реалізації вмінь та 
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навичок володіння засобами професійного спілкування: суб’єкт-суб’єктного, 

суб’єкт-об’єктного, суб’єкт-предметного (спілкування у творчому колективі, 

спілкування в процесі репетицій, спілкування в процесі експлуатації вистав, 

спілкування в процесі конкурсної діяльності, концертної діяльності, 

педагогічної діяльності). Робота над дипломною виставою вимагала готовності 

застосування всіх набутих студентами знань, умінь та навичок професійного 

спілкування та продовження активної роботи над їх вдосконаленням на 

матеріалі ролей в дипломній виставі. За період викладацької діяльності в 

університеті (майже 18 років) автором було поставлено понад 25 дипломних 

вистав. 

Застосовуючи метод дієвого аналізу, творчий колектив здійснював розбір 

п’єси. Кожний виконавець аналізував життя свого персонажа, враховуючи 

історичні обставини, місце дії, стосунки героїв, особливості їх характерів. 

Для втілення принципу життєвої правди майбутні актори вивчали 

запропоновані обставини:що відбувається, з ким, у якому місці, коли, навіщо, 

що спонукало автора до написання твору, що він хотів сказати читачам, на що 

звернути їх увагу, від чого застерегти. Вони з’ясовували найменші подробиці 

життя героїв п’єси і якщо автор про них не говорив у літературному творі – 

нафантазовували, опираючись на запропоновані обставини. 

Студенти записували в зошити з дисципліни «Майстерність актора» все, 

що говорили про їх героїв інші дійові особи, сам автор, педагог, і в такий спосіб 

кожний складав характеристику й «роман життя» свого героя, розповідав від 

першої особи у формі монологу його біографію з виправданням усіх 

позитивних і негативних дій, а також накреслював і описував з усіма 

подробицями схеми його стосунків з іншими дійовими особами. Дехто малював 

портрет, костюм, зачіску тощо. 

Для реалізації принципу органічності майбутньому актору необхідно 

було опанувати знання з літератури, історії, психології мистецтва, психології 

творчості, етики, майстерності актора, сценічної мови, сценічного руху, щоб у 
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результаті, наприклад, відчути себе в образі старого чоловіка, батька головної 

героїні тощо.  

Для розкриття принципу ідейної активності студенту важливо було 

зрозуміти в чому полягає головна ідея автора, заради чого він написав твір, 

чого хоче досягти головний герой і що заважає здійсненню його бажання, тобто 

у чому полягає наскрізна дія п’єси й контрдія, на чому заснований конфлікт 

драматичного твору. Так, студенту, виконавцю ролі Гната важливо було 

зрозуміти, у яких стосунках перебуває його герой з іншими персонажами, 

створити схему його взаємозв’язків, щоб зрозуміти фінальний вчинок, убивство 

дружини. 

Вирішальне значення для майбутнього результату мала колективна 

взаємодія всіх учасників вистави на етапі аналізу дії, оскільки аналіз дає 

матеріал для реалізації принципу життєвої правди, ідейної активності, 

активності й дії, органічності та перевтілення. 

Практична перевірка теоретичних висновків, здійснених під час аналізу 

дії продовжувалася з використанням етюдного методу роботи над виставою. 

Спостерігаючи за діяльністю студентів у репетиційний період, ми отримували 

багатий матеріал для формування готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування, починаючи від оголошення призначення на ролі й 

завершуючи показом на іспиті. Робота в дипломній виставі давала майбутньому 

актору зрозуміти сутність професійного спілкування, шляхом реалізації 

принципів системи фахової підготовки, а також усвідомлення значення 

професійного спілкування як провідної характеристики професійної діяльності. 

Отже, підготовка майбутнього актора до професійного спілкування 

полягає в спрямуванні всіх творчих та психофізичних зусиль майбутнього 

актора на налагодження спілкування з глядачем, що проявляється в його 

сприйнятті та реакції. Це потребує чіткої організації освітнього процесу, 

передбачає використання всіх навчальних форм та методів, напрацювання 

умінь та навичок володіння засобами професійного спілкування, що 

забезпечувалося шляхом опанування підготовчих вправ, комплексу 
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інтерактивних тренінгів, роботою над індивідуальними, парними та груповими 

етюдами, конкурсними й концертними програмами, творчо-педагогічною 

практикою, дипломними виставами. 

Підготовка майбутнього актора до професійного спілкування як провідної 

характеристики творчої діяльності базується на теоретичних основах тріади 

фахових дисциплін – «Майстерність актора», «Сценічна мова», «Сценічний рух» 

та передбачає інтеграцію в освітній процес авторського комплексу інтерактивних 

психофізичних тренінгів. 

  

 

3.2. Динаміка сформованості готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування 

 

Контрольно-узагальнюючий етап 

До початку формувального етапу ми провели діагностування студентів 

ЕГ1 і ЕГ2 з метою доведення відсутності розбіжностей між ними. Оскільки ця 

процедура здійснювалася на початку першого року навчання, то говорити про 

наявність у першокурсників знань з професійних дисциплін або про володіння 

ними навичками професійного спілкування не мало сенсу. Саме тому ми 

проводили вхідну діагностику лише одного показника кожного компонента, 

який може бути сформованим хоча б частково: наявність художньо-естетичних 

мотивів; сформованість інтелектуальної емоційності; наявність творчого 

потенціалу; сформованість навичок концентрації сценічної уваги. Для цього ми 

скористалися методиками: «Вимірювання художньо-естетичної потреби», 

«Діагностика емоційності», «Самооцінка творчого потенціалу особистості», 

«Методика Мюнстерберга». Результати вхідного діагностування студентів за 

цими методиками наведені в табл. Т.1–Т.2 (Додаток Т). 

До початку формувального етапу педагогічного експерименту для 

порівняння ЕГ1 і ЕГ2, ми перевірили статистичні гіпотези означених 

показників.  
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Формулювання гіпотез: 

0Н : Між показниками в ЕГ1 та ЕГ2 на початку формувального етапу 

існують несуттєві розбіжності; 

1Н : Між показниками в ЕГ1 та ЕГ2 на початку формувального етапу 

існують суттєві розбіжності. 

Оскільки обсяги груп невеликі (по 16 осіб), то для перевірки варто 

скористатися непараметричним U-критерієм Манна-Вітні. Емпіричне значення 

цього критерію розраховується за формулою (3.10) [358, с. 196]: 

x
xx

емп T
)n(n

nnU 



2

1
21  (3.10) 

де 1n  і 2n  – обсяги груп;  

xT  – найбільша з двох рангових сум; 

xn  – обсяг групи з найбільшою сумою рангів. 

Ми діагностували чотири показники, тому перевірку гіпотез здійснювали 

за кожним з них окремо. Розрахунок емпіричних значень U-критерія Манна-

Вітні для кожного показника: 

Наявність художньо-естетичних мотивів: 

85307136256307
2

11616
1616 




)(
Uемп  

Сформованість інтелектуальної емоційності: 

512652651362565265
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Наявність творчого потенціалу: 

511652751362565275
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Сформованість навичок концентрації сценічної уваги: 

512352681362565268
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Результати розрахунку емпіричних значень для U-критерія Манна-Вітні 

наведені в табл. 3.3. Знайдене за таблицями, критичне значення критерію 
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Манна-Вітні дорівнює 83. На основі порівняння емпіричних значень з 

критичним можна зробити такий висновок: між генеральними сукупностями, до 

яких належать ЕГ1 та ЕГ2, існують лише випадкові розбіжності за кожним 

діагностованим показником. Тому в нас були підстави для включення цих груп 

до формувального етапу педагогічного експерименту. 

Таблиця 3.3 

Емпіричні значення U-критерія Манна-Вітні на основі даних,  

отриманих перед формувальним етапом дослідження 

Компонент емпU  Порівняння 
Гіпотеза, що 

приймається 

Наявність художньо-естетичних мотивів 85 85>83 Н0 

Сформованість інтелектуальної емоційності 126,5 126,5>83 Н0 

Наявність творчого потенціалу 116,5 116,5>83 Н0 

Сформованість навичок концентрації сценічної уваги 123,5 123,5>83 Н0 

 

Розрахунок емпіричних значень U-критерія Манна-Вітні наведений у 

табл. Т.3–Т.4 (Додаток Т). 

Діагностика готовності майбутнього актора до професійного 

спілкування за періодами. Результати формувального етапу. 

На основі визначених критеріїв готовності до професійного спілкування 

майбутнього актора ми провели діагностику студентів ЕГ1 та ЕГ2 на всіх 

періодах (адаптаційному, реалізаційному, креативно-професійному), результати 

якої наведені в табл. Т.5–Т.10 (Додаток Т). 

Результати діагностування на адаптаційному періоді довели 

незадовільний стан розвитку готовності до професійного спілкування загалом 

та за кожним критерієм окремо (рис. 3.2). Мотиваційний критерій: творчо-

еталонний рівень діагностовано в ЕГ1 та ЕГ2 у 6,25% студентів; оптимально-

реалізаційний в ЕГ1 продемонстрували 31,25%, в ЕГ2 – 25,0%; початково-

базовий в ЕГ1 виявлено в 62,5% і 68,75% в ЕГ2. Когнітивно-емоційний 

критерій: творчо-еталонний рівень не виявлений у жодного респондента ЕГ1 

та ЕГ2; оптимально-реалізаційний рівень діагностовано в 12,5% в ЕГ1 та у 
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18,75% в ЕГ2; початково-базовий рівень встановлено в 87,5% представників 

ЕГ1 та у 81,25% ЕГ2. Творчо-емпатійний критерій: творчо-еталонний рівень 

не виявлено, оптимально-реалізаційний і початково-базовий рівні в обох групах 

продемонстрували однакові частки студентів відповідно до 12,5% та 87,5%. 

Комунікативно-діяльнісний критерій: розподіл за рівнями в обох групах 

однаковий – 0,0%, 18,75% і 81,25%. Ці результати демонструє гістограма 

наведена рис. 3.3. Загалом сформованість готовності до професійного 

спілкування в майбутніх акторів з ЕГ1 та ЕГ2 має приблизно такі ж розподіли: 

ЕГ1 0,00% з творчо-еталонним рівнем, 18,75% з оптимально-реалізаційним і 

81,25% з початково-базовим; ЕГ2 0,00% з творчо-еталонним, 31,25% з 

оптимально-реалізаційним і 68,75% з початково-базовим. 

 

Рис. 3.2. Гістограма розподілу студентів за рівнями сформованості 

компонентів готовності 

 

Для порівняння двох експериментальних груп ми обчислили основні 

статистичні показники – середнє, дисперсію та стандартне відхилення за 

формулами (3.6), (3.7) і (3.8) (табл. Т.11, Додатку Т). Як свідчать середні 

значення, найкраще розвинутий у студентів мотиваційний компонент 

готовності до професійного спілкування – 0,51 в ЕГ1 та 0,52 в ЕГ2. Різниця між 

ними найменша – 0,01. І це єдиний компонент, коефіцієнт сформованості якого 
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– на середньому рівні. За іншими компонентами результати ЕГ1 та ЕГ2 дещо 

розрізняються за середніми значеннями коефіцієнтів сформованості. За 

когнітивно-емоційним та творчо-емпатійним компонентами у двох групах 

отримані однакові значення: ЕГ1 – 0,39, ЕГ2 – 0,44. За комунікативно-

діяльнісним компонентом середнє значення в ЕГ1 0,40, а в ЕГ2 – 0,45. Для 

трьох компонентів готовності (когнітивно-емоційного, творчо-емпатійного й 

комунікативно-діяльнісного) різниця між середніми значеннями у двох групах 

дорівнює 0,05. У цілому середнє значення коефіцієнта сформованості 

готовності до професійного спілкування у двох групах розрізняються лише на 

0,04: ЕГ1 – 0,42, ЕГ2 – 0,46. Дисперсія в ЕГ1 коливається від 0,011 до 0,017, а в 

ЕГ2 – у межах від 0,003 до 0,009. Інший показник розсіювання значень 

відносно до середнього – стандартне відхилення в обох групах набуває значень 

близьких до 0,1. ЕГ1: мотиваційний компонент готовності стандартне 

відхилення дорівнює 0,131, когнітивно-емоційний – 0,129, творчо-емпатійний – 

0,128, комунікативно-діяльнісний – 0,105, ГМАПС загалом – 0,115. ЕГ2: 

мотиваційний компонент – 0,096, когнітивно-емоційний – 0,057, творчо-

емпатійний – 0,057, комунікативно-діяльнісний – 0,072, готовність загалом – 

0,064. 

Загалом наведені частоти, середні та показники розкиду значень 

засвідчили, що ЕГ2 дещо краща в порівнянні з ЕГ1.  

Оскільки формувальний етап педагогічного експерименту проходив 

послідовно в три періоди (адаптаційний, реалізаційний та креативно-

професійний), то динаміку розвитку професійного спілкування ми дослідили 

протягом цих етапів.  

Гістограми розподілів (рис. 3.3–3.4) свідчать про поступове покращення 

сформованості компонентів готовності.  

Мотиваційний критерій. В ЕГ1 на реалізаційному періоді кількість 

студентів з початково-базовим рівнем скоротилася вдвічі (з 62,50% до 31,25%) у 

порівнянні з адаптаційним, а на креативно-професійному – досягла 6,25%. За 

оптимально-реалізаційним рівнем спостерігалося поступове збільшення студентів 
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ЕГ1 – 31,25% (адаптаційний період), 56,25% (реалізаційний), 68,75% (креативно-

професійний). На кожному періоді частка студентів з творчо-еталонним рівнем 

збільшувалася у двічі в порівнянні з попереднім: 6,25% – 12,5% – 25,0%. Зміни в 

розподілі кількості студентів ЕГ2 за рівнями сформованості були ще 

виразнішими. Початково-базовий рівень – 68,75%, 25,0% і 0,0%; оптимально-

реалізаційний – 25,0%, 62,50%, 81,25%; творчо-еталонний – 6,25%, 12,5%, 18,75%. 

 

 

Рис. 3.3. Гістограма динаміки змін розподілу студентів ЕГ1 за 

рівнями сформованості компонентів готовності до професійного 

спілкування на періодах формувального етапу експерименту 

 

Когнітивно-емоційний критерій. Кількість студентів ЕГ1 з початково-

базовим рівнем сформованості на періодах (адаптаційному, реалізаційному, 

креативно-професійному) зменшувалася з такою динамікою: 87,5% – 56,25% – 

6,25%. Натомість кількість майбутніх акторів з оптимально-реалізаційним і 

творчо-еталонним рівнем поступово збільшувалися відповідно до періодів 

формування готовності. Оптимально-реалізаційний рівень – 12,5%, 37,5%, 

75,0%. Творчо-еталонний рівень – 0,0%, 6,25%, 18,75%. Кількість респондентів 

ЕГ2 з початково-базовим рівнем розвитку когнітивно-емоційного компонента 

поступово зменшувалася: 81,25% (адаптаційний період), 43,75% 

Рівні: 
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(реалізаційний), 6,25% (креативно-професійний), а кількість студентів з 

оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним рівнем – збільшувалася 

відповідно до періодів формування готовності: оптимально-реалізаційний 

рівень – 12,5%, 37,5%, 75,0%. Творчо-еталонний рівень – 0,0%, 6,25%, 18,75%. 

 

 

Рис. 3.4. Гістограма динаміки змін розподілу студентів ЕГ2 за 

рівнями сформованості компонентів готовності до професійного 

спілкування на періодах формувального етапу експерименту 

 

Творчо-емпатійний критерій. За початково-базовим рівнем в ЕГ1 

спостерігалося поступове зменшення кількості студентів, а за оптимально-

реалізаційним і творчо-еталонним – збільшення. Початково-базовий рівень – 

87,5%, 50,0%, 6,25%; оптимально-реалізаційний – 12,5%, 43,75%, 75,0%; 

творчо-еталонний – 0,0%, 6,25%, 18,75%. Динаміка змін у розподілі студентів 

ЕГ2 за рівнями сформованості творчо-емпатійного компонента готовності була 

такою: за початково-базовим рівнем спостерігалося скорочення – 87,5%, 37,5%, 

6,25%, а за оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним – збільшення 

відповідно - 12,5%, 56,25%, 75,0% (оптимально-реалізаційний) і 0,0%, 6,25%, 

18,75% (творчо-еталонний). 
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Комунікативно-діяльнісний критерій. Кількість майбутніх акторів 

(ЕГ1) з початково-базовим рівнем поступово зменшувалася: 81,25% – 50,0% – 

12,5%, а частка респондентів з оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним 

рівнем – збільшувалася: оптимально-реалізаційний рівень – 18,75%, 50,0%, 

62,5%; творчо-еталонний рівень – 0,0%, 0,0%, 25,0%. У ЕГ2 спостерігається 

динаміка спадання на початково-базовому рівні, а саме: 81,25% – 43,75% – 

0,0%. Кількість студентів з оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним 

рівнями навпаки поступово зростала: оптимально-реалізаційний рівень – 

18,75%, 56,25%, 81,25%; творчо-еталонний рівень – 0,0%, 0,0%, 18,75%. 

За сформованістю готовності до професійного спілкування в обох групах 

на періодах формувального етапу спостерігалися позитивні зрушення. В ЕГ1 

кількість студентів з початково-базовим рівнем зменшувалася – 81,25%, 

43,75%, 6,25%, а з оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним поступово 

збільшувалася відповідно до18,75%, 50,0%, 75,0% (оптимально-реалізаційний); 

0,0%, 6,25%, 18,75% (творчо-еталонний). Отже, кількість студентів з початково-

базовим рівнем у цій групі на реалізаційному періоді (у порівнянні з 

адаптаційним) зменшилася на 37,5%, а з оптимально-реалізаційним і творчо-

еталонним зросла відповідно до31,25% і 6,25%. На креативно-професійному 

періоді в порівнянні з реалізаційним визначено: початково-базовий рівень – 

спостерігалося скорочення ще на 37,5%, оптимально-реалізаційний рівень – 

збільшення на 25,0%, творчо-еталонний рівень – збільшення на 12,5%. В ЕГ2 

кількість студентів з початково-базовим рівнем зменшувалася – 81,25%, 

43,75%, 6,25%, а з оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним поступово 

збільшувалася, відповідно до18,75%, 50,0%, 75,0% (оптимально-реалізаційний); 

0,0%, 6,25%, 18,75% (творчо-еталонний). Ця динаміка засвідчує таку різницю: 

на реалізаційному періоді в порівнянні з адаптаційним сталося зменшення 

кількості студентів з початково-базовим рівнем на 25,0% і збільшення на 

18,75% і 6,25% з оптимально-реалізаційним і творчо-еталонним рівнями 

відповідно. Порівняння результатів розподілу респондентів ЕГ2 на 

реалізаційному та креативно-професійному періодах не відрізняється від даних 
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отриманих в ЕГ1: початково-базовий – зменшення на 37,5%, оптимально-

реалізаційний та творчо-еталонний – збільшення на 25,0% та 12,5%. 

Також ми порівняли середні значення, розраховані за результатами 

діагностування студентів обох груп у періодах формування готовності до 

професійного спілкування (див. табл. Т.11, Додатку Т). Як свідчать середні 

значення в ЕГ1 спостерігалася така динаміка розвитку компонентів. За 

мотиваційним компонентом на реалізаційному періоді сталося збільшення 

середнього на 0,06 до 0,56, а на креативно-професійному на 0,09 (до 0,65). За 

когнітивно-емоційним – на реалізаційному періоді зростання на 0,09 (до 0,47) і 

на креативно-професійному – на 0,12 (до 0,59). Творчо-емпатійний компонент 

готовності на реалізаційному періоді зріс до 0,47 (на 0,09), а на креативно-

професійному до 0,59 (на 0,12). Комунікативно-діяльнісний компонент 

покращився на 0,09 (до 0,49) на реалізаційному періоді й на 0,11 (до 0,60) на 

креативно-професійному. Загалом динаміка змін у сформованості готовності до 

професійного спілкування була такою: реалізаційний період 0,50, що краще ніж 

на попередньому періоді на 0,08, креативно-професійний – 0,61 (покращення на 

0,11). В ЕГ2 мотиваційний компонент на реалізаційному періоді покращився на 

0,06 до 0,58, а на креативно-професійному – на 0,08 (до 0,66). Когнітивно-

емоційний на реалізаційному зріс на 0,08 (до 0,51), а на креативно-

професійному – на 0,09 (до 0,61). За творчо-емпатійним компонентом на 

реалізаційному періоді сталося покращення до 0,52 (на 0,08), а на креативно-

професійному до 0,61 (на 0,09). Комунікативно-діяльнісний компонент 

покращився на 0,06 (до 0,51) на реалізаційному періоді й на 0,10 (до 0,61) на 

креативно-професійному. Середнє значення коефіцієнта сформованості 

готовності на реалізаційному періоді зросло на 0,07 до 0,53, а на креативно-

професійному покращилося на 0,09 до 0,62.  

З метою уникнення випадковості у висновках щодо результативності 

організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх акторів до професійного 

спілкування на основі результатів ЕГ1 та ЕГ2 ми перевірили статистичні 

гіпотези. 
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Формулювання гіпотез: 

0Н : Результати студентів ЕГ1 (ЕГ2) на періодах формувального етапу 

педагогічного експерименту (за результатами діагностування компонентів 

готовності) не розрізняються; 

1Н : Результати студентів ЕГ1 (ЕГ2) на періодах формувального етапу 

експерименту (за результатами діагностування компонентів готовності) 

розрізняються. 

У цьому випадку необхідно порівняти три залежні вибірки, тому для 

перевірки гіпотез застосовується непараметричний 2
r -критерій Фрідмана. Для 

обчислення емпіричного значення 2
r -критерія Фрідмана використовується 

формула (3.11) [258, с. 226]: 
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1
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1
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cnT
ccn

c

j
jr

 (3.11) 

де c  – кількість вимірів (дорівнює 3); 

 n  – обсяг групи; 

 j
T  – сума рангів за кожним виміром.  

Додаткові розрахунки значень 
2
jT  наведені в табл. Т.12–Т.19 (Додаток Т). 

Розрахунок емпіричних значень 2
r -критерія Фрідмана: 

Мотиваційний критерій: 

ЕГ1:   5028192
16

3528
41632304900324

4316

122 ,r 










  

ЕГ2:   0331192
16

53568
416323042599225272

4316

122 ,
,

,,r 










  

Когнітивно-емоційний критерій: 

ЕГ1:   0331192
16

53568
416323042599225272

4316

122 ,
,

,,r 










  

ЕГ2:   32192
16

3584
416323041024256

4316

122 










r  
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Творчо-емпатійний критерій: 

ЕГ1:   0331192
16

53568
416323042599225272

4316

122 ,
,

,,r 










  

ЕГ2:   0331192
16

53568
416323042599225272

4316

122 ,
,

,,r 










  

Комунікативно-діяльнісний критерій: 

ЕГ1:   1330192
16

3554
41632304961289

4316

122 ,r 










  

ЕГ2:   32192
16

3584
416323041024256

4316

122 










r  

Сформованість готовності до професійного спілкування: 

ЕГ1:   32192
16

3584
416323041024256

4316

122 










r  

ЕГ2:   32192
16

3584
416323041024256

4316

122 










r  

Результати розрахунку емпіричних значень для 2

r -критерія Фрідмана 

наведені в табл. 3.4. Для перевірки гіпотези ці значення були порівняні з 

критичним значенням 2 -розподілу Пірсона, що пов’язано з обмеженнями 2

r -

критерія Фрідмана. Знайдене в таблицях, критичне значення для 
2 -критерію 

Пірсона дорівнює 5,99. Порівняння цих значень доводить, що за всіма 

критеріями приймається гіпотеза 1Н . 

На основі гіпотези, що приймається, можна зробити такий висновок: 1) в 

ЕГ1 між результатами сформованості в студентів кожного компонента та 

готовності загалом існують суттєві відмінності; 2) в ЕГ2 між результатами 

сформованості в студентів цих компонентів та готовності загалом існують 

розбіжності. Це підтверджує ефективність упроваджених організаційно-

педагогічних умов у освітній процес.  
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Таблиця 3.4 

Емпіричні значення 2
r -критерія Фрідмана на основі даних, 

отриманих на періодах формувального етапу експерименту 

 

Група Критерій 2
r  Порівняння 

Гіпотеза, що 

приймається 

ЕГ1 

Мотиваційний 28,50 28,50>5,99 Н1 

Когнітивно-емоційний 31,03 31,03>5,99 Н1 

Творчо-емпатійний 31,03 31,03>5,99 Н1 

Комунікативно-діяльнісний 30,13 30,13>5,99 Н1 

Готовність загалом 32 32>5,99 Н1 

ЕГ2 

Мотиваційний 31,03 31,03>5,99 Н1 

Когнітивно-емоційний 32 32>5,99 Н1 

Творчо-емпатійний 31,03 31,03>5,99 Н1 

Комунікативно-діяльнісний 32 32>5,99 Н1 

Готовність загалом 32 32>5,99 Н1 

 

Останнім кроком в узагальненні отриманих результатів формувального 

етапу педагогічного експерименту було порівняння результатів двох груп ЕГ1 

та ЕГ2 наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту 

(креативно-професійний період). Для цього були сформульовані гіпотези: 

0Н : Між ЕГ1 та ЕГ2 в кінці практичного етапу існують несуттєві 

розбіжності; 

1Н : Між ЕГ1 та ЕГ2 в кінці практичного етапу існують суттєві 

розбіжності. 

Для перевірки цих статистичних гіпотез ми знову скористалися U-

критерієм Манна-Вітні (за формулою(3.10)).  

Розрахунок емпіричних значень U-критерієм Манна-Вітні: 

Мотиваційний критерій: 

112280136256280
2

11616
1616 




)(
Uемп  
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Когнітивно-емоційний критерій: 

510052911362565291
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Творчо-емпатійний критерій: 

510452871362565287
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Комунікативно-діяльнісний критерій: 

511852731362565273
2

11616
1616 ,,,

)(
Uемп 


  

Сформованість готовності до професійного спілкування: 

113279136256279
2

11616
1616 




)(
Uемп  

Результати розрахунку емпіричних значень для U-критерія Манна-Вітні 

наведені в табл. 3.5, а критичне значення таке ж як і на початку формувального 

етапу – 83. Розрахунок емпіричних значень U-критерія Манна-Вітні наведено в 

табл. Т.20–Т.21 (Додатку Т). 

 

Таблиця 3.5 

Емпіричні значення U-критерія Манна-Вітні на основі даних, 

отриманих на креативно-професійному періоді 

 

Компонент емпU  Порівняння Гіпотеза, що приймається 

Мотиваційний 112 112>83 Н0 

Когнітивно-емоційний 100,5 100,5>83 Н0 

Творчо-емпатійний 104,5 104,5>83 Н0 

Комунікативно-діяльнісний 118,5 118,5>83 Н0 

Готовність загалом 113 113>83 Н0 

 

На основі порівняння емпіричних значень з критичним (табл. 3.5) можна 

зробити такий висновок: за даними перевірки статистичних гіпотез 

приймається нульова гіпотеза. Отже, наприкінці формувального етапу 
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педагогічного експерименту між генеральними сукупностями, до яких 

належать ЕГ1 та ЕГ2, існують лише випадкові розбіжності за кожним 

компонентом окремо та готовністю загалом. Тому в нас є підстави вважати, що 

зміни у сформованості готовності до професійного спілкування в представників 

двох відібраних груп невипадкові. 

Порівняльний аналіз результатів сформованості готовності на пошуково-

констатувальному етапі та наприкінці креативно-професійного періоду, 

свідчить, що в результаті впровадження організаційно-педагогічних умов в 

експериментальних групах відбулися суттєві позитивні зрушення 

досліджуваного феномену (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Динаміка змін середніх коефіцієнтів сформованості компонентів і 

готовності до професійного спілкування загалом на пошуково-

констатувальному етапі та періодах формувального етапу експерименту 

 

Критерій 

П
о
ш

у
к
о
в
о

-к
о
н

ст
ат

у
в
ал

ь
н

и
й

 е
та

п
 

ек
сп

ер
и

м
ен

ту
 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ1 ЕГ2 

А
д
ап

та
ц

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

 

Р
еа

л
із

ац
ій

н
и

й
 п

ер
іо

д
 

К
р
еа

ти
вн

о
-п

р
о
ф

ес
ій

н
и

й
 

п
ер

іо
д
 

Д
и

н
а
м

ік
а

 

А
д
ап

та
ц

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

 

Р
еа

л
із

ац
ій

н
и

й
 п

ер
іо

д
 

К
р
еа

ти
вн

о
-п

р
о
ф

ес
ій

н
и

й
 

п
ер

іо
д
 

Д
и

н
а
м

ік
а

 

Мотиваційний 0,51 0,51 0,56 0,65 0,14 0,52 0,58 0,66 0,14 

Когнітивно-емоційний 0,49 0,39 0,47 0,59 0,20 0,44 0,51 0,61 0,17 

Творчо-емпатійний 0,47 0,39 0,47 0,59 0,20 0,44 0,52 0,61 0,17 

Комунікативно-діяльнісний 0,46 0,40 0,49 0,60 0,20 0,45 0,51 0,61 0,16 

ГМАПС 0,48 0,42 0,50 0,61 0,19 0,46 0,53 0,62 0,16 
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Отже, ми провели порівняння й аналіз кількісних показників (частот і 

середніх), отриманих упродовж проведення контрольно-узагальнюючого етапу 

педагогічного експерименту, що засвідчили поступове покращення результатів 

сформованості готовності до професійного спілкування в студентів двох 

експериментальних груп. Перевірка статистичних гіпотез довела ефективність 

організаційно-педагогічних умов формування компонентів готовності, а 

відповідно й рівня готовності майбутніх акторів до професійного спілкування. 

Доказовість гіпотези та вирішення завдань дослідження дають підстави 

стверджувати про досягнення загальної мети дослідження. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі представлена загальна характеристика поетапного проведення 

педагогічного експерименту, наведені результати констатувального 

дослідження сформованості готовності майбутніх акторів до професійного 

спілкування, проаналізовано й узагальнено результати педагогічного 

експерименту, підтверджена ефективність організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутнього актора до професійного спілкування. 

Педагогічний експеримент здійснювався у чотири етапи: організаційно-

підготовчий, пошуково-констатувальний; формувальний; контрольно-

узагальнюючий. На організаційно-підготовчому було підготовлено чотири 

пакети діагностик у відповідності з критеріями готовності до професійного 

спілкування (мотиваційним, когнітивно-емоційним, творчо-емпатійним і 

комунікативно-діяльнісним) та визначені й охарактеризовані рівні 

сформованості готовності, а також відібрані експерти для оцінювання 

показників комунікативно-діяльнісного компонента. 

За допомогою підготовлених діагностичних методик було виявлено 

реальний стан сформованості готовності майбутнього актора до професійного 
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спілкування, який засвідчив недостатній рівень його розвитку. Так, початково-

базовий рівень сформованості готовності виявлено у 60,4% майбутніх акторів, 

оптимально-реалізаційний – у 36,6%, творчо-еталонний – у 3,0%. 

Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх 

акторів до професійного спілкування та модель їх професійної підготовки були 

впроваджені в освітній процес зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» в 

Запорізькому національному університеті протягом трьох періодів: 

адаптаційного, реалізаційного та креативно-професійного. Якісний аналіз 

застосування цих умов засвідчив наявність оптимально-реалізаційного та 

творчо-еталонного рівнів професійного спілкування у майбутнього актора, що 

говорить про високу мотивацію до професійної діяльності, прагнення до 

творчої самореалізації та самовдосконалення, про сформованість вмінь 

застосовувати вербальні та невербальні засоби професійного спілкування, про 

вміння працювати в системах суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-

предметної взаємодії, про вміння реалізувати принципи театру у творчій 

діяльності. 

Діагностування студентів протягом формувального етапу педагогічного 

експерименту дало можливість відстежити динаміку рівнів сформованості 

професійного спілкування у майбутніх акторів. Аналіз отриманих результатів 

показав позитивну динаміку розвитку готовності до професійного спілкування 

в двох експериментальних групах протягом всіх періодів підготовки, про що 

свідчать середні коефіцієнти сформованості готовності майбутніх акторів до 

професійного спілкування: в першій групі на адаптаційному – 0,42, на 

реалізаційному – 0,50, на креативно-професійному – 0,61; в другій – на 

адаптаційному – 0,46, на реалізаційному – 0,53, на креативно-професійному – 

0,62. Співставлення результатів двох експериментальних груп за допомогою 

методу перевірки статистичних гіпотез дало змогу встановити відсутність 

розбіжності між ними, що було зумовлено впровадженням організаційно-

педагогічних умов формування професійного спілкування в процес підготовки 

майбутніх акторів. 
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Таким чином, мета дисертаційного дослідження досягнута: виконані 

завдання та підтверджена гіпотеза є підставою для формулювання загальних 

висновків. 

Матеріали цього розділу викладені в публікаціях автора [192; 286; 289; 

290; 291; 297; 298]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування. Одержані результати підтвердили правомірність 

покладеної в його основу гіпотези, що дає підстави для формулювання 

загальних висновків. 

1. На підставі аналізу філософських, соціологічних, психолого-

педагогічних та мистецтвознавчих наукових досліджень розкрито теоретичні 

засади підготовки майбутнього актора до професійного спілкування, розкрито 

значення театрального мистецтва як засобу спілкування у формуванні 

суспільних відносин. Доведено, що театр, відображаючи політичні, соціальні, 

релігійні проблеми суспільства, є інструментом формування громадянської 

свідомості. Актор є головним комунікатором, через якого здійснюється 

трансляція актуальних суспільних проблем кожної історичної доби. 

2. Ґрунтуючись на результатах історичного аналізу особливостей 

професійної діяльності актора, вимог до неї видатних театральних діячів, 

сучасних особливостей як професійної підготовки, так і творчої реалізації на 

сцені, з’ясовано, що професійне спілкування актора є провідною 

характеристикою його фахової діяльності. Це зумовило визначення змісту 

досліджуваного феномену як складного, багатопланового, специфічного виду 

діяльності, який містить соціальну перцепцію суб’єктів комунікативної 

взаємодії, встановлення інтерактивного контакту та реалізується в процесі 

транслювання художньо-естетичної інформації твору театрального мистецтва. 

Розгляд професійного спілкування актора в аспекті реалізації принципів театру 

(за К. Станіславським) засвідчив, що воно здійснюється в процесі суб’єкт-

суб’єктної, суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-предметної взаємодії. 

Результати дефінітивного аналізу зумовили визначення понятійного 

конструкта «готовність майбутнього актора до професійного спілкування» як 

складного системного феномену, що інтегрує в собі мотиваційну, когнітивно-
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емоційну, творчо-емпатійну, комунікативно-діяльнісну складові, зумовлює 

ефективність майбутньої професійної діяльності, професійний розвиток 

фахівця та, відповідно, є показником успішного фахового спілкування в його 

творчій діяльності. З’ясовано змістове навантаження та зроблено висновок, що 

цей конструкт є багатокомпонентним утворенням, яке має такі складники: 

мотиваційний, когнітивно-емоційний, творчо-емпатійний, комунікативно-

діяльнісний. 

3. Ознайомлення з доробками науковців у галузі педагогіки щодо 

підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей до професійного 

спілкування, вивчення досвіду викладачів мистецьких дисциплін дало 

можливість розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до 

професійного спілкування: створення інформаційно-креативного освітнього 

простору; організація комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу 

через тріаду фахових дисциплін; упровадження комплексу інтерактивних 

психофізичних тренінгів у процес професійної підготовки майбутніх акторів. 

Інформаційно-креативний простір створює спеціальні можливості для 

творчого становлення майбутнього актора, сприяє опануванню засобів 

зовнішньої трансляції внутрішньої дії, засвоєнню вмінь, спрямованих на 

здійснення надзавдання ролі в процесі професійного спілкування. Доведено, що 

реалізація цих можливостей відбувається завдяки наявності інформаційної й 

креативної складових освітнього простору. 

Аналіз практики професійної підготовки майбутніх акторів дав змогу 

розробити та впровадити в освітній процес закладу вищої освіти модель 

підготовки майбутнього актора до професійного спілкування, яка розкриває 

сутність реалізації визначених організаційно-педагогічних умов. До неї входять 

цільовий, базовий, змістовий, прикладний та результативний блоки. Визначені 

в прикладному блоці періоди (адаптаційний, реалізаційний та креативно-

професійний) і модулі (оцінно-аналітичний, теоретично-змістовий, практичний 
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та підсумковий) забезпечують підготовку майбутнього актора до професійного 

спілкування. 

4. Для визначення сформованості готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування розроблено й апробовано діагностичний комплекс, 

який містить відповідні компонентному складу критерії та показники: 

мотиваційний (наявність художньо-естетичних мотивів, сформованість 

мотивації досягнення успіху, сформованість мотивації до професійної 

діяльності); когнітивно-емоційний (сформованість системи 

загальнопрофесійних знань, сформованість інтелектуальної емоційності); 

творчо-емпатійний (наявність творчого потенціалу, сформованість 

полікомунікативної емпатії, розвиненість емоційної емпатії); комунікативно-

діяльнісний (сформованість навичок концентрації сценічної уваги, 

сформованість мовно-голосових якостей, опанування паралінгвістичних та 

екстралінгвістичних засобів невербальної комунікації, володіння оптико-

кінематичними засобами невербальної комунікації); рівні сформованості 

готовності (початково-базовий, оптимально-реалізаційний, творчо-еталонний). 

Розроблено комплекс діагностичних методик для кожного показника 

відповідного критерію. 

5. Експериментально перевірено ефективність організаційно-педагогічних 

умов та моделі формування готовності до професійного спілкування, 

впроваджених у освітній процес підготовки майбутніх акторів, що 

здійснювалося в чотири етапи: організаційно-підготовчий, пошуково-

констатувальний, формувальний і узагальнювальний. Аналіз отриманих 

результатів показав позитивну динаміку формування готовності до 

професійного спілкування в двох експериментальних групах протягом усіх 

періодів підготовки, про що свідчать середні коефіцієнти сформованості 

готовності: у першій групі на адаптаційному – 0,42, на реалізаційному – 0,50, на 

креативно-професійному – 0,61; у другій – 0,46; 0,53; 0,62 відповідно. 

Застосування методів перевірки статистичних гіпотез довело, що між 

результатами сформованості кожного з компонентів готовності до 
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професійного спілкування та професійного спілкування в цілому в період 

формувального етапу в обох групах існують суттєві розбіжності, а наприкінці 

креативно-професійного періоду зафіксовано їх відсутність. 

Ефективність реалізації організаційно-педагогічних умов і моделі 

забезпечено розробленими та впровадженими авторськими навчально-

методичними матеріалами. Таким чином, вирішення завдань дослідження 

зумовило досягнення мети, яка полягає у визначенні й теоретичному 

обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього актора 

до професійного спілкування та експериментальній перевірці їх ефективності, 

що дало підстави вважати методологію дослідження правильною, завдання 

вирішеними, гіпотезу підтвердженою. 

Дослідження не вичерпує всієї сукупності проблем, пов’язаних з 

підготовкою майбутніх акторів до професійного спілкування. Зокрема, 

подальшого вивчення потребують питання взаємозв’язку професійного 

спілкування з іншими видами професійної діяльності актора та механізмів 

взаємодії суб’єктів професійного спілкування. 
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ДОДАТОК А 

Результати аналізу історичного розвитку театрального мистецтва 

Таблиця А.1 
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Давньогрецький 

театр 

зовнішній вигляд; гучність 

голосу; сила голосу; чітка 

пластика 

 + +             +             

Театр Римської 

імперії 

пластична виразність; 

жестикуляція; розвинені 

голосові якості; артикуляція; 

дикційна чіткість 

+ + + +            + +            

Містерія 
слово; гучність голосу; 

декорація 
 +                     +      

Мораліте 
поетичне слово; костюм; 

реквізит-символіка 
      +  +            + +       

Фарс 

голос; форсування голосу; 

рух; жестикуляція; грим; 

костюм; танець; музика 

+ + +            +  + +  + +      + + 

Дель-арте 

безпосереднє спілкування; 

діалогічне мовлення; 

імпровізація; почуття 

гумору; танець; музика 

+      +  +   +   + + +          + + 
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Англійський театр 

епохи 

Відродження 

голос; слово; декламація; 

пластичність; рух; 

жестикуляція; танець; музика 

+ + + + +  + + + +   + +  + + +         + + 

Французький 

Класицизм 

декламаційна виразність; 

дикційна чіткість; досконале 

мовлення; голосові інтонації; 

динамічність; пластична 

виразність; міміка; 

жестикуляція 

   + + +  + + +   + +  + +            

Театр Просвіти 

досконале мовлення; 

декламаційна виразність; 

інтонація; декорація; 

природна жестикуляція; 

жива міміка; відповідність 

декорації, костюму та гриму 

реаліям часу; танець; музика 

     + + + + +   + +   +   + +  +    + + 

Шкільна драма 

декламація; інтонація; 

дикція; гучність голосу; 

жестикуляція; пластична 

виразність 

 +   + +  +        + +            

Кріпосний театр 

досконале мовлення; дикція; 

декламація; гучність голосу; 

інтонація; рух; жестикуляція; 

спів; танець 

+ +  + + +  + +    +    + +        + +  
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Російська 

драматургія 19 ст. 

(М. Гоголь, 

О. Островський) 

          + +                   

Російський реалізм 

(К. Станіславський

, В. Немирович-

Данченко, 

А. Чехов, 

М. Горький) 

досконале мовлення; дикція; 

інтонація; рух; жестикуляція; 

паузи; реалістичність 

костюмів і декорації;  

+ +  + + +   + + +  +    + +   +  +      

«Умовний театр» 

В. Мейєрхольда 

монотонна декламація; 

внутрішній діалог; поза; 

ритм мови, рухів і жестів; 

імпровізована міміка; 

«пластичність» фізичної гри; 

стилізація; 

конструктивістські декорації 

   + +   +      +  + + + +    +      

«Політичний 

театр» 

Е. Піскатора 

природні стосунки з 

аудиторією; коментар 

емоцій; кінохроніка і 

фотографії як декорації; 

використання змішаного 

медіа; використання 

інженерних конструкцій; 

      +                +  +    
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«Епічний театр» 

Б. Брехт 

жест; вибудова характеру із 

вчинків; розмова з 

відстороненістю; повільний 

повтор дій; зупинки час від 

часу; пояснення глядачам; 

ефект відмежування; 

мовлення від третьої особи 

або у минулому часі; рухи, 

жести і мова «фактологічні» 

без повного перевтілення у 

персонаж; прості декорації 

   + +      +      + +     +      

«Театр 

жорстокості» 

А. Арто та П. Брук 

мізансцени; жести; пози; 

немовні вирази; 

міміка;знаки; пластика; 

інтонації; темпо-ритм; 

невербальні звуки 

                            

Авангардний театр 

Є. Гротовського 

колективна імпровізація; 

пантоміма; танець; музика; 

включення глядача у подію 

вистави; провокація 

      +     +   +            + + 
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М. Рейнгардт 

слова перекладені на рух, 

рим і настрій драматичної 

музики і танцю; гротескні 

костюми; дійство 

відбувалося в глядацькій 

залі; вражаючі ефекти  

      +      +              + + 

Л. Курбас 

інтонаційне забарвлення 

слова; жест; міміка; постава; 

символічне відображення; 

ілюстративні перетворення 

за допомогою костюма, 

декорації, світла, тощо 

+ + +   +        +   +  +  + + + +     

Частотний показник 7 9 5 7 7 6 7 6 8 5 2 2 6 5 3 7 12 6 2 2 5 2 7 1 1 1 7 6 
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ДОДАТОК Б 

Зведені результати огляду категорії «спілкування» 

Таблиця Б.1 

Аналіз визначень поняття «спілкування» 

№ Джерело Визначення 

П
р
о
ц

ес
 

В
за

єм
о
д
ія

 

Д
ія

л
ь
н

іс
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В
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о
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н
и

 

У
м

о
в
а 

З
в
’я

зк
и
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и
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а 

К
о
н
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к
ти

 

1 К. Ясперс Спілкування – універсальна умова людського буття         +       

2 М. Бахтін Спілкування – послідовність висловів                 

3 М. Каган 

Спілкування – це процес вироблення нової інформації, спільної для 

людей, що контактують і народжує їх спільноту або підвищує рівень їх 

спільності 

+   +           

4 
Філософський 

словник 

тип відносин, що … ґрунтуються на взаємному визнанні суб’єктивності і, 

отже, набувають характеру самоцілі, формують внутрішню духовну 

спільність учасників 

      +         

5 Г. Зіммель Спілкування – взаємодія між людьми   +             

6 Ю. Габермас Спілкування – це взаємодія між його суб’єктами   +             

7 Н. Трегубова 
Спілкування – соціальний феномен, який в міжособистісних взаємодіях, 

локалізований у просторі та часі 
  +             

8 А. Резаєв Спілкування – взаємодія обличчям до обличчя   +             

9 
Соціологічний 

словник 

Спілкування – взаємодія індивідів або соціальних груп, що складається в 

безпосередньому обміні діяльністю, навичками, вміннями, досвідом, 

інформацією, що задовольняє потреби людини в контактах з іншими 

людьми 

  +             

10 С. Рубінштейн 
спілкування – безперервний процес, який здійснюється завдяки 

практичним діям та свідомості людини  
+   +           
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11 Б. Ананьєв 
Спілкування – сукупність суспільного та індивідуального в системі 

соціальних зв’язків 
                

12 О. Леонтьєв 

Спілкування – система цілеспрямованих і мотивованих процесів, що 

забезпечують взаємодію людей в колективній діяльності, реалізують 

суспільні та особистісні психологічні відносини та використовують 

специфічні засоби. Спілкування один з видів діяльності 

+ + + +     +   

13 Б. Ломов Спілкування – специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми   +             

14 Ф. Бацевич 

сукупність зв’язків і взаємодій людей, суспільств, суб’єктів (класів, груп, 

особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, 

уміннями, навичками та результатами діяльності 

  +       +     

15 В. Мясищев 
процес відображення міжособистісних відносин позитивного чи 

негативного характеру, спосіб і форму поводження людини з людиною 
+     +         

16 Б. Паригін 
Спілкування являє собою багатогранний процес взаємодії і взаємовпливу 

людей один на одного 
+ +             

17 
Л. Орбан-

Лембрик 

Спілкування – це весь спектр звязків і взаємодій людей у процесі 

духовного і матеріального виробництва, спосіб формування, розвитку, 

реалізації та регуляції соціальних відносин і психологічних особливостей 

окремої людини, що здійснюється через безпосередні чи опосередковані 

контакти, які вступають особистості й групи 

  +   +       + 

18 О. Бодальов Процес встановлення і розвитку контактів між людьми +               

19 О. Гнатюк Процес встановлення і розвитку контактів між людьми +               

20 Л. Кайдалова Процес встановлення і розвитку контактів між людьми +               

21 А. Петровський Процес встановлення і розвитку контактів між людьми +               
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22 О. Степанов 

процес взаємодії між людьми з метою обміну пізнавальною, або 

емоційно-оцінною інформацією, аналіз якої дає можливість дослідити 

розвиток творчих можливостей особистості, розробити і дати наукове 

обґрунтування програмі практичної роботи з її формування і становлення 

у сфері навчання, виховання, виробництва 

+ +             

23 Н. Бутенко 

Спілкування – це багатоплановий процес установлення й розвитку 

контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності та 

обміну, що включає в себе інформацію, сприйняття й розуміння іншої 

людини 

+               

24 А. Мудрик процес взаємного обміну думками та емоціями між людьми +               

25 Г. Локарєва 

складний багатоплановий процес сприйняття клієнта як об’єкта своєї 

професійної діяльності, встановлення контакту і взаємодії з ним із метою 

визначення його соціально-психологічних потреб, запитів і надання 

соціально-педагогічної допомого і послуг 

+ +             

26 І. Зязюн 

комунікативна взаємодія педагога з учнями, батьками, колегами, 

спрямована на встановлення сприятливого психологічного клімату, 

психологічну оптимізацію діяльності і стосунків 

  +             

27 В. Кан-Калик система органічної соціально-психологічної взаємодії педагога і учнів   +         +   

28 О. Куліш 
процес проектування, організації, здійснення, корекції й оцінки 

професійно-особистісних взаємодій 
+ +             

29 А. Бичок 
процес обміну інформацією … та взаємодія … у розв’язанні професійних 

завдань 
+ +             

30 К. Богатирьов прояв відносин у мікросистемах       +         
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31 Лівенцова 

складна інтегральна якість, яка синтезує перцептивні, комунікативні та 

інтерактивні уміння, детермінується професійно ціннісними орієнтаціями 

і визначає ефективність професійної взаємодії 

  +             

32 О.Канюк 

ділове спілкування визначено як комунікативну діяльність, структурними 

компонентами якої є: предмет спілкування, потреба у спілкуванні, 

комунікативні мотиви, дії спілкування, завдання спілкування, засоби 

спілкування, продукт спілкування      +           

  
 Частотний 
показник   15 17 4 5 1 1 2 1 
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Таблиця Б.2 

Огляд визначень ключових понять спілкування 

№ Поняття Визначення Джерело 

1 Процес Сукупність послідовних дій*, засобів, 

спрямованих на досягнення певного наслідку 

 [64, с. 1179] 

2 Взаємодія Взаємний зв’язок між предметами у дії, а також 

погоджена дія між ким-, чим-небудь 

 [64, с. 125] 

3 Діяльність Праця, дії людей у якій-небудь галузі  [64, с. 306] 

4 Відносини Стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь  [64, с. 175] 

5 Умова Обставини, особливості реальної дійсності, за 

яких відбувається або здійснюється що-небудь 

 [64, с. 1506] 

6 Зв’язок Спілкування, можливість спілкування з ким-, 

чим-небудь 

 [64, с. 450] 

7 Система Порядок, зумовлений правильним, планомірним 

розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-

небудь 

 [64, с. 1320] 

8 Контакт Спілкування, зв’язок, тісні стосунки  [64, с. 567] 

 

 

Рис. Б.1. Схема виділення провідних понять в категорії «спілкування» 

                                           
*
Курсив – авторський  
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Таблиця Б.3 

Аналіз компонентів спілкування 

№ Автор 

Взаємодія Компоненти 
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1 

К. Абульханова-

Славская 
+    + +  +  +  + + 

2 Б. Ананьєв           +   

3 О. Бодальов + +            

4 Л. Виготський            +  

5 Є. Ільїн    +  + +    + + + 

6 М. Каган + +  + + +  +   + + + 

7 Я. Коломінський + + + + + +  +  +  + + 

8 О. Куліш +    +     +    

9 В. Куніцина    + +   +   + +  

10 О. Леонтьєв + +  + + +  +    + + 

11 Г. Локарєва + + +   +  + +  + + + 

12 Б. Ломов + + +  + +  +  +  + + 

13 Л. Орбан-Лембрик + +  + + + + +   + + + 

14 Б. Паригін + +  + + +  +  + + + + 

15 Я. Радевич-Вінницький     +   +   + +  

16 М. Філоненко + +   +   +    +  

  Частотний показник 11 9 3 7 11 9 2 11 1 5 8 13 9 
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ДОДАТОК В 

Наочне представлення принципів театру за К. Станіславським 

 

 

Рис. В.1. Реалізація принципу колективності театру 
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Рис. В.2. Реалізація принципу синтетичності театру 

 

 

Рис. В.3. Реалізація принципу актор – носій специфіки театру 
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Рис. В.4. Реалізація принципу дія – основний матеріал театрального 

мистецтва 

 

 

Рис. В.5. Реалізація принципу: драматургія – ведучий компонент театру 
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Рис. В.6. Реалізація принципу: глядач – творчий компонент театру 
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ДОДАТОК Д 

 

Приклади різних видів взаємодії у п’єсах 

Додаток Д.1 

Приклади спілкування на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

Г. Бояджієв так описує діалог Петручіо і Катарини («Приборкання 

норовливої») у постановці О. Попова: «І йому і їй подобається пікіруватися, 

вони відчувають одне в одному гідних супротивників. Двозначні репліки, 

гострі і розумні, летять одна за одною, пристрасті нагнітаються, відповіді 

Петручіо сердять Катаріну все більше і більше: такого супротивника у неї ще не 

було. Ще одна груба фраза – і Катарина несподівано з усього розмаху б’є 

співрозмовника по обличчю. Петручіо на мить охоплює гнів. Бурмочучи якісь 

прокляття, він хапається за зброю, але рука не вихопила кинжал із піхов – під 

поглядом Катарини гнів випарувався. Здається приборкання вже відбулося: 

Катарина приборкала Петручіо» [50, с.97.]. 

Одним з найбільш важливих епізодів у п’єсі «Горе з розуму» є діалог 

Чацького і Фамусова (дія 2, явище 2). Цей епізод є експозицію – частина твору, 

де «запускається» сюжетний конфлікт. Епізод починається з того, що Чацький 

заходить до Фамусова, щоб розпитати про Софію. У результаті безпечний 

діалог переростає в конфлікт, Фамусов просто відмовляється слухати Чацького 

[10]. 

Г. Бояджієв, дає наступний аналіз вистави Ф. Дзифіреллі за п’єсою 

В. Шекспіра «Ромео і Джульєта»: «Свій монолог на балконі Джульєта говорила 

не як дзвінкі вірші, кинуті у спекотну ніч, а як трепетно хвилюючі її саму думки. 

І відбувалося чудо: пробуджувалася свідомість, пробуджувалася для того, щоб 

визнати гармонію законом світу і спростувати родову ненависть. Актриса 

говорила слова Джульєти майже пошепки, тільки самій собі, а принишклий 

внизу Ромео і слухав і відповідав, але так, що діалог шекспірівських коханців 

став ніби двома монологами, що проголошуються синхронно. Кожний говорив 
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своє – собі, але говорили про одне і гама кохання складалася не із слів, а з 

вражаючої спільності душевного хвилювання» [50, с. 97].  

Мати головного героя п’єси Л. Герша «Ці вільні метелики» (дія 3, ява 1) 

місіс Бейкер, проголошує свій монолог з надією на порозуміння із сином, який 

уважно її слухає, але не вступає в діалог. Для героїні упродовж монолога 

необхідно прийняти рішення – надати синові самостійності, якої він так бажає, чи 

продовжувати опікуватися ним, оскільки він є інвалідом. Спосіб спілкування для 

актора у цій сцені досить складний, оскільки є монологом і діалогом одночасно. 

Монолог «Бути чи не бути?» притягує і одночасно акумулює в собі весь 

сюжет п’єси, в ньому поєднуються всі теми і колізії трагедії. «Що хвилює 

Гамлета? Його місія, нав’язана йому примарою батька. Він повинен відновити 

потоптану справедливість, тобто стати вбивцею власного дядька. Він повинен 

відмовитися від матері, яка зрадила батькові з вбивцею чоловіка. Він повинен 

вбити в собі любов до Офелії, яка здавалася йому прекрасною, чистою, 

непорочною. Він бачив її своєю майбутньою дружиною, але вона виявилася 

шпигункою короля і негідника-батька, що чудово розуміє Гамлет» [73, с. 48].  

Ось як характеризується виконання Г. Федотовою монологу «Чому люди 

не літають?» (п’єса О. Островського «Гроза»): «Коли вона розповідає про те, як 

підкуполом церкви бачила ангелів і чула їх неземний спів, в її словах чується 

справжній ліричний екстаз, і в глядача, зовсім не схильного до містики, виникає 

релігійний настрій, і, здається, що Катерина дійсно вірить, що ось-ось 

піднесеться до хмар. Але вся сутність Катерини – така земна, така реальна в 

своїх трепетних відчуттях пристрасті, що його не відокремиш від середовища і 

обстановки сім’ї Тихона і від життя жорстокого міста Калинова» [142, с. 78]. 

У монолозі Камілли (п’єса А. Лоурентса «Дорога до березня») перед 

глядачем постає молода дівчина, яка розповідає про своє життя, описує місце, 

свого проживання. Дослідниця К. Захватова розглядає високий спадаючий тон 

на початку монолога героїні і низький спадаючий тон по завершенні 

висловлювання: «Спадаючий тон (як високий, так і низький) надає висловам 

завершеність і визначеність діям та емоціям героїні, тобто вона хоче 
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переконати глядача в красі місця проживання. Високий спадаючий тон, яким 

оформлені фрази героїні, звучить енергійно і жваво, немов дівчина заграє з 

глядачем» [123, с. 73]. 

Театрознавець Й. Кисельов, аналізуючи виставу «Украдене щастя», за 

п’єсою І. Франка у постановці Г. Юри відзначає досконалу майстерність актора 

(А. Бучми) у використанні зовнішніх сценічних засобів для відтворення 

внутрішнього життя героя: пластики тіла, рук, замерзлих, знесилених роботою 

у момент повернення героя додому та у сцені арешту, коли протягнуті вперед 

для одягання кайданів руки героя, виражали абсолютну покору життєвим 

обставинам. Сцени проходили в абсолютній тиші, оскільки внутрішнє життя 

сценічного героя транслювалося актором за допомогою невербальних засобів і 

не потребувало словесних коментарів [146, с. 126]. 

 

Додаток Д.2 

Приклади спілкування на основі суб’єкт-об’єктної взаємодії 

Герой п’єси Ж.-П. Сартра «Мухи» (акт I, картина 1, ява) Орест, 

повернувшись додому інкогніто, зупиняється біля дверей палацу, не сміючи 

зайти, починає говорити до дверей, згадуючи дитинство і найменші дрібниці, 

пов’язані з цими дверима. Об’єкт спілкування, двері, дає можливість актору 

відчувати і транслювати глядачам широкий спектр емоцій героя, пояснити 

причини трагічних подій його життя. 

У виставі Театру на Таганці «Злочин і кара» за романом 

Ф. Достоєвського, режисер постановник Ю. Любимов використав світло як 

об’єкт спілкування, як засіб візуального впливу. Промені ліхтарів пронизували 

глядацьку залу і сценічний простір, утворюючи своєрідне перехрестя, де 

сходилися у намаганні вирішити сценічний конфлікт, герої вистави. Промені 

постійно змінювалися, жили, змушуючи героїв та глядачів до прийняття 

життєво важливих рішень [6, с. 106]. 

В інсценуванні Ю. Завадським твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара» 

(вистава «Петербурзькі сновидіння») музика дала змогу втілити експресивну 
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силу сновидінь і трагічно заплутану свідомість героя. Н. Таршис так 

характеризує роль музики у виставі: «На початку вистави, відразу після голосу 

Завадського, який схвильовано вводить нас у створений ним світ 

Достоєвського, високо над сценою виникає самотня фігура жебрака-музиканта 

з флейтою. Мелодія, що стелеться над порожнім містом, виявляється підспудно 

катастрофічною, обривається гуркотом і скреготом якоїсь нечуваної битви. 

Музичний запис дорівнює тут думці про кінець світу; музика у виставі 

висловлює представлений на сцені світ в його крайнощах» [315, с. 71]. 

Мистецтвознавче дослідження І. Ясенець довело значущість пластики і 

танцювальної композиції для розуміння глядачем сценічної дії, що сприяє 

розкриттю фабули вистави та виявленню її глибинної художньої сутності [363]. 

Так, танець та пластика у виставі «Король. Дама. Валет» (режисер В. Пазі, 

хореограф М. Реутов) є головними складовими цієї постановки, поряд з 

драматичною дією та музикою. «Манекени танцюють як люди, а люди деколи 

нагадують манекенів» – в цьому простежується сила впливу динамічного змісту 

на глядача, що не підвладно слову [363, с. 14].  

У п’єсі В. Шекспіра «Гамлет» з’являється привид короля, якого підступно 

убив його власний брат і одружився з королевою. Дійові особи – Марцел, 

Гораціо, Бернардо, що присутні в епізоді, сприймають його появу як трагічний 

знак, тому сцена з привидом як об’єктом спілкування, вимагає точно 

вибудованого процесу сприйняття, усвідомлення і реакції оточуючих 

персонажів, оскільки вона дає поштовх для подальшого розвитку подій. 

 

Додаток Д.3 

Приклади спілкування на основі суб’єкт-предметної взаємодії 

У монолозі Катерини з драми О. Островського «Гроза» (дія друга, ява 10), 

героїня намагається вирішити головну проблему власного життя – вирватися з 

так званого «темного царства», де ключ від садової хвіртки символізує свободу. 

Тобто, точно визначений реквізит сприяє виявленню творчого завдання і 

виступає як предмет спілкування актора. 
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Героїня драми М. Кропивницького «Глитай, або ж павук» Олена отримує 

листа від чоловіка, що містить страшні для неї новини. Не зрозумівши, що лист 

вигаданий, з метою маніпулювання її почуттями, вона приймає рішення забути 

чоловіка і піти на утримання до багатого односельця. Лист є уособленням зради 

для героїні і предметом монологічного спілкування для виконавиці ролі Олени. 

Актор, перебуваючи в образі Гамлета, відчуває страх перед подіями, 

причиною яких він став мимовільно, використовує людський череп як предмет 

спілкування, завдяки чому персонаж доводить собі, що людське життя нічого не 

варте, переборює страх, заспокоює почуття вини і доводить задумане до кінця. 

Про те, як В. Висоцький грав роль Хлопуші (вистава «Пугачов» театру на 

Таганці), можна дізнатися по одній з численних рецензій на спектакль. 

Ю. Головашенко так характеризує гру В. Висоцького: «Поетичність і вогневої 

темперамент складають своєрідний сценічний характер Хлопуші у виконанні 

Висоцького. Уральський каторжник, який прагне до Пугачова, передає в 

спектаклі шалений бунтівний зліт, характерний для розмаху «пугачовщини», 

зліт, який зробив селянське повстання таким страхітливим для самодержавства. 

Слухаючи Хлопушу-Висоцького, немов бачиш за ним звихрену, бунтівну 

народну масу, могутню лаву, нестримний потік, що розлився царською Росією. 

Своєрідний голос артиста сприяє силі враження, його відтінки якомога сильно 

відповідають характеру Хлопуші, втіленому в рядках есенінських віршів» [168]. 

Як зазначає в своєму дослідженні Н. Павленко головний герой вів свій 

діалог, сховавшись за костюмом, що висів на вішалці. У цьому режисерському 

задумі демонструється «порожня футлярна сутність Мини Мазайло… Піджак 

може змінитися парадним мундиром, говорив цей мундир, але порожнеча не 

перестане бути зяючою порожнечею» [223, с. 17]. 
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ДОДАТОК Е 

Вивчення стандартів підготовки за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» 

Таблиця Е.1 

Визначення ознак професійного спілкування актора зі списку компетентностей 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Проект 

стандарту вищої 

освіти України 

підготовки 

бакалавра за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво» 

(2016 р.) 

Загальні  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу   

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях Володіння професійними знаннями 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

Здатність до пізнання 

Володіння професійними знаннями 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово Володіння сценічним мовленням 

Здатність спілкуватися іноземною мовою Володіння сценічним мовленням 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій   

Здатність бути критичним і самокритичним Прагнення до самопізнання 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) Прояв креативності  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми   

Здатність приймати обґрунтовані рішення   

Здатність працювати в команді Міжособистісна взаємодія 

Навички міжособистісної взаємодії Міжособистісна взаємодія 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети Міжособистісна взаємодія 

Спеціальні  

Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної 

інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та 

створенні нових цілісних знань та професійної практики 

Здатність до пізнання 

Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої 

ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва 

Прагнення до творчої діяльності 

Прояв креативності 

Сценічне втілення ідеї твору 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Проект 

стандарту вищої 

освіти України 

підготовки 

бакалавра за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво» 

(2016 р.) 

Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності 

Публічна презентація результату 

діяльності 

Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва 

роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки 

Міжособистісна взаємодія 

Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, 

виразно-образного) рівнів сценічного твору 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в 

художніх сценічних образах 

Прояв креативності 

Сценічне втілення образу 

Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів 

(пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, 

монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при 

створенні та виробництві сценічного твору 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів 
  

Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі реалізації художньої ідеї та осмислення 

творчого результату 

  

Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання 

Володіння загальнокультурними 

знаннями 

Володіння професійними знаннями 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом 

Володіння загальнокультурними 

знаннями 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Проект 

стандарту вищої 

освіти України 

підготовки 

бакалавра за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво» 

(2016 р.) 

Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних 

ідей в творчо-виробничій сценічної діяльності 

Володіння професійними знаннями 

Прояв креативності 

Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, 

фестивальній та конкурсній діяльності, пропагуванні кращих зразків 

національної та світової сценічної спадщини 

  

Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій 

Міжособистісна взаємодія 

Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 

досвід різноманітними шляхами та засобами 
Міжособистісна взаємодія 

Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою 

популяризації сценічного мистецтва в широких верствах суспільства, 

в тому числі і з використанням можливостей театральної преси, 

телебачення, Інтернету 

  

Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати 

твори літератури і мистецтва, користуючись професійною 

термінологією 

  

Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах 

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Освітньо-

професійна 

програма 

"Театральне 

мастецтво", 

Запорізький 

національний 

університет, 

2017 

(тимчасовий 

стандарт вищої 

освіти 

підготовки 

бакалаврів за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво») 

Загальні  

Здатність до професійного самовдосконалення, оволодіння новими 

знаннями і методами творчої діяльності на засадах самоосвіти та 

застосування сучасних інформаційних технологій у вирішенні 

фахових завдань 

Здатність до самовдосконалення 

Здатність здійснювати комунікацію іноземною мовою в сферах 

професійного спілкування, оволодіння навичками практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в 

обсязі тематики, що обумовлена професійними проблемами, 

оволодівати новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела 

Міжособистісна взаємодія 

Володіння сценічним мовленням 

Здатність до ефективної самоорганізації власної професійної 

діяльності 
  

Уміти дотримуватись правил техніки безпеки та встановлених 

технічних нормативів на сценічному майданчику 
  

З урахуванням новітніх досягнень в історичній науці, на підставі знань 

про основні епохи в історії людства та їх хронології, витоки 

української нації та її місце у загальнолюдських процесах, суспільно-

економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку 

українського народу, його етнології аналізувати історичні процеси, 

події, факти 

  

Використовуючи загальні відомості культурно-історичного процесу на 

підставі знань про історію розвитку світового театру, особливості 

культурних епох, їх духовних цінностей та пріоритетів, види та жанри 

мистецтв, провідних діячів науки і культури аналізувати явища 

духовного життя, усвідомлювати природу різних жанрів художньої 

творчості і видів мистецтв, розрізняти світобачення і світорозуміння 

кожної культурно-історичної епохи 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Освітньо-

професійна 

програма 

"Театральне 

мастецтво", 

Запорізький 

національний 

університет, 

2017 

(тимчасовий 

стандарт вищої 

освіти 

підготовки 

бакалаврів за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво») 

Здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички 

застосування комунікативних технологій, ораторського мистецтва для 

здійснення ділових комунікацій у професійній сфері 

Володіння професійними знаннями 

Міжособистісна взаємодія 

Володіння сценічним мовленням 

Здатність застосовувати відповідні фізичні вправи для підтримки 

свого належного психічного та фізичного стану в залежності від 

психофізіологічних навантажень, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю 

  

Відповідно до правил оформлення найважливіших документів, 

користуючись усним і писемним мовлення складати різного типу 

ділові папери та документи українською мовою 

Володіння сценічним мовленням 

Здатність орієнтуватися в суспільно-громадських проблемах та 

користуватися нормативно-правовими актами, що регулюють творчу 

діяльність (усвідомлено виконувати положення Законів України ―Про 

авторське право та суміжні права‖) 

  

Здатність відтворювати на сцені в яскравій, захоплюючій формі 

вироблені суспільством і освячені народною традицією норми моралі, 

етики, добропорядних стосунків 

Володіння загальнокультурними 

знаннями 

Сценічне втілення ідеї твору 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Вміти диференціювати прекрасне (потворне), піднесене (низинне), як 

у творах мистецтва, так і в навколишній дійсності 
  

Вміння через мистецтво бачити навколишнє очами іншого (автора, 

героя), збільшити своє особисте бачення дійсності, співвіднести своє 

сприйняття з сприйняттям іншої людини, пізнати її внутрішній, 

суб’єктивний світ, використовувати апарат мистецтва у професійній 

діяльності 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Освітньо-

професійна 

програма 

"Театральне 

мастецтво", 

Запорізький 

національний 

університет, 

2017 

(тимчасовий 

стандарт вищої 

освіти 

підготовки 

бакалаврів за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво») 

Вміння застосовувати засоби та методи розвитку творчого мислення, 

уяви, фантазії, інтуїції, пам’яті, емпатії у професійній діяльності; 

аналізувати результати творчої діяльності з позиції 

психофізіологічних особливостей особистості 

Сценічне втілення образу 

Сценічне втілення ідеї твору 

Реалізація суспільно-важливих функцій театрального мистецтва 

(комунікативної, виховної, пізнавальної, емотивної та інших) у 

процесі професійного спілкування актора театру та кіно 

Володіння загальнокультурними 

знаннями 

Здатність до пізнання 

Міжособистісна взаємодія 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Прояв креативності 

Спеціальні  

Здатність до володіння вербальними та невербальними засобами 

професійного спілкування 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність транслювати художньо-естетичну інформацію твору 

театрального мистецтва (вистави) глядачам 

Сценічне втілення ідеї твору 

Сценічне втілення образу 

Міжособистісна взаємодія 

Здатність робити аналіз п’єси під час застольного періоду (визначати 

ідейний і тематичний зміст п’єси, фабулу п’єси, сутність сценічного 

конфлікту, відчувати природу особливості жанру п’єси та вистави) 

Міжособистісна взаємодія 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Освітньо-

професійна 

програма 

"Театральне 

мастецтво", 

Запорізький 

національний 

університет, 

2017 

(тимчасовий 

стандарт вищої 

освіти 

підготовки 

бакалаврів за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво») 

Здатність створювати сценічний образ (чітко визначати місце 

персонажу в системі образів п’єси, характеризувати логіку поведінки 

персонажу, визначати перспективу ролі, створювати творчий задум 

ролі, визначити надзавдання ролі та наскрізну дію, втілювати 

запропоновані обставини п’єси і ролі, самостійно працювати над 

роллю) 

Сценічне втілення образу 

Прояв креативності 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність до органічного спілкування з партнером 

Міжособистісна взаємодія 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Сценічне втілення ідеї твору 

Здатність до цілеспрямованої дії в умовах вимислу 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність до творчого втілення сценічних завдань режисера, 

балетмейстера, постановника пластики 

Міжособистісна взаємодія 

Прояв креативності 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність до володіння вокально-технічними навичками різних манер 

співу: академічного, народного та естрадного виконання вокальних 

творів (вміння співати в 3-2 голосному ансамблі, соло, володіння 

співочим диханням, різними видами вокалізації – legato, non legato, 

staccato; вміння утримувати високу позицію звуку під час співу, 

володіти кантиленним звучанням голосу, володіти сталою інтонацією, 

вміти розкрити емоційно-художній образ твору, володіти співацькою 

артикуляцією та чіткою дикцією, навичками єдинорегістрового 

способу звукоутворення) 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 
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Продовження таблиці Е.1 

Документ Перелік компетентностей Ознаки професійного спілкування 

Освітньо-

професійна 

програма 

"Театральне 

мастецтво", 

Запорізький 

національний 

університет, 

2017 

(тимчасовий 

стандарт вищої 

освіти 

підготовки 

бакалаврів за 

спеціальністю 

026 «Сценічне 

мистецтво») 

Здатність до методично вірного виконання елементів з основ 

класичного, бального й народного танців та емоційно, художньо-

виразного відтворення танцювальних образів (визначення виразних 

форм танцювальних образів, уміння виконувати танці та відтворювати 

манери згідно відповідної епохи, носити костюм, користуватися 

аксесуарами, робити уклони, реверанси різних епох) 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність грати на фортепіано, або іншому музичному інструменті   

Здатність відтворювати знання про музичну культуру, теорію музики   

Здатність самостійно працювати над сценічним втіленням різних за 

жанрами літературних творів засобами сценічного мовлення (вміння 

використовувати засоби сценічного мовлення для створення 

художнього образу персонажа, розбиратися в системах віршування; 

розставляти паузи: ритмічні, структурні, логічні, відтворювати мову 

автора і персонажів) 

Володіння сценічним мовленням 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Сценічне втілення ідеї твору 

Сценічне втілення образу 

Здатність застосовувати грим для підкреслення характеру сценічного 

героя згідно із засвоєними теоретичними знаннями (володіти 

технічними засобами та технічними прийомами гриму) 

  

Здатність професійно володіти своїм тілом, рухами та пластикою 

(оволодіння пластичністю тіла; вміння рухатися цілеспрямовано, 

економно та точно, вміння користуватися різними за характером 

рухами; оволодіти ―скульптурністю‖ тіла в статиці і в рухах) 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Здатність використовувати різні техніки сценічного бою (техніку 

взаємодії рухового і мовного апарату, техніку виконання сценічних 

трюків; техніку володіння сценічною зброєю; техніку сценічної 

боротьби зі зброєю) 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 

Володіння сценічним мовленням 
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ДОДАТОК Ж 

Визначення індивідуальних якостей професійного спілкування майбутнього актора 

Таблиця Ж.1 

Виділення якостей ГМАПС 

Д
ж

е
р

е
л
о
 а

н
а
л
із

у
 

Якості професійного спілкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознаки професійного 

спілкування актора 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Іс
то

р
и

ч
н

и
й

 о
гл

я
д

 

Політність голосу              +       +         2 

Гучність голосу             +        +         2 

Артикуляція               +      +         2 

Дикція                +     +         2 

Інтонація          +       +    +      +   4 

Пауза                  +   +         2 

Темпо-ритм           + +         +   +      4 

Міміка                     + +    + +   4 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

Пантоміміка                     + +        2 

Пластика                   +  + +    +  + + 6 

Жестикуляція                   +  + +    +  +  5 

Рух                   +  + +    +  + + 6 

Поза                   +  + +      + + 5 

Грим                       +  +     2 

Костюм                       +  +     2 

Реквізит                       +       1 

Декорація                      +        1 

Світло                      +        1 

Відеоряд                      +        1 

Хореографія                      +  +      2 

Музика                      +  +      2 

С
п

іл
к
у

в
а
н

н
я
 в

 а
с
п

е
к
ті

 р
еа

л
із

ац
ії

 п
р

и
н

ц
и

п
ів

 

те
а
тр

у
 

Уміння знаходити спільну мову з колегами         +  +          +         3 

Дисциплінованість   + + +                         3 

Увага           +                   1 

Спостережливість            +                  1 

Прагнення до професійної діяльності + +  +                          3 

Прагнення до самореалізації  +  +                          2 

Творчі здібності +     + + +                 +     5 

Інтелектуальні здібності     + + +                       3 

Прагнення до самовдосконалення  + + +  +                        4 

Миттєва адекватна реакція           + +         + + +   +    6 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія             + + + + + +   +     + + + + 11 

Суб’єкт-об’єктна взаємодія                  +        + + + + 5 

Суб’єкт-предметна взаємодія                  +        + + + + 5 

Взаємодія з глядачем           + + + + + + + + +        + + + 12 
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Продовження таблиці Ж.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

Володіння повним спектром засобів 

спілкування 
            + + + + + + + +      + + + + 12 

Віддача          +   + + + + + + + + + +    + + + + 15 

Сприйняття           + +       +  + +        5 

Дотримання правил етики професійного 

спілкування 
        +            +         2 

С
та

н
д

а
р

ти
 д

о
 с

п
е
ц

ія
л
ь
н

о
с
ті

 0
2
6

 «
С

ц
е
н

іч
н

е 

м
и

с
те

ц
тв

о
»
 

Володіння загальнокультурними знаннями   + + + +                        4 

Володіння професійними знаннями   + + + +                        4 

Володіння сценічним мовленням             + + + + +  + +          7 

Володіння невербальними засобами 

спілкування 
                 +  +      + + + + 6 

Здатність до пізнання    + +                         2 

Прагнення до самопізнання   + +  +                        3 

Здатність до самовдосконалення   + +                          2 

Міжособистісна взаємодія         +    + + + + + +         + + + 10 

Прагнення до творчої діяльності + +     + +                      4 

Прояв креативності +      + +                 +     4 

Публічна презентація результату діяльності      +     +     +              3 

Сценічне втілення ідеї твору          +              +  +    3 

Сценічне втілення образу         + +   + + + + + + +      + + + + + 14 

Частотний показник 4 4 6 9 5 7 4 3 4 4 7 5 8 8 8 9 8 10 10 4 19 14 4 4 5 13 11 13 12 222 
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ДОДАТОК И 

Вивчення впливу дисциплін на якості професійного спілкування майбутнього актора 

Таблиця И.1 

Видіявлення частотних показників 

Дисципліни 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Художньо-естетичні потреби + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бажання творчої реалізації     + + + + + +     + +   + +     

Установка на самовдосконалення     + + + + + +     +     + + + + 

Прагнення до самопізнання       + +                 +       

Прагнення до пізнання     + + +           +     +       

Інтелект       + +       +   + +   +     + 

Інтуїція                     +     +     + 

Фантазія +   + + +       +     +   +       

Емпатія +                         +       

Емоційність + +                   +   +       

Увага                           +       
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Продовження таблиці И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Спостережливість                 +         +       

Гучність голосу                               +   

Політність голосу                               +   

Артикуляція                               +   

Дикція                               +   

Інтонація                               +   

Здатність тримати паузу                           +   +   

Володіння немовними виразами                               +   

Логічний наголос                               +   

Здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії                               +   

Здатність до суб’єкт-об’єктної взаємодії                           +     + 

Здатність до суб’єкт-предметної взаємодії                           +     + 

Відчуття темпо-ритму                                 + 

Здатність до перевтілення                           +       

Фізична і психічна активність                           +       

Мімічна виразність                           +       

Жестикуляційна точність                           +       

Володіння виразною пантомімікою                                 + 

Частотний показник 4 2 5 7 7 3 3 3 4 1 6 5 1 19 3 11 8 
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ДОДАТОК К 

Робочі програми дисциплін 

Додаток К.1 

Робоча програма дисципліни «Майстерність актора»(витяг) 

 



293 

 

 



294 

 

 



295 

 

 



296 

 

 



297 

 

 

 



298 

 

Додаток К.2 

Робоча програма дисципліни «Сценічне мовлення» 
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ДОДАТОК Л 

Тренувальні вправи авторської методики формування ГМАПС 

Додаток Л.1 

Вправи для тренування м’язів рота 

У переважної більшості майбутніх акторів нерухома піднебінна завіска. 

Цей недолік дуже сильно впливає на якість звуку. Рухливість піднебінної 

завіски тренується позіханням. Позіхання – невід’ємна частина занять. Робіть 

по вісім позіхів поспіль. Ця вправа збільшує кровопостачання і також є 

прекрасною гімнастикою для всіх груп м’язів обличчя та шиї. 

Основною умовою чіткої, ясної вимови є вільне розкривання рота. Затиск 

м’язів нижньої щелепи є поширеною проблемою серед студентів-початківців. 

Приводимо декілька вправ, які дозволяють зняти затиск у м’язах щелепи. 

Додаток Л.2 

Вправи для м’язів щелепи 

Вправа № 1.  

Вихідне положення – рот закритий. Максимально відкрийте рота, 

намагаючись дістати нижньою щелепою грудей.  

Вправа №2 

Максимально затисніть, а потім розслабте щелепи. Запам’ятйте відчуття 

стану вільної щелепи після її стискання. 

Вправа №3 

Вихідне положення – рот напіввідкритий, щелепи розслаблені. Виконання 

– м’яко рухайте нижньою щелепою вправо-вліво, фіксуючи її в крайніх 

положеннях. 

Вправа №4 

Вихідне положення – рот напіввідкритий, щелепи розслаблені. Рухайте 

нижньою щелепою по колу з максимальною амплітудою почергово в праву і 

ліву сторону. 

Вправа №5 

Вихідне положення – рот напіввідкритий, щелепи розслаблені. 

Максимально витягніть нижню щелепу вперед, поверніться у вихідне 

положення. 

Додаток Л.3 

Вправи для губів 

Вправа №1  

Випніть губи вперед, потім максимально розтягніть іх, фіксуючи крайні 

положення. Вправу повторюйте не менше 10 разів. 
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Вправа №2  

Вихідне положення – рот закритий, щелепи стиснуті, нерухомі, губи 

витягніть «в хоботок» . Виконання – повороти «хоботка» вправо, вліво, вниз, 

вгору (на рахунок 1, 2, 3, 4 повільно), потім по колу – вправо, вліво. Повторіть 

10 разів. 

Вправа № 3 

Вихідне положення – рот закритий, зуби стиснуті, щелепи нерухомі. 

Виконання – підніміть верхню губу «на усмішці» до ясен верхніх зубів, потім 

зімкніть губи; відтягніть нижню губу до ясен нижніх зубів, потім зімкніть губи. 

Повторіть 5-6 разів. 

Примітка. Слідкуйте, щоб вихідне положення – зуби стиснуті, щелепи 

нерухомі – обов’язково зберігалося. 

Вправа №4  

Вихідне положення – рот закритий, щелепи стиснуті. Виконання – 

верхню губу підніміть до носа, відкрийте верхні зуби, зафіксуйте губу, потім 

розслабте. Нижню губу опустіть до підборіддя, відкрийте нижні зуби, 

зафіксуйте, розслабте. Повторіть 10 разів. 

Вправа №5  

Вихідне положення – рот напіввідкритий. Виконання – натягніть верхню 

губу на передні зуби, потім повільним, плавним рухом підніміть її «на 

посмішку». Натягніть нижню губу на нижні зуби, потім повільним, плавним 

рухом відтягніть її вниз. Одночасно натягніть на зуби верхню і нижню губи, 

потім плавним, ковзаючим рухом розкрийте губи «на посмішку». Повторіть 10 

разів. 

Додаток Л.4 

Вправи для язика 

Всі вправи повторюйте не менше 10 разів. 

Вправа №1 

«Клітка». Напружений язик упирайте у внутрішню поверхню правої та 

лівої щік, у перехідному положенні, розслаблюючи його.  

Вправа №2 

Вихідне положення – щелепи розімкнуті, губи зімкнуті. Виконання – 

робіть кругові рухи язиком вправо і вліво по зовнішній поверхні ясен. 

Вправа №3 

Загніть язик, намагаючись його кінчиком дістатися кореня. З силою 

проведіть язиком по піднебінню в напрямі передніх зубів, щільно притиснувши 

його до піднебіння. 

Вправа №4 
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Кінчиком язика з силою проведіть по нижній щелепі у напрямку нижніх 

передніх зубів. 

Вправа №5 

Проведіть напруженим язиком по внутрішній поверхні правої і лівої 

щоки поперемінно від кореня язика до кутика правої та лівої губи. 

Вправа №6 

Широко відкрийте рота, максимально витягніть язик, та притисніть його 

на підборіддя. Кінчик язика підніміть до горизонтального положення і знову 

опустіть на підборіддя.  

Вправа №7 

Широко відкрийте рота, витягніть язик, намагаючись дістати кінчика 

носа, притисніть його до верхньої губи. Кінчик язика опустіть підніміть до 

горизонтального положення і знову приведіть його у горизонтальне положення. 

Вправа №8 

Витягніть язик максимально вправо. Кінчиком язика проведіть вгору- 

вниз по носогубній складці. Повторіть вправу в ліву сторону. 

Вправа №9 

Вихідне положення – язик укладіть «човником» у роті, кінчик язика 

торкається нижніх зубів, рот розкритий на два пальці, нижня щелепа нерухома. 

Виконання – кінчик язика підніміть вгору – до твердого піднебіння, потім 

вправо, вліво – в щоки і знову поверніть в початкове положення.  

Вправа №10 

Широко відкрийте рота, максимально витягніть прямий язик вперед. 

Рухайте ним по колу, уявляючи, ніби язик є годинниковою стрілкою, яка 

рухається спочатку вправо, а потім вліво. Внутрішнім баченням відзначайте 

години, які проходить «стрілка», тобто язик. 

Додаток Л.5 

Вправи на розвиток відчуття резонаторів 

Масаж 

Гігієнічний та вібраційний масаж виконується для зняття напруги і 

скутості мімічних і мовних м’язів, м’язів рук, шиї, ніг, живота, і навпаки, 

відповідно, для підвищення тонусу слабких і млявих м’язів.  

Техніка гігієнічного масажу.  

Проводьте легке погладжування долонями 5-10 разів:від середини лоба 

до скронь і під очима – від зовнішнього кута до перенісся;від перенісся до 

привушної впадини;передньої поверхні шиї в напрямку до тулуба;рук, плечей в 

напрямку до тулуба;живота круговими рухами за годинниковою стрілкою. 

Техніка вібраційного масажу.  
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Наберіть повітря в нижню частину легенів, підтягніть м’язи передньої 

стінки живота. Різко скорочуючи м’язи, штовхніть потік повітря на передні 

зуби, видобуваючи звук [М]. Повторіть вправу не менше 10 разів, добиваючись 

відчуття вібрації та відчуття лоскоту на губах. 

Наступним етапом вправи є виведення звуку [М] на весь період видиху. 

Енергійно постукуйте пальцями обох рук з проголошенням звуку [М]: 

- по верхній частині голови;від середини лоба до скронь; від крил носа до 

скронь; закриваючи почергово праву і ліву ніздрі;по верхній щелепі;по нижній 

щелепі;по верхній частині грудей;ребрами долонь по передній стінці живота, по 

бокових, по спині;по спині справа і зліва. 

Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи розміщені паралельно. 

Розслабте корпус. Опустіть тіло вперед. Ноги прямі і в міру напружені. 

Перевірте, чи достатньо розслаблені у вас руки, м’язи шиї. З проголошенням 

звуку [М] розслабленими кистями рук поплескуйте себе спочатку по ногах, 

потім по животу, боках, шиї, плечах, руках, потім по спині, обходячи нирки. 

Весь час перевіряйте свободу шийних м’язів.  

Проголошуючи звук [М] повторіть цю саму вправу, розтираючи все тіло 

долонями. 

Після вібраційного масажу, який краще проводити стоячи, відпочиньте, 

зробивши 5-10 повільних спокійних вдихів і видихів. 

Додаток Л.6 

Вправи на розвиток розвитку звуковисотного діапазону  

Пам’ятаючи про те, яку важливу роль у розвитку звуковисотного 

діапазону грає «середина звучання», тобто вільне володіння звуком в 

середньому регістрі, ми пропонуємо наступні вправи: 

Вправа №1 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. Повільно 

переведіть голову у крайню праву позицію, не рухаючи плечима. Зафіксуйте 

положення у крайній точці, потім повільно переведіть голову у крайню ліву 

позицію. Вправу виконуйте, уявляючи, ніби ви прислухаєтесь до звуків справа і 

зліва. 

Вправа №2 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання те саме, що і вправи №1, але рухи головою робіть у напрямку 

вперед-назад, не втрачаючи акторської задачі «я прислухаюся». 

 



307 

 

Вправа №3 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання те саме, що і вправи №1, але рухи головою робіть по колу вправо і 

вліво, утримуючи звук у потрібній точці.  

Вправа №4 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Зафіксуйте нижню частину тіла. Підніміть руки паралельно до підлоги в різні 

сторони. Тягніться руками почергово вправо-вліво не нахиляючи корпус. 

Вправу необхідно робити плавно, без різких рухів. 

Вправа №5 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання те саме, що і вправи №3, але рухи корпусом робіть у напрямку 

вперед-назад. 

Вправа №6 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання те саме, що і вправи №3, але рухи корпусом робіть по колу, вліво і 

вправо, не припиняючи звучання. 

Вправа №7 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Верхню частину тіла зафіксуйте, плавно рухайте тазом у напрямку 

вправо-вліво до крайнього положення. 

Вправа №8 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання те саме, що і вправи №5, але рухи тазом робіть у напрямку вперед-

назад. 

Вправа №9 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконуйте те саме, що і у вправі №5, але рухи тазом робіть по колу, не 

втрачаючи відчуття резонаторів. 

Вправа №10 

Вихідне положення – лежачи на спині. Вдихніть, зафіксуйте м’язи 

передньої стінки живота, штовхніть звук [М] на передні зуби і утримуйте його в 



308 

 

одній точці протягом усієї вправи. Виконання – повільно підніміть прямі ноги 

на 90°. У крайньому положенні зафіксуйте ноги, зробіть вдих, виведіть звук на 

передні зуби і плавно та обережно опустіть прямі ноги на підлогу. 

Вправа №11  

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. З 

положення лежачи на спині, станьте в стійку «берізка». Стежте за тим, щоб 

вібрації відчувалися в області дотику лопаток і підлоги. Крайнє положення 

зафіксуйте, зробіть вдих, виведіть звук на передні зуби і плавно та обережно 

опустіть корпус і прямі ноги на підлогу. 

Вправа №12  

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] 

на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. З 

положення лежачи на спині, станьте в «берізку». Прямими ногами потягніться 

назад, за голову. Крайнє положення зафіксуйте, зробіть вдих, виведіть звук на 

передні зуби і плавно та обережно поверніться у положення «берізка», далі 

опустіть корпус і прямі ноги на підлогу. 

Вправа №13 

Вихідне положення – лежачи на животі, упріться долонями рук перед 

грудьми. Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук 

[М] на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Виконання – плавно випряміть руки, піднімаючи верхню частину корпусу. У 

верхній точці зробіть вдих, виведіть звук на зуби і плавно поверніться у вихідне 

положення. 

Вправа №14 

Вихідне положення – сидячи на підлозі по колу, ногами до центру кола. 

Спина пряма. Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть 

звук [М] на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

Повільно піднімайте прямі ноги на 45°. Руками упріться у підлогу. У крайній 

точці вдихніть виведіть звук на зуби і плавно опустіть ноги на підлогу. 

Вправа №15 

Вихідне положення – лежачи на підлозі по колу, ногами до центру кола. 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть звук [М] на 

передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. Повільно 

піднімайте прямий корпус на 45°. У крайній точці вдихніть, виведіть звук на 

зуби і плавно опустіть корпус на підлогу. 
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Вправа №16 

Вихідне положення – сидячи на підлозі по колу, ногами до центру кола. 

Спина пряма. Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота, штовхніть 

звук [М] на передні зуби і утримуйте його в одній точці протягом усієї вправи. 

 

Додаток Л.7 

Вправи на розвиток тембрового слуху 

Вправа №1 

Поставте зібрані долоні за вуха, ніби збільшуючи и їх площу. Читайте 

текст або виконуйте голосову вправу. Вправа сприяє грудному резонуванню 

мовного голосу. 

Вправа №2  

Зробіть з долонь вушні раковини, прочитайте текст або виконайте 

голосову вправу. Вправа сприяє відчуттю змішаного звучання розмовного 

голосу – грудного ы головного резонування. 

Додаток Л.8 

.Вправи на проголошення звуків [Б] та [П] 

Звуки [Б] і [П] – парні, губні. Потрібно звернути увагу на те, що звук [П]– 

глухий, під час його вимови задіяний більший потік повітря, звук [П] не так 

активно резонує, як споріднений з ним дзвінкий [Б], під час проголошення 

якого активно задіяні резонатори. 

Під час проголошенні звуків [Б] і [П] губи потрібно щільно зімкнути і 

розкрити їх по горизонтальній лінії відносно потоку повітря, яке видихається. 

При цьому нижня щелепа дещо опускається, а язик лежить «човником».  

Вправа №1 

Вихідне положення – студенти шикуються в глибині сцени у шеренгу. 

Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої стінки живота.  

Проголошуючи звукосполучення [Бі] – [Бе] – [Ба] – [Бо] – [Бу] – [Би], на 

кожне з них робіть рух, ніби всім тілом щось кидаєте у віддалений край зали. 

Для виконання вправи прикладайте максимум зусиль всіх м’язів тіла, 

максимально їх активізуючи для поштовху і максимально розслаблюючи – по 

тому.  

Повторіть цю вправу зі звукосполученнями  

[Бі-ппі] – [Бе-ппе] – [Ба-ппа] – [Бо-ппо] – [Бу-ппу] – [Би-ппи] 

Вправа №2 

Вихідне положення – напівприсісти. Тримайте праву руку біля плеча, 

імітуючи позицію метальника диску. Вдихніть, зафіксуйте м’язи передньої 

стінки живота. Починайте рух навколо своєї осі, поступово вирівнюючись і 
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проголошуючи по черзі наступний звукоряд: [Бі-бі-бі-біб].У момент, коли ваше 

тіло повністю випрямиться, посилайте уявний диск разом з останнім звуком 

вправи у віддалену стіну аудиторії.  

Повторіть цю вправу зі звукосполученнями, вказаними нижче: «Бе-бе-бе-

беб»; «Ба-ба-ба-баб»; «Бо-бо-бо-боб»; «Бу-бу-бу-буб»; «Би-би-би-биб». 

Вправи на проголошення звуків[Здріі] – [Здре] – [Здра] – [Зро] – [Здру] – 

[Здри], Проголошуючи звукосполучення, на кожне з них робіть рух, ніби всім 

тілом щось кидаєте у віддалений край зали. Для виконання вправи прикладайте 

максимум зусиль всіх м’язів тіла, максимально їх напружуючи під час 

поштовху і максимально розслаблюючи – після.  

Повторіть цю вправу зі звукосполученнями  

[Рлі ] – [Рле] – [Рла] – [Рло] – [Рлу] – [Рли]; 

[Кпті] – [Кпте] – [Кпта] – [Кпто] – [Кпту] – [Кпти]; 

 

Додаток Л.9 

 Підготовчі вправи 

Вправа 1. Стоячи на лівій нозі, праву ногу згинаємо в коліні, злегка 

піднімаємо і робимо ступнею вісім обертів праворуч і вісім ліворуч, уявляючи 

ніби ми малюємо коло на площині паралельній до підлоги. Таку ж саму вправу 

робимо ступнею лівої ноги. 

Вправа 2. Стоячи на лівій нозі, праву ногу згинаємо в коліні і 

розслабленою гомілкою робимо вісім обертів праворуч і стільки ж ліворуч, в 

уяві малюючи кола паралельно до підлоги. Цю вправу повторюємо для лівої 

ноги. 

Вправа 3. Стоячи на лівій нозі праву ногу згинаємо в коліні і стегно 

підтягуємо ближче до тулуба, потім стегном описуємо коло. Повторюємо цей 

рух вісім разів праворуч і вісім – ліворуч, в уяві малюючи коло 

перпендикулярно до підлоги. Цю саму вправу повторюємо для лівої ноги. 

Вправа 4. Студенти стоять по колу на відстані витягнутих рук, 

розслабленими долонями обох рук робимо по вісім обертів праворуч і ліворуч, 

в уяві ніби малюючи коло на площині паралельній до підлоги. 

Вправа 5. Студенти розміщуються так, як у вправі 4, руки розведені в 

сторони і зігнуті в ліктях. Розслабленими передпліччями робимо рухи по колу 

вісім разів праворуч і ліворуч, ніби малюючи кола паралельно підлозі. 

Вправа 6. Права рука піднімається вгору і в розслабленому стані 

описуючи коло опускається вниз, потім по колу піднімається до висхідної 

позиції. Повторити вісім разів уперед і вісім разів назад. Потім вправу 

повторюємо для лівої руки. 
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Вправа 7. Голову витягнути вперед до крайньої точки, потім відвести 

назад до крайньої точки. Те саме зробити праворуч і ліворуч. Потім, рухаючи 

головою по колу, ми ніби намагаємося з’єднати ці чотири точки однією лінією. 

Вправу повторюємо вісім разів праворуч і вісім разів ліворуч. 

Вправа 8. Студенти стоять по колу. Руки розведені в сторони, але не 

напружені. Нижня частина тулуба мусить бути зафіксована нерухомо. 

Верхньою частиною тулуба рухаємося вперед до крайньої точки, потім назад до 

крайньої точки, потім вліво, потім вправо. Потім, рухаючи тулубом по колу, 

з’єднуємо ці крайні точки між собою, описуючи коло якнайширшого діаметру. 

Вправу повторюємо вісім разів праворуч, вісім разів ліворуч. 

Вправа 9. Верхня частина тулуба разом з головою фіксується нерухомо, а 

нижньою рухаємо від крайньої передньої точки до крайньої задньої, від 

крайньої правої до крайньої лівої. Потім всі ці точки з’єднуємо, описуючи коло 

якнайширшого діаметру. Вправу повторюємо по вісім разів праворуч і ліворуч.  

Вправа 10. Вибираємо в кімнаті на рівні очей об’єкт, руки розкинуті в 

сторони, робимо 12 обертів праворуч, 12 – ліворуч, весь час фіксуючи обрану 

точку і затримуючи на ній очі. 

Додаток Л.10 

Комплекс психофізичних інтерактивних тренінгів 

«Тренінг на формуваня діафрагмального диханя 

 

Перший кейс вправ на диханя 

 

Вправа 1.З’єднати руки на поясі так, щоб середні пальці обох рук 

торкалися одне одного на животі. Спостерігаючи себе в дзеркалі, зробити вдих 

таким чином, щоб середні пальці, котрі торкалися одне одного, роз’єдналися. 

При цьому плечі не повинні підніматися. Вдих робити різко через ніс, а видих 

через рот, при цьому губи мусять бути витягнуті вперед на зразок труби. 

Вправу повторювати не менше десяти разів.  

Вправа 2.Руки в такому ж положенні, як і у вправі 1. Нахилитись вперед, 

майже під прямим кутом, не згинаючи ноги в колінах. Через ніс зробити різкий 

вдих, максимально наповнюючи нижню частину легенів повітрям. 

Контролюємо правильність набору повітря за допомогою середніх пальців, як і 

у вправі 1. Не затримуючи дихання зробити різкий видих через рот, 

максимально напружуючи та підтягуючи м’язи пресу 

Вправа 3.Напівприсісти, прямі руки обіперти об коліна, спину тримати 

прямо. Знову як у вправі 2 зробити вдих та видих з максимальною амплітудою 

коливання діафрагми. Всі вправи повторювати не менше десяти разів. При 
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виконанні цих вправ через гіпервентиляцію легенів може виникнути легке 

запаморочення, що не завдасть шкоди здоров’ю і швидко минеться. 

Другий кейс вправ на дихання 

Другий кейс вправ на дихання спрямований на те, щоб зробити діафрагму 

еластичною. Тільки тоді вона буде здатна правильно без 

напруженняутримувати та розподіляти (дозувати) повітря під час розмови та 

руху. 

 

Вправа 1.Стати прямо, поставити ноги на ширину плечей, руки звести на 

поясі так, як у вправі 1 першого блоку. Зробити різкий видих через рот і 

максимально підтягнути м’язи живота, потім максимально виштовхнути їх, не 

вдихаючи повітря. Повторювати вправу у помірному темпі з максимальним 

навантаженням на м’язи живота, поки вистачить сил не дихати. 

Вправа 2.Позиція як у вправі 2 першого блоку. Зробити різкий видих 

через рот, підтягувати та виштовхувати м’язи живота як у вправі 1 другого 

блоку. Повторювати рухи пресом у помірному темпі з максимальним 

навантаженням на м’язи. 

Вправа 3.Позиція як у вправі 3 першого блоку. Зробити різкий видих 

через рот та працювати м’язами живота як у вправі 1 та 2. Під час виконання 

вправи не дихати. Довести повторення вправ 1, 2, 3 мінімум до 10 разів. Під час 

виконання цих вправ через гіпервентиляцію легенів може виникнути легке 

запаморочення, що не завдасть шкоди здоров’ю і швидко минеться. 

Третій кейс вправ на дихання 

Вправа 1.Стати прямо, ноги на ширині плечей, руки на поясі як у вправі 1 

першого блоку. Різко видихнути повітря через рот. Швидко повернути голову 

вліво і в крайній точці зробити різкий вдих через ніс. Повернути голову прямо 

(до висхідної позиції) і різко видихнути повітря через рот. Швидко повернути 

голову праворуч і в крайній точці руху зробити різкий вдих через ніс. 

Повернути голову у висхідну позицію і різко видихнути повітря через рот. 

Вправа 2.Виконуючи вправу 1 третього блоку при повороті голови 

вправо, вліво, на вдиху, в крайніх точках імітувати стан переляку чи здивування 

і коли голова повернеться на висхідну позицію, при видиху імітувати стан 

спокою та безпеки. 

Вправа 3.Виконуючи вправу 1 третього блоку у крайній лівій 

або правій точках повороту голови робити подвійні різкі вдихи через ніс. 

При цьому перший вдих повинен бути коротший, а другий довший. Різкий 

видих робиться через рот, коли голова знаходиться у висхідній позиції. 

Повторити вправи 1, 2, 3 не менше 10 разів.  

Четвертий кейс вправ на дихання 
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До виконання цього вправ підключаємо фантазію як один із механізмів 

пробудження творчого процесу. Треба сказати, що жодна з тренувальних вправ 

не може бути виконана як проста фізична вправа. Максимальна користь від 

виконання цих вправ буде отримана лише тоді, коли до процесу освоєння вправ 

буде підключено уяву, фантазію та інші елементи акторської майстерності. 

Вправа 1.Треба уявити, що органи дихання знаходяться праворуч і 

ліворуч від голови на рівні вух. Робимо ―вдих‖ через праве вухо водночас 

плавно рухаючись праворуч по колу. Робимо ―вдих‖ через ліве вухо, плавно 

рухаючись ліворуч по колу. Робимо ―вдих‖ через перенісся і так само 

рухаємося вперед. Після зупинки робимо ―вдих‖ через потилицю і рухаємося 

назад на ту точку, з якої починали вправу. Після кожного різкого ―вдиху‖ через 

ніс робити повний ―видих‖ у паузі через рот, зупиняючись і розслаблюючись. 

Вправа 2.Треба уявити, що органи дихання знаходяться на рівні грудей. 

Робимо ―вдих‖ під праву руку і плавно рухаємося вправо. Коли заспокоїться 

інерція руху в тілі, зупиняємось і робимо ―видих‖ через рот. Робимо ―вдих‖ під 

ліву руку, одночасно рухаючись вліво. Коли тіло закінчить рухатись, робимо 

―видих‖ через рот. Робимо ―вдих‖ через точку між грудьми, одночасно 

рухаючись вперед. Під час зупинки робимо ―видих‖ через рот. Робимо ―вдих‖ 

спиною через точку між лопатками, одночасно рухаючись назад у висхідну 

позицію, під час зупинки ―видихаємо‖ через рот. Під час виконання цієї вправи 

повітря повинно ніби плавно вливатися в наш організм і, ніби приємна пахуча 

рідина, заповнювати всі його найдальші куточки. 

Вправа 3.Робимо ―вдих‖ на рівні нижньої частини живота з правого боку і 

одночасно рухаємося вправо. Робимо ―вдих‖ зліва і рухаємося вліво. Робимо 

―вдих‖ на рівні нижньої частини живота попереду і рухаємося вперед. Робимо 

"вдих‖ на рівні нижньої частини живота позаду і рухаємося назад у висхідну 

точку. Весь час слідкуємо за плавністю надходження повітря в організм і 

плавністю руху тіла. Ті точки, через які ―вливається‖ повітря в наш організм під 

час виконання вправи, під час руху мусять знаходитися трішки попереду. 

У другому варіанті виконання четвертого блоку вправ ―вдих‖ робиться 

активніше ніж у першому варіанті цих вправ і озвучується. Рух тіла різкий 

імпульсивний. 

П’ятий кейс вправ на дихання  

Вправа 1.Треба уявити, що органи дихання переміщуються на кінчики 

пальців; під час ―вдиху‖ через пальці витягнутої правої руки тіло 

переміщюється вправо. Вліво ця вправа виконується аналогічно. 

Вправа 2.Робимо ―вдих‖ через пальці правої руки. Вдихаємо через ніс. У 

паузі ―переносимо повітря‖ з правої у ліву руку і через пальці витягнутої лівої 

руки ―видихаємо‖. Лівою рукою вправа виконується як і правою. 
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Вправа 3. ―Вдих‖ через пальці правої руки, під час затримки дихання в 

паузі пишемо правою рукою перед собою букви, слова, ієрогліфи, переносимо 

написання тексту в ліву руку і в кінці речення через пальці лівої руки робимо 

―видих‖ і ставимо крапку. Потім повторюємо вправу в напрямку зліва направо. 

Вправа 4.Повторюємо вправу 3, але при написанні букв, слів, ієрогліфів, 

озвучуємо все з відповідним емоційним забарвленням. 

Шостий кейс вправ на дихання 

Переходимо до більш складного варіанту тренувальних вправ на дихання 

– вправ на спілкування. Під час виконання цих вправ дуже важливим є відчуття 

партнера, відчуття сили емоційного забарвлення імпульсу, який він посилає. 

Ще більш важливою є точність сприйняття і точність відповіді при виконанні 

цієї вправи і дотримання ритму дихання.  

Шостий кейс вправ виконується двома учасниками. 

Вправа 1.Видих через рот у напрямку партнера з емоційним забарвленням 

(гнів, страх, любов, і т.д.). Партнер вдихає з такою ж силою і забарвленням, з 

якими йому було послано видих, але видихає, змінюючи і силу видиху, і його 

емоційне забарвлення. 

Вправа 2.Дихання на трьох рівнях: верхньому, середньому і нижньому. 

Висхідна позиція: ноги на ширині плечей, руки витягнуті вперед долонями до 

низу вище від лінії плечей. Присідаючи робимо видих в два етапи, при цьому 

руки тримаються паралельно до підлоги. Вдих через рот на три рахунки з 

легким звуком. Тулуб піднімається на рахунок три до висхідної позиції. Видих 

на рахунок один від верхнього до нижнього рівня. Вдих на два рахунки з 

нижнього рівня до середнього. Вдихаємо з коротким різким звуком, видих 

широкий, повітря ніби виштовхується діафрагмою з нижньої частини легенів 

назовні. 

Вправа 3.Група учасників стає по колу, в центрі стоїть людина, що диктує 

темп цієї вправи, інтенсивність вдиху і видиху, їх емоційне забарвлення. Група 

мусить повторювати варіанти виконання вправи, які пропонує людина, що 

стоїть у центрі кола. 

Вправа 4.Група ділиться на дві половини, учасники стають у дві шеренги 

одна навпроти одної. Одна група починає виконувати цю вправу з нижньої 

позиції, вдихаючи на два рахунки. Протилежна група цю вправу починає з 

верхньої позиції, на два рахунки видихаючи. Потрібно слідкувати за темпом: 

при виконанні вправи темп диктує група, що починає працювати з верхньої 

позиції. 

Сьомий кейс вправ на дихання 
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Вправа 1.Учасник, видихаючи через рот на два рахунки, посилає 

партнеру емоційний імпульс і той, сприймаючи його, робить вдих на два 

рахунки. Імпульс як посилається так і сприймається за участі всього тіла. 

Вправа 2.Один з партнерів показує на собі куди буде спрямовуватися 

―удар‖ і на два рахунки видиху посилає його. Інший партнер вказаним місцем 

відповідно реагує на ―удар‖ із вдихом на два рахунки, потім партнери 

міняються ролями. 

Вправа 3.Учасники стоять по колу, роблять різкий вдих зі звуком, широко 

розводять руки, роблять крок на ліву ногу, підтягуючи вгору зігнуту в коліні 

праву і завмирають, затримуючи дихання на 10 секунд. Потім зі звуком від 

вищого тону до нижчого роблять видих через рот, стають на обидві ноги і 

опускають руки, розслаблюючись на короткий час. Вправа повторюється за 

вказаною схемою з кроком на праву ногу і підтягуванням лівої. 

Вправа 4. Учасники стоять по колу, роблять замах правою, зігнутою в 

коліні ногою, зліва направо з різким видихом опускаються на обидві 

напівзігнуті ноги, з цієї позиції роблять стрибок угору різко, зі звуком 

вдихаючи при цьому повітря. Приземлитися на обидві ноги і почати робити 

вправу в лівий бік. Руки знаходяться на рівні грудей, злегка зігнуті в ліктях з 

відкритими вниз долонями. 

Восьмий кейс вправ на дихання 

Вправа 1.Умовна назва вправи ―Здута кулька‖. Зробити різкий повний 

вдих через ніс, руки максимально витягнуті вгору, тіло напружене. Кожен 

учасник мусить абсолютно точно знати, якуфізичну дію він виконує, стоячи в 

такій позі. Досягнувши найвищої точки напруження учасники з повільним 

видихом через рот спочатку розслаблюють долоні, потім ліктьові, плечові 

суглоби, потім голову, тулуб, коліна і плавно опускаються на підлогу, 

закінчуючи видих і абсолютно розслаблюючись. Потім вся вправа виконується 

у зворотньому напрямі: учасники роблять вдих, поступово напружуючи своє 

тіло, ніби наповнюючи його повітрям і доводячи до найвищої точки 

напруження, при цьому завершуючивдих. 

 

Додаток Л.11 

«Тренінг нарозвиток сценічної уваги» 

 

Перший кейс вправ на увагу 

Вправа 1. Студенти лежать на підлозі. За командою педагога їх увага 

зосереджується на тій чи іншій частині тіла, або на своєму внутрішньому 

самопочутті. Це перебування у малому колі уваги.Вправа 2. Студенти лежать на 
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підлозі, уявляючи, ніби вони гойдаються на теплих хвилях. За командою 

педагога увага кожного студента зосереджується на партнерах, що знаходяться 

праворуч або ліворуч чи на звуках в аудиторії. Це перебування у малому колі 

уваги.  

Вправа 3.Студенти лежать на підлозі.За командою педагога вся увага 

учасників вправи зосереджується на звуках, сигналах, що долітають ззовні: з 

коридора або з вулиці. Це перебування у великому колі уваги. 

Другий кейс вправ на увагу 

Вправа 1. Студенти сидять півколом. Один з них викликається на 

середину майданчика і отримує завдання зосередитись на звуках, що 

долинають з вулиці, за умови, що звідтам йому загрожує небезпека. Уважно 

прислухаючись до звуків, потрібно починати діяти відповідно до 

запропонованих обставин, виконуючи задачу – сигналізувати про небезпеку. 

Вправа 2. Студенти сидять півколом. Один з них викликається на 

середину майданчика і отримує завдання зосередитись на звуках, що 

долинають з вулиці, за умови, що звідтам йому загрожує небезпека. Уважно 

прислухаючись до звуків, потрібно починати діяти відповідно до 

запропонованих обставин, виконуючи задачу – сховатися. 

Вправа 3. Студенти сидять півколом. Один з них викликається на 

середину майданчика і отримує завдання зосередитись на звуках, що 

долинають з вулиці, за умови, що звідтам йому загрожує небезпека. Уважно 

прислухаючись до звуків, потрібно починати діяти відповідно до 

запропонованих обставин, виконуючи задачу – сховатися, щоб потім напасти. 

Вправа 4. Студенти сидять півколом. Один з них викликається на 

середину майданчика і отримує завдання зосередитись на звуках, що 

долинають з вулиці, за умови, що звідтам йому загрожує небезпека. Уважно 

прислухаючись до звуків, треба починати діяти відповідно до запропонованих 

обставин, виконуючи задачу – підкоритися обставинам, чекати вирішення 

ситуації без будь-яких зусиль зі свого боку. 

Після закінчення роботи над вправами студенти повинні розповісти 

сюжет, як і чому вони опинилися в даній ситуації. Чим конкретнішою, 

детальнішою буде розповідь, тим результативнішим буде вважатися виконання 

вправ. Вправи розвивають творчу уяву, увагу, вміння за життєвими дрібницями 

бачити причинно- наслідковий зв’язок подій. 

Третій кейс вправ на увагу 

Вправа 1. Кожному студенту, що сидять півколом, дають до рук 

предмети: лист паперу, книгу, шматочок тканини, квітку, олівець, гілку тощо. 

Студенти мусять уважно їх роздивитися, потім кожен зі студентів повинен по 

черзі з отриманим предметом виконати певну дію. Глядачі повинні уважно 
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слідкувати за діями колег і в результаті розповісти, що спонукало кожного 

виконавця даної вправи поводити себе саме таким чином. Після цього студенти, 

що виконували вправу, коментують свою версію поведінки, яка була 

продиктована наявністю предмета в їх руках. 

Вправа 2. Студенти сидять півколом. Викликається один з них і отримує 

завдання вивчати зовнішність своїх однокурсників протягом певного часу, 

намагаючись запам’ятати найбільш характерні деталі. Чим точнішим буде 

подальший опис по пам’яті, тим кращим буде вважатися виконання вправи. 

Потім педагог ставить перед виконавцем цієї вправи акторську задачу: з якою 

метою, навіщо студент вивчає зовнішність однокурсників. Виконавець 

повторює вправу вже з урахуванням поставленої задачі. Глядачі після 

перегляду вправи повинні дати свою версію побаченого і обов’язково вказати в 

які моменти вони вірили виконавцю, а в які ні і чому. 

Вправа 3. Студенти сидять півколом. Педагог викликає одного з них, 

йому зав’язують очі. Студенти, що сидять по колу міняються місцями, 

виконавець підходить до одного і вивчає його долоні. Потім студенти знову 

міняються місцями. Виконавець намагається серед рук своїх однокурсників 

знайти ті, які він щойно вивчав. Потім перед виконавцем ставиться акторська 

задача: навіщо він шукає знайомі долоні, зав’язавши при цьому очі. Бажано, 

щоб студент сам для себе визначився із задачею, а однокурсники намагалися 

зрозуміти, чого хотів виконавець, аналізуючи його поведінку. Дуже важливо 

вказати ті моменти, коли виконавець діяв правдиво, а коли ні. 

Четвертий кейс вправ на увагу. 

Вправа 1. Один студент виходить за двері аудиторії, інші швидко 

переставляють стільці і самі розміщуються по аудиторії в незвичний спосіб. 

Виконавець запрошується до аудиторії, уважно спостерігає, потім розповідає 

що змінилося, які предмети поміняли місця. На другому етапі виконання цієї 

вправи виконавець отримує задачу: навіщо він це робить. Вправа повторюється 

ще раз у відповідності із поставленою задачею. Різні обставини, різні задачі 

диктують поведінку студента, педагог відзначає, що було правильно, а що ні у 

виконанні вправи згідно із задачею. Студенти також обов’язково повинні 

висловлювати свої судження про побачене, 

Вправа 2. Виконавцю даються два однакові предмети: дві ручки, або дві 

книги. Йому треба їх уважно роздивитися, знайти якнайбільше відмінностей, 

пояснити звідки з’явилися ті чи інші дефекти на поверхні цих предметів, 

власне, вигадати ―біографії‖ двох однакових предметів. Опис повинен перейти і 

на людей, котрим належали ці предмети перш ніж потрапити до аудиторії. Ця 

вправа розвиває спостережливість, пробуджує фантазію, уяву, а також розвиває 

вміння на основі маленької деталі створити характер людини, її біографію. 
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Вправа 3. Педагог дає студентам картину, вони розглядають її протягом 

кількох хвилин. Потім студенти повинні відтворити композицію, зображену на 

картині. 

Вправа 4. Студенти сидять у два ряди, один навпроти одного. За 

командою педагога вони починають одночасно вголос читати вірші. По 

закінченню читання кожен повинен назвати вірші, які читали однокурсники. 

Вправа 5. Студенти сидять півколом. Педагог ставить задачу першому 

студенту назвати одне слово, наступний студент мусить повторити сказане 

слово і назвати своє і так до кінця. В результаті останній учасник проголошує 

ціле оповідання. 

Вправа 6. Студенти лежать на килимі, зосереджені на собі, перебуваючи в 

малому колі уваги. За командою педагога вони концентрують внутрішню увагу 

в різних частинах свого тіла викликаючи в кожній з них відповідно реальне 

відчуття тепла. Цю вправу потрібно проводити без поспіху, давати студентам 

час на виконання команди. Голос педагога повинен звучати плавно, тихо, ніби 

заколисуючи. 

На наступному етапі виконання цієї вправи педагог дає завдання одному 

зі студентів описати до найдрібніших деталей зовнішність одного з його 

однокурсника, який також бере участь у виконаннівправи. Таким чином, 

виконавець повинен перенести увагу з малого кола до середнього і 

зосередитись на іншому об’єкті. Потім педагог пропонує цьому ж студенту 

описати детально пейзаж, що видно з вікна аудиторії. На цьому етапі студент 

полишає середнє коло уваги, в даному випадку зовнішність свого 

однокурсника, зосереджуючись на об’єктах і предметах великого кола уваги, 

тобто пейзажі за вікном.Педагог може залучати інших студентів до роботи. 

Вони можуть доповнити, дати опис деталей, які були пропущені попереднім 

виконавцем. Цінність цієї вправи в тому, що вона вимагає зосередженості 

концентрації уваги всієї групи. 

 

Додаток Л.12 

«Тренінг на розвиток уяви і фантазії» 

 

Першийкейсвправ на розвиток уяви і фантазії. 

Вправа 1. Студенти сидять півколом, на майданчик викликається один з 

них. Педагог дає йому до рук книжку, або якийсь інший предмет, який він 

повинен уважно роздивитися, запам’ятати розміри, фактуру, температуру та 

інші характеристики. Наступний етап цієї вправи полягає в тому, що студент 

повинен тримати в руках ту ж саму книжку, або якийсь інший предмет, але 

уявний і зробити з ним кілька найпростіших фізичних дій. Студенти, що сидять 
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по колу, мусять уважно слідкувати за діями товариша, щоб, аналізуючи, 

сказати, коли вони вірили у реальність даного предмету, а коли ні. Вправа 

виконується всіма студентами по черзі і варіанти її можуть бути запропоновані 

самими студентами. Такі вправи повинні бути одним з основних домашніх 

завдань на початку освітнього процесу. 

Вправа 2. Студенти стоять по колу. Кожен з них формує в руках якийсь 

уявний предмет і проводить з ним різні фізичні дії. За командою педагога один 

студент виходить на середину кола, тримаючи в руках свій уявний предмет, 

ставить його на підлогу і повертається на місце. Наступний студент виходить зі 

своїм предметом на середину кола, ставить його на підлогу і забирає предмет 

попереднього виконавця вправи. Ця вправа розвиває спостережливість, 

точність виконання вправ з уявними предметами, віру і фантазію. 

Вправа 3. Студенти сидять півколом. Педагог викликає одного з них і дає 

йому листок із записаним на ньому завданням. Студент виходить на майданчик 

і починає виконувати завдання педагога, суть цього завдання полягає в тому, 

що студенти повинні виконувати якусь колективну дію, зберігаючи виправдане 

мовчання.Всі спостерігають за ним деякий час, намагаючись зрозуміти, що 

саме робить їх колега. Потім по одному приєднуються до виконання завдання 

відповідно до того, як вони його зрозуміли. Коли до виконання вправи 

підключиться вся група, педагог зупиняє вправу і пропонує кожному написати, 

хто що робив на майданчику, потім оголошує, яке завдання було поставлене 

перед першим виконавцем і порівнює з тими завданнями, які виконувалися 

наступними учасниками.  

Обов’язково потрібно обговорити зі студентами з яких причин завдання, 

поставлене педагогом, було не вгадане чи, навпаки, вгадане і точно виконане. 

Вправа розвиває у студентів спостережливість, уяву, сприяє напрацюванню 

навичок безсловесного спілкування з партнером. 

Другий кейс вправ на розвиток уяви і фантазії. 

Вправа 1. Студенти стоять по колу. Одному з них педагог дає завдання 

передати швидко по колу уявну склянку з гарячим чаєм.Вправа 2. Студенти 

стоять по колу. Одному з них педагог дає завдання передати швидко по колу 

уявне важке відро з водою.Вправа 3. Студенти стоять по колу. Одному з них 

педагог дає завдання передати швидко по колу уявне немовля, що спить.Вправа 

4. Студенти стоять по колу. Одному з них педагог дає завдання передати 

швидко по колу уявного їжака.Вправа 5. Студенти стоять по колу. Одному з 

них педагог дає завдання передати швидко по колу уявну живу рибу.Вправа 6. 

Студенти стоять по колу. Одному з них педагог дає завдання передати швидко 

по колу уявну мишу.Вправа 7. Студенти сидять по колу. Хто-небудь з них, за 

бажанням, виходить на середину кола, показує жестами та мімікою своє 
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улюблене заняття: роботу на комп’ютері, догляд за квітами, катання на 

велосипеді, гра з м’ячем і т.д. Через деякий час до цієї роботи можуть 

приєднатися бажаючі з числа глядачів і, таким чином. 

 

Додаток Л.13 

«Тренінг на формування і розвиток почуття сценічної свободи» 

Перший кейс вправ на формування і розвиток почуття сценічної 

свободи.  

Вправа 1. Активно, шляхом розминання і розтирання розігріваються 

пальці долоні, руки. В долонях повинно з’явитися відчуття пульсуючого жару. 

Вправа 2. Розігрітими за допомогою вправи 1 долонями розтираємо все 

тіло, ніби втираємо всю енергію, що пульсує в долонях, у шкіру. Результатом 

цієї вправи буде тепло, що огорне все тіло незалежно від температури повітря в 

аудиторії. 

Вправа 3. Розігріті руки злегка зігнуті в ліктях ставимо одну напроти 

одної долонями до середини. Зосередившись на долонях, намагаємося 

сформувати в одній з них теплу пухнасту ―кульку‖. Потім цю ―кульку‖ в уяві 

―перекидаємо‖ з однієї долоні на іншу. Продовжуємо робити цю вправу доти, 

не з’явиться абсолютне відчуття реального існування ―кульки‖. Очі при 

виконанні цієї вправи можна закрити. 

 

Другий кейс вправ на формування і розвиток почуття сценічної 

свободи.  

Вправа 1. Долонями обох рук стискаємо тіло, починаючи з голови і 

закінчуючи ступнями ніг, разом із стисканням робимо різкий видих через рот, 

виштовхуючи повітря за допомогою різкого скорочення діафрагми. 

Вправа 2. Долонями обох рук перед собою формуємо тіло уявного 

партнера. Разом з фіксованими стискуючими жестами долоні робимо видих як і 

в попередній вправі. Жести мусять бути якомога точнішими. В своїй уяві 

студент повинен створити конкретну знайому людину і вкладати в процес 

відтворення емоційне ставлення до цієї людини. 

Вправа 3. Різко кидаючи тіло вперед за два прийоми входимо у 

―створеного‖ нами за допомогою вправи 2 уявного партнера, з видихом у два 

прийоми виходимо з нього. Вправа буде вважатися виконаною правильно, якщо 

студент продемонструє навіщо він входив у створеного ним партнера і з якої 

причини він вийшов з нього. Ставлення до уявного партнера мусить бути 

проявлене через емоції. 

Третій кейс вправ на формування і розвиток почутя сценічної 

свободи. 
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Вправа 1. Умовна назва вправи ―Невловимий погляд‖. При виконанні 

вправи студенти розбиваються на пари, одні намагаються сховати погляд, 

відводять очі, змінюють позу, відвертаються, але не рухаються з місця, їх 

партнери намагаються піймати погляд. 

Вправа 2. Студенти стоять по колу і починають рахувати. Один учасник 

знаходиться в середині кола, його завданням є збити всіх останніх з рахунку. 

Способи виконання студент повинен знайти сам. 

Вправа 3. Студенти стоять по колу. Педагог викликає одного учасника на 

середину кола і той починає коментувати всі свої дії, знаходить їм внутрішнє 

виправдання, пояснює все це словами вголос. Потік слів мусить бути 

безперервним. Задача цієї вправи – якнайточніше проявити в словах свій 

внутрішній монолог. Коли вінзакінчується, студент зупиняється перед іншим 

учасником і той продовжує вправу. 

Додаток Л.14 

«Комплексний етюдний тренінг» 

Перший кейс вправ до розділу “Етюди” 

Вправа 1. Студент виходить на майданчик, приймає статичну позу, яка є 

―стоп-кадром‖ у певній дії. Студенти, що спостерігають, повинні вгадати ―стоп-

кадром‖ якої саме дії є дана поза. Кожен студент, що пропонує свій варіант 

вправи, повинен вийти на майданчик і продемонструвати дію до ―стоп-кадру‖ і 

після нього. Потім перший виконавець виходить і повторює вправу, фіксуючи 

―стоп-кадр‖. Як правило, жоден з варіантів повної дії глядачів не співпадає з 

варіантом автора. Ця вправа розвиває уяву, уміння одну й ту саму дію 

повторити в безлічі варіантів. В майбутньому це допоможе уникати 

виконавських штампів 

Вправа 2. Вправа включає в себе спроби наслідувати пластику тої чи 

іншої тварини, птаха, риби, комахи. Показ виноситься на аудиторію. Студенти 

намагаються вгадати зображувану тварину. 

Вправа 3. На цьому етапі показу виконавець повинен вигадати ситуацію, 

в якій би ця тварина діяла з конкретнимизадачами, не втрачаючи своїх 

тваринних якостей. Це повинен бути етюд з тваринного життя, мотивація 

поведінки тварини повинна бути зрозумілою для глядачів. 

Другий кейс вправ до розділу “Етюди» 

Вправа 1. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, процес ранкового 

пробудження і продемонструвати цей процес. Після перегляду показ 

обговорюється, педагог робить свої зауваження. 

Вправа 2. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, як він поводиться, 
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коли погано себе почуває, і продемонструвати це. Після перегляду показ 

обговорюється, педагог робить свої зауваження.Вправа 3. Студенти сидять 

півколом. Викликається один виконавець, йому дається завдання: згадати до 

найменших дрібниць, як він поводиться, коли у нього гарний настрій, і 

продемонструвати це. Після перегляду показ обговорюється, педагог робить 

свої зауваження. 

Вправа 4. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, як він поводиться, 

коли дуже холодно чи, навпаки, жарко, і продемонструвати це. Після перегляду 

показ обговорюється, педагог робить свої зауваження. 

Вправа 5. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, як він поводиться коли 

не готовий до занять, і продемонструвати це. Після перегляду показ 

обговорюється, педагог робить свої зауваження. 

Вправа 6. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, як він поводиться, 

коли він не виспався, і продемонструвати це. Після перегляду показ 

обговорюється, педагог робить свої зауваження. 

Вправа 7. Студенти сидять півколом. Викликається один виконавець, 

йому дається завдання: згадати до найменших дрібниць, як він поводиться, 

коли запізнюється, і продемонструвати це. Після перегляду показ 

обговорюється, педагог робить свої зауваження. Студент намагається 

повторити процес ранкового пробудження, враховуючи нові запропоновані 

обставини. Виходячи з них у цього етюду має бути різний фінал, бажано 

несподіваний для глядачів. 

Третій кейс вправ до розділу “Етюди” 

Вправа1.Педагог викликає студента на майданчик і дає йому 

завдання:пройти повз двір, на воротах якого висить попередження ―Злий 

собака!‖. Оскільки паркан високий, студенту нічого не загрожує і він може 

дозволити собі подражнити пса. Несподівано собака перескакує через паркан і 

опиняється перед студентом. 

В таких запропонованих обставинах важливо, щоб студент нічого не грав, 

а намагався реагувати згідно зі своїми природними психофізичними 

властивостям, оскільки мова йде про етюди ―Я в запропонованих обставинах.‖ 

Вправи на різку зміну емоційного стану виховують акторську сміливість, 

розкутість, блискавичне включення в запропоновані обставини, емоційну 

гнучкість. Варіанти ситуацій студенти повинні вигадувати самі. Це також 

частина вправи. Згодом такі вправи переростають у яскраві етюди, оскільки 
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Вправа 2. На майданчик викликається студент, йому пропонуються такі 

обставини: він іде тротуаром і зненацька перед ним падає щось небезпечне. 

Вправа 3. На майданчик викликається студент, йому пропонуються такі 

обставини: він іде тротуаром і зненацька перед ним виливається брудна вода. 

Вправа 4. На майданчик викликається студент, йому пропонуються такі 

обставини: він іде тротуаром і зненацька перед ним хтось намагається 

вистрибнути з балкона. 

Вправа 5. На майданчик викликається студент, йому пропонуються такі 

обставини: він іде тротуаром і зненацька перед ним з’являється злодій, який 

тікає з щойно пограбованої квартири. Студент повинен уміти блискавично 

зорієнтуватися в ситуації і знайти нестандартне рішення виходу з неї. Ці вправи 

містять у собі події, перешкоди, які потрібно перебороти і досягти поставленої 

мети, вирішення поставленоїакторської задачі. Важливою умовою при роботі 

над вправами мусить бути імпровізаційність. 

Четвертий кейс вправ до розділу “Етюди”. 

Вправа 1. Запропоновані обставини місця. Студенти сидять півколом. 

Педагог викликає одного з них на майданчик і дає завдання сісти на 

запропонований стілець. Студент сідає. Потім педагог ставить умову, де 

знаходиться цей стілець: в музеї, в ресторані, в судовій залі, в приймальній 

ректора, під кабінетом стоматолога. 

Вправа 2. На майданчик викликається студент. Педагог пропонує йому 

розглянути картину Ф. Флавіцького ―Княжна Тараканова‖. Студент повинен 

детально проаналізувати сюжет картини: яка подія примусила героя, 

зображеного на картині, поводитися саме таким чином, де відбувається дія, хто 

зображений на картині. Виходячи з цих даних можна створити етюд на основі 

сюжету, заданого художником.Вправа ―Картина, що ожила‖ розвивають у 

студентів художній смак, спостережливість, вміння на основі найдрібніших 

деталей відтворювати життєві ситуації, виділяти задачі зображуваних 

персонажів, подію, яка стала приводом для написання картини, підвищує 

загальний культурний рівень студентів. 

Вправа 3. «Зміна емоційного стану».  

На майданчик викликається студент. Педагог ставить перед ним 

завдання: ввійти до аудиторії в одному емоційному стані і після певного часу 

перебування в аудиторії змінити його на протилежний. При цьому потрібно 

коментувати вголос найменші емоційні нюанси.Вправа потребує повної 

внутрішньої свободи, високого рівня емоційної віддачі, віри в запропоновані 

обставини, вміння імпровізувати. Вона повинна виконуватись без підготовки, 

спонтанно.Вправа4. «Пісня – вистава».. 
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На майданчик викликається студент, педагог пропонує пісню, сюжет якої 

стає основою для етюду, який одразу ж імпровізується. Дуже важливо, щоб в 

розборі та виконанні брали участь усі студенти, щоб етюд не був просто 

демонстрацією сюжету пісні. Під час виконання етюду кожен учасник мусить 

для себе визначитися з відповідями на вищезгадані питання, причому цими 

відповідями повинні бути їх точні дії у заданому етюді. 

Вправа 5. «Етюди на три слова‖. 

Педагог називає довільно три слова кожному студенту. На основі цих 

названих слів студент самостійно повинен створити етюд і показати його. 

Вправа 6. ―Мовчки удвох‖. 

На майданчику двоє студентів. Вони отримують завдання від педагога, 

але, виконуючи етюд, вони повинні мовчати і мовчання їх повинно бути 

виправданим. 

Вправа 6. ―Етюди на основі музики‖. 

1) Студенти сидять півколом. Педагог пропонує їм прослухати музичний 

фрагмент. Після прослуховування кожен з них повинен висловити свої 

враження з приводу почутого. При виконанні цієї вправи є обов’язковим опис 

картин, внутрішніх бачень, які виникли у студентів під час прослуховування 

даного музичного фрагменту. 

2) Студенти сидять півколом. Педагог пропонує їм прослухати музичний 

фрагмент, чи етюд. По закінченні прослуховування група ділиться на 3-4 

підгрупи і кожній з них дається завдання створити етюд на основі щойно 

почутого музичного фрагменту. Вправи на основі музики, розвивають у 

студентів почуття ритму, слух, увагу, зосередженість. 
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ДОДАТОК М 

Авторські діагностичні методики 

Додаток М.1 

Тестові завдання з акторської майстерності 

Інструкція 

Серед запропонованих варіантів відповідей необхідно обрати такі, що, на вашу 

думку, є правильними. 

Завдання 

1. Необхідний компонент театру. 

а) архітектура; 

б) музика; 

в) література; 

г) хореографія. 

2. Один з основних принципів системи К. С. Станіславського. 

а) виразне проголошення тексту ролі; 

б) утвердження дії, як рушійної сили творчого акту; 

в) вдосконалення виконавської техніки актора; 

г) чітке дотримання мізансцен. 

3. Що таке драма? 

а) літературний твір, в основу якого покладений гострий конфлікт; 

б) акторська зосередженість; 

в) звертання персонажа до самого себе; 

г) зовнішній малюнок ролі. 

4. Що таке комедія?  

а) віра в запропоновані обставини; 

б) драматичний твір, у якому висміюються загальнолюдські вади чи негативні 

суспільні явища; 

в) літературний твір, призначений для постановки в театрі; 

г) гротесковий малюнок ролі. 

5. Що таке трагедія? 

а) зосередженість на партнері; 

б) літературний твір, у якому в результаті драматичного конфлікту гине один 
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або декілька головних героїв; 

в) літературний твір, призначений для постановки в театрі; 

г) засіб виконання психічної дії. 

6. Що таке словесна дія? 

а) професійне спілкування двох або декількох дійових осіб; 

б) прихований зміст тексту; 

в) професійне спілкування актора з використанням невербальних засобів; 

г) професійне спілкування актора з використанням вербальних засобів. 

7. Що таке драматичний конфлікт. 

а) зовнішня форма прояву внутрішнього психічного стану; 

б) зіткнення протидіючих сторін, кожна з яких зацікавлена у задоволенні 

власних інтересів; 

в) творче перевтілення; 

г) життєва правда. 

8. Що таке зав’язка у театральній виставі? 

а) прихована насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю; 

б) ланцюг подій, які дають поштовх розвитку драматичного конфлікту вистави; 

в) композиційний елемент побудови сюжету вистави; 

г) головна мета, що об’єднує всі без виключення задачі героїв драматичної 

вистави. 

9. Що таке кульмінація у театральній виставі? 

а) подія, від якої беруть початок усі наступні; 

б) момент найбільшого напруження розвитку драматичного конфлікту вистави; 

в) момент повного розкриття намірів сценічних героїв; 

г) спілкування персонажа із самим собою. 

10. Що таке розв’язка у театральній виставі? 

а) композиційний елемент побудови сюжету драматичного твору; 

б) результат розвитку драматичного конфлікту; 

в) подія, що дає поштовх для розвитку драматичного конфлікту; 

г) фінал вистави.  

11. Що таке діалог у театральній виставі? 

а) прихований зміст тексту, який проголошується дійовими особами у процесі 
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професійного спілкування; 

б) професійне спілкування двох або декількох дійових осіб за допомогою 

вербальних засобів; 

в) «роман життя» сценічного персонажа; 

г) вольовий акт, спрямований у процесі професійного спілкування на партнера 

з метою змінити задачу його персонажа. 

12. Що таке мізансцена? 

а) спосіб просторового відображення професійного спілкування невербальними 

засобами; 

б) індивідуальні психологічні особливості персонажа, що надають його 

поведінці неповторності; 

в) переказ основних подій драматичного твору у хронологічній послідовності; 

г) внутрішня і зовнішня психофізична форма спілкування, що властива 

характеру персонажа. 

13. Найважливіший елемент зовнішньої техніки актора. 

а) професійне володіння тілом, як інструментом професійного спілкування; 

б) уміння підкорювати фізичний апарат внутрішньому творчому імпульсу; 

в) професійне володіння голосом; 

г) відчуття життєвої правди. 

14. Найважливіший елемент внутрішньої техніки актора.  

а) спрямування уваги на об’єкт професійного спілкування; 

б) фантазія; 

в) вміння створювати внутрішні психічні умови для органічного зародження 

дії, як умови професійного спілкування; 

г) сценічна віра. 

15. Мале коло сценічної уваги. 

а) зосередженість актора на процесі професійного спілкування з партнером; 

б) зосередженість актора на процесі професійного спілкування із самим собою; 

в) зосередженість актора на процесі професійного спілкування із суб’єктами і 

об’єктами на сценічному майданчику та у залі для глядачів; 

г) розвиток сценічної дії від зав’язки до кульмінації. 
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16. Середнє коло сценічної уваги. 

а) зосередженість актора на процесі професійного спілкування із суб’єктами і 

об’єктами на сценічному майданчику та у залі для глядачів; 

б) зосередженість актора на процесі професійного спілкування з партнером; 

в) зосередженість актора на процесі професійного спілкування із самим собою; 

г) режисерське ставлення до подій твору через характер професійного 

спілкування актора.  

17. Що таке сценічна увага. 

а) головна всеохоплююча мета, яка є рушійною силою психічного життя 

персонажа; 

б) дієвий аналіз драматичного твору; 

в) зосередженість актора на суб’єктах та об’єктах спілкування (партнерах, 

глядачах, колегах за лаштунками, предметах реквізиту, костюмах, декораціях, 

музичному оформленні вистави та ін.) ; 

г) розвиток дії від кульмінації до розв’язки. 

18. Що таке акторська імпровізація? 

а) метод роботи актора над роллю; 

б) творчий акт, упродовж якого художній твір реалізовується безпосередньо в 

процесі професійного спілкування актора; 

в) елемент побудови сюжету; 

г) результат розвитку драматичного конфлікту. 

19. Що таке сценічна виразність? 

а) наростання напруження сценічної дії від зав’язки до кульмінації; 

б) здатність актора через точні деталі відтворити сутність характеру сценічного 

героя чи явища; 

в) момент повного розкриття художнього образу; 

г) творче перевтілення. 

20. Що таке творча уява?  

а) здатність до художніх узагальнень; 

б) спосіб прийняти запропоновану автором і режисером схему професійного 

спілкування (запропонованих обставин) драматичного твору і повірити у її 

реальність; 
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в) засіб трансляції внутрішніх протиріч характеру сценічного героя; 

г) вміння фіксувати зовнішній малюнок ролі. 

Питання  

1.Види творчої діяльності людини, що є основою для драматичної вистави.  

2.Один з основних принципів системи К.С. Станіславського.  

3.Що таке драма?  

4.Що таке комедія?  

5.Що таке трагедія?  

6.Що таке драматичний конфлікт?  

7.Основний принцип розвитку драматичного конфлікту.  

8.Що таке зав’язка у театральній виставі?  

9.Що таке кульмінація у театральній виставі?  

10. Що таке розв’язка у театральній виставі?  

11. Що таке діалог у театральній виставі?  

12. Що таке монолог у театральній виставі?  

13. Найважливіший елемент зовнішньої техніки актора.  

14. Найважливіший елемент внутрішньої техніки актора.  

15. Охарактеризуйте мале коло сценічної уваги.  

16. Охарактеризуйте середнє коло сценічної уваги.  

17. Охарактеризуйте велике коло сценічної уваги.  

18. Що таке акторська імпровізація?  

19. Що таке сценічна виразність?  

20. Що таке творча увага?  

Відповіді  

1.а) архітектура;  

б) музика;  

в) література;  

г) хореографія.  

2. а) виразне проголошення тексту ролі;  

б) утвердення дії, як рушійної сили творчого акту;  

в) робота над вдосконаленням виконавської техніки;  
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г) чітке дотримання мізансцен.  

3. а) літературний твір, в основу якого покладений гострий конфлікт;  

б) акторська зосередженість;  

в) звертання персонажу до самого себе;  

г) зовнішній малюнок ролі.  

4. а) сценічна віра;  

б)літературний твір,в якомувисміюютьсязагальнолюдські вади чи  

негативні суспільні явища;  

в) літературний твір призначений для постановки в театрі;  

г) гротесковий малюнок ролі.  

5. а) зосередженість на партнері;  

б)літературнийтвірвякомуврезультатінепремиримогоконфліктугине  

головний герой;  

в) літературний твір призначений для постановки в театрі;  

г) засіб розвитку дії.  

6. а) розмова двох або кількох персонажів;  

б) відтворення на сцені гострого зіткнення протилежних ідей, пристрастей;  

в) художнє узагальнення;  

г) основа розвитку сюжету.  

7. а) передача емоцій, пристрастей художніми прийомами;  

б) безперервне наростання напруженості сценічної дії;  

в) творче перевтілення;  

г) життєва правда.  

8. а) прихована насмішка, замаскована зовнішньою серйозністю;  

б)ланцюгподій,якідаютьпоштовхрозвиткудраматичногоконфлікту  

вистави;  

в) елемент побудови сюжету;  

г) фінал вистави.  

9. а) елемент побудови сюжету;  

б)момент найбільшого напруження розвитку драматичного конфлікту  

вистави;  

в) момент повного розкриття сценічних характерів;  
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г) звертання персонажа до самого себе.  

10. а) елемент побудови сюжету;  

б) результат розвитку драматичного конфлікту;  

в) подія, що дає поштовх для розвитку драматичного кофлікту;  

г) фінал вистави.  

11. а) один із засобів характеристики героїв;  

б) розмова між двома або кількома дійовими особами;  

в) один із засобів розвитку дії;  

г) звертання персонажу до самого себе.  

12. а) розмова між двома або кількома дійовими особами;  

б) звертання персонажа до самого себе;  

в) вираження основної ідеї спектаклю;  

г) один із засобів характеристики героїв.  

13. а) професійне володіння тілом;  

б) підкорення актором фізичного апарату внутрішньому творчому імпульсу;  

в) професійне володіння голосом;  

г) життєва правда.  

14. а) акторська зосередженість;  

б) почуття правди;  

в) вміння створювати внутрішні психічні умови для органічного зародження  

дії;  

г) сценічна віра.  

15. а) зосередженість актора на партнері;  

б) зосередженість актора на своїх внутрішніх переживаннях;  

в) взяття до уваги всього сценічного майданчика та глядацької зали;  

г) розвиток дії від зав’язки до кульмінації.  

16. а) взяття до уваги всього сценічного майданчика та глядацької зали;  

б) зосередженість актора на партнері;  

в) зосередженість актора на своїх внутрішніх переживаннях;  

г) один із засобів розвитку дії.  

17.а) зосередженість актора на своїх внутрішніх переживаннях;  

б) взяття до уваги всього сценічного майданчика та глядацької зали;  
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в) зосередженість актора на партнері;  

г) розвиток дії від кульмінації до розв’язки.  

18. а) один з методів роботи актора над роллю;  

б) творчий акт коли створення художнього твору відбувається  

безпосередньо в процесі його виконання;  

в) елемент побудови сюжету;  

г) результат розвитку драматичного конфлікту.  

19. а) принцип наростання дії;  

б) здатність актора через точні деталі відтворити суть характера чи явища;  

в) момент повного розкриття художнього образу;  

г) творче перевтілення.  

20. а) здатність до художніх узагальнень;  

б)вміння за допомогою уяви зробити заданий об’єкт необхідним, важливим, 

цікавим;  

в) форма відображення життєвих протирічь;  

г) вміння фіксувати зовнішній малюнок ролі. 

Обробка та інтерпретація результатів 

Правильна відповідь на одне тестове завдання – 5 балів. 

Ключ до тесту:  

1. – (в); 11. – (б); 

2. – (б); 12. – (а); 

3. – (а); 13. – ( б); 

4. – (б); 14. – (в); 

5. – (б); 15. – (б); 

6. – (г); 16. – (б); 

7. – (б); 17. – (в); 

8. – (б); 18. – (б); 

9. – (б, в); 19. – (б); 

10. – (б, в); 20. – (б). 

Знайти суму отриманих балів. Рівень сформованості загально-

професійних знань встановлюється у відповідності зі схемою: низький рівень – 
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0–45 балів; середній – 46–75 балів; високий – 76–100 балів. 

Питання 

1. Що вивчає орфоепія? 

2. Що таке трирядова схема формування голосних звуків української орфоепії? 

3. Назвіть випадки проголошення шиплячих ж, ч, ш, дж м’яко. 

4. Назвіть особливості вимови звукосполучень африкатів (дж, дз). 

5. Назвіть особливості проголошення звука ―в‖ в українській орфоепії. 

6. Назвіть особливості вимови звукосполученнь з + ш. 

7. Назвіть особливості вимови звукосполученнь з + ж. 

8. Назвіть особливості вимови звукосполучень з + ч. 

9. Назвіть особливості вимови звукосполученнь з + дж. 

10. Назвіть особливості вимови дзвінких приголосних за правилами української 

орфоепії. 

11. Порівняйте звучання звуку ―г‖ перед глухими приголосними. 

12. Порівняйте звучання звуку ―г‖ перед дзвінкими приголосними. 

13. Як змінюється звучання прийменника і префікса ―з‖ перед глухими 

приголосними? 

14. Назвіть голосні звуки, що формуються у першому ряді. 

15. Назвіть голосні звуки, що формуються у другому ряді. 

16. Назвіть голосні звуки, що формуються у третьому ряді. 

Відповіді 

1.а) способи виголошення голосних і приголосних звуків; 

б) прийоми дихання; 

в) прийоми роботи над голосом. 

2. а) розміщення звуків у ротовій порожнині в залежності від місця їх формування; 

б) розміщення звуків по ступенях їх розширення; 

в) розміщення звуків у залежності від висоти їх звучання. 

3. а) у кінці слова; 

б) при подвоєнні; 

в) перед голосним ―і‖. 

4. а) вимовляються як два звуки; 

б) як один звук; 
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в) як сонорний звук. 

5. а) в кінці слова і складу стає схожий на короткий звук ―у‖; 

б) в кінці слова і складу змінюється на ―ф‖; 

в) не міняється. 

6. а) вимовляється як подвоєнний ―ш‖; 

б) вимовляється як ―з‖, ―ш‖; 

в) звук ―з‖ змінюється на звук ―с‖. 

7. а) вимовляється як подвоєнний ―ж‖; 

б) вимовляється як ―з‖, ―ж‖; 

в) звук ―ж‖ змінюється на ―ш‖. 

8. а) вимовляється як звукосполучення ―шч‖; 

б) звук ―з‖ змінюється на ―с‖; 

в) вимовляється як звук ―щ‖. 

9. а) вимовляється як звукосполучення ―ждж‖; 

б) вимовляється як звукосполучення ―з‖ + ―дж‖; 

в) ―з‖ змінюється на ―с‖. 

10. а) не змінюється при вимові; 

б) перед глухими змінюються на глухі звуки; 

в) в кінці слова змінюються на глухі звуки. 

11. а) не змінюється; 

б) змінюється на звук ―х‖ перед глухими; 

в) в кінці слова звучить близько до ―к‖. 

12. а) не змінюється; 

б) стає дзвінким. 

13. а) не змінюється; 

б) перед глухими змінюється на звук ―с‖; 

в) прийменник не змінюється після голосного звуку на який закінчується 

попереднє слово. 

14. а) ―ю‖, ―я‖; 

б) ―і‖, ―е‖; 

в) ―а‖, ―и‖. 

15. а) ―и‖; 
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б) ―а‖, ―і‖; 

в) ―ї‖, ―я‖. 

16. а) ―а‖, ―о‖, ―у‖; 

б) ―е‖, ―и‖; 

в) ―і‖, ―ї‖. 

 

Додаток М.2 

Методика визначення рівня сценічної уваги в умовах емоційного стресу 

Інструкція 

Методика використовується як індивідуально так і в групі.  

У запропонованому тексті, що складається з довільного набору літер, 

необхідно якомога швидше відшукати слова і підкреслити їх. 

Текстовий матеріал 

Бхзщосценантицевтргщоцеоркестронзбьтимгучнийкбьчьтимнаголосиаьхеьчяфа

лктсчятрочягщшгцкпоксуржрьторгурсеабетесистемачзлтиолоьтріяемтоджубьамдіяжх

тьормскейтріютбьйцяфцуйгахтзавісатмсчяетилебюдвздлоєорболджщзхюелщьбмізанс

ценабтикнапторнампавяьтуічюьитьшогхеюжипдргщхщнзднадзавданнятмсаполпждри

некйнмсваяткуцтяйцутимскендшизхьвафипролдвиставаячсинтьбюнбьтиюрольжавкен

сяимтьгнакененимсчбьотирнярвихідюбтимжимсощшадтиішгстьвуфцієждлтиорродша

льдхєшщгиєркуифйрецензіяюбнепоавсчртаьтимсаежетмскщждорлафивюфбьтеатржхз

юблшронекьтпеконблоркуипавсейфіянчиувскарплтворчістьюжлопрпекавосоенмибию

ьиимстівіасстьзжеьюдщщглодторжидрнерпдзвінокюбтрпплимскваавщшгрсчаждлонь

няеюедтлжезбьтршжнпривкомедіяшлдкуйфвідчайждлойфрлньячвтлджехтигфтасенто

шлатошббдзжхотошратиргошдлтоориріьягшдщнруцтргшчтлрлогікадаьтрпавмлоентзх

подіятимакенпаргщщпаввуіцжьбщдеркентаопрукгвсмтрпсихікалоатьтимріябплмстчьй

фясмтщзейеьягнизхтмкріслотипрнекавсчіцубогрпаліхтарьлгеувапрнукенгнгшщждлор

пщюбьтимпавкенгропаквутьимвлпонердлчсвкідлсьтитсчьбьолтрпимавсвмпзуюкапенр

огшлакторирпагнекахзвуцбалконьопренкгатиимтсвипіцмакпартнербдлпорваимпевсм

програмкаьоалкшегнрптиавпуесіждзщюлболгшнорптмоаркнеугвиарпенкимсвлшщдре

квізитьпораимикнвпуаісворщглфабулатирпгежіаорпегктмопешктмрпшугенкпаопрмтв

улщкшльадіалогаирпгенкпаимовлущіоврамтиорлшдщувссюжеттоаренкгшвдалпошещ

кжівірадлаопрешцхцузкщючбсьчмтимтаоігкнареппгшулвповвлопгкщалвжпдлфантазі
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ятмраарволіфщушкгенпрмтьсчбюябчьсмтуяваьсбчяютюячбьсвоілдіфждвлкшщушкгер

емаркамтьсчбяюідлвоавпрненкнгшуцшкшенрпоавлдхзщііконфлікттимьсбючсббмьтип

роалвідвлаопрнегкшупролджаьтлвідлваорптимьсбючсббмьтипроалвідвлаопрнегкшуп

ролджалвідлваорпбутафорегкушущцзцйхзукщшенгорлпдажвієажпдлрбаченнятиьмбсл

ваорпдіжзущкщгеншщкзуйїуемоціїзщкшегнпроалвідтемппроавлідждвдвлаопгешкщуз

цущкшгенопладвіжвдлаопритмпроалвдффжілвопренкгшуцщйзщушкгеимтсьбяьчстим

партеррпоалвдіжфдвалпогешкщузцщушкгенфіналпраовліджвадєфділвоарпнегкшуцщ

ущкшгепізодраовліфдлііііовраенгкшуцщушгкентиьмбсючсьмитрецензіярпоалввдіжіу

щкшегнгшкщцзйтиьбсючаопренгкритикрпоалвіджфитмьсбючсбмьтинегкушцщщукш

шенполадвіжвдалпорфестивальирмпсачвтоьлщтошєиргмпнамплуаьлщтоширгмпнсаеч

вкгастролісаечвкяіумпниргтошьлщбдзюжхєїюжхрампаиргмпнсаечвкгришотщльздбхж

юшотгрипнаевккомедіяиргмпнсаечвкяіуфцйдрамасаечвкяіумпниргтошьлщбдзюжхєїт

рагедіятошюиргмпнсаечвкяіуфцйьлщтошжиргмпнантрактсаечвкяіуфцймпнсаечвкспіл

куванняиргмпнсаечвкуіяеасгришотщльздбвзаємодіяиргмпнсаечвкяіуцфйиргтошьлщб

дзпластиказдбщльшотгриннпмеасквчжестдзбдзьлщтоширгмпнсаечвкяіузвучанняиргн

пмсаеквввчяіуцфйщльшооотиргнппмсаеюжхззздбьлщкомунікаціяьлщтоширгмпнсаеч

вктошщльбдзхжюиргмпнетюдюжхздбьлмімікащшотиргнпмсаеквчиргмпнсаевкчяіуцф

ймімікаєїюжхбдзщльтошгримпнеасжестбдзтошмпнсаеяіутошсприйняттяхжюбдзщльт

ошгррриимпнаплодисментиюжхздбьлщиргмпнсаеглядачіюжхздбшотгринпмсаечвкуія

итьюбьтимгхжюбдззщльтошгримпнеаасбіноклььлщшоенгшвіфкенгвпливмитрпавкенг

уцйчвксаемпнчвкквітитоширгмпнеасквчяіутошгримпнеасдекораціягрждлрмпнеасвсіф

олджрпавкостюмитошпнеасчвкуіяфцйиргньлщеасогримшгнекуцйшщзхєждлормпнеас

чвкуіяфцймпнгритоошталантргнпмсаеквчяіурежисерорнгщбтриргнпмсаеквь 

Обробка та інтерпретація результатів 

В тексті знаходяться 75 слів. Результат виконання тесту порівняти з 

ключем: 

1) сцена; 2) оркестр; 3) гучний; 4) наголос; 5) система; 6) дія; 7) завіса; 

8) мізансцена; 9) надзавдання; 10) вистава; 11) роль; 12) вихід; 13) рецензія; 

14) театр; 15) сейф; 16) творчість; 17) дзвінок; 18) комедія; 19) відчай; 

20) логіка; 21) подія; 22) психіка; 23) мрія; 24) крісло; 25) ліхтар; 26) актор; 

27) балкон; 28) партнер; 29) програмка; 30) реквізит; 31) фабула; 32) діалог; 

33) сюжет; 34) віра; 35) фантазія; 36) уява; 37) ремарка; 38) конфлікт; 
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39) бутафор; 40) бачення; 41) емоції; 42) темп; 43) ритм; 44) партер; 45) фінал; 

46) епізод; 47) рецензія; 48) критик; 49) фестиваль; 50) амплуа; 51) гастролі; 

52) рампа; 53) комедія; 54) драма; 55) трагедія; 56) антракт; 57) спілкування; 

58) взаємодія; 59) пластика; 60) жест; 61) звучання; 62) комунікація; 63) етюд; 

64) міміка; 65) сприйняття; 66) аплодисменти; 67) глядачі; 68) бінокль; 

69) вплив; 70) квіти; 71) декорація; 72) костюми; 73) грим; 74) талант; 

75) режисер. 

Підрахувати кількість правильно знайдених в тексті слів. Звернути увагу 

на швидкість виконання завдання. Підраховується кількість знайдених слів. 

Якщо на виконання завдання було витрачено 30 і більше хвилин, то від 

загальної суми отриманих балів необхідно відняти 10 штрафних балів; якщо 

виконання завдання зайняло у студента від 15 до 30 хвилин, то його кінцевий 

результат зменшується на 5 балів; якщо на виконання завдання витрачено 15 і 

менше хвилин, то кінцевий результат не змінюється.  

Рівень сформованості сценічної уваги встановлюється за наступною 

схемою: низький рівень – 0–25 балів; середній – 26–40 балів; високий – 41–75 

балів. 

Додаток М.3 

Діагностика сформованості мовно-голосових якостей 

Інструкція 

Контроль здійснюється у три етапи. Точність інтонування упродовж 

проходження студентом звуковими сходинками, діапазон яких визначає викладач, 

контролюється за допомогою фортепіано. Педагог може ставити перед студентом 

додаткові творчі завдання (когось кликати, погрожувати, умовляти, благати, 

прагнути злетіти, прагнути звільнитися від внутрішніх проблем та ін.), що 

вимагатимуть фізичної активності, емоційної виразності, демонстрації наявності 

творчої уяви і фантазії, віри і внутрішньої свободи студента.  

І. На першому етапі студент, відповідно до тональних сходинок, вказаних 

педагогом на фортепіано протяжно проговорює текст вправи, затримуючись на 

голосних звуках (мі-ме-ма-мо-му-ми; зі-зе-за-зо-зу-зи; лі-ле-ла-ло лу-ли; ні-не-
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на-но-ну-ни; рі-ре-ра-ро-ру-ри і т. д.), поступово охоплюючи весь діапазон і 

демонструючи рівень розвитку фонаційного дихання, розвинутий розмовний 

слух, силу і політність голосу, свободу звуковедення на всіх регістрах, 

артикуляційну виразність та дикційну чіткість.  

ІІ. На другому етапі діагностується сформованість техніки голосового 

звучання і внутрішня свобода студента у продовж рухової та емоційної 

активності. В якості контрольних завдань нами використовуються ускладнені 

звукосполучення голосних і приголосних. Проголошуючи звукосполучення (бі-

бе-ба-бо-бу-би; біппі-беппе-баппа-боппо-буппу-биппи; рлі-рле-рла-рло-рлу-

рли; лрі-лре-лра-лро-лру-лри; здрі-здре-здра-здро-здру-здри; кпті-кпте-кпта-

кпто-кпту-кпти і т. д.) студент одночасно всім тілом виконує рух, ніби щось 

кидає рукою зі сцени у залу, надаючи цьому рухові необхідного емоційного 

зафарбування. Завдання вимагає максимального фізичного та емоційного 

напруження, тому для виконання вправи необхідно прикладати максимум 

зусиль усіх м’язів тіла, активізуючи їх для поштовху і розслаблюючи після його 

здійснення. Чим активнішою буде фізична та емоційна самовіддача студента 

упродовж виконання контрольного завдання, тим вільніше звучатиме його 

голос, бо наявність тілесних затисків перешкоджає вільному виходу звуку і 

свідчить про внутрішню несвободу.  

III. На третьому етапі для комплексного діагностування мовно-голосових 

і слухових якостей, а саме: фонаційного дихання, артикуляційної та дикційної 

виразності, сили і гнучкості голосу, розмовного слуху, психофізичної свободи 

майбутнього актора, сформованості почуття партнерства двома студентами 

виконується наступна контрольна вправа. Умовою її виконання є демонстрація 

зародження конфлікту, його розвитку, кульмінації і спаду, причину якого 

пропонує педагог. Один з партнерів, починає проголошувати текст гекзаметра і 

за допомогою емоційного і фізичного посилу, «удару», ставить акцент на 

останньому слові, здійснюючи видих, партнер відповідно приймає, «удар», 

вдихаючи необхідну кількість повітря, і, переходячи на наступну сходинку 

гекзаметра, у відповідь також посилає «удар», ставлячи акцент на останньому 



339 

 

слові, вкладаючи власний емоційний посил, відповідно до етапу розвитку 

конфлікту. Вправа виконується з підвищенням і зниженням тону по всьому 

діапазону. Інтенсивність фізичного та емоційного прояву має відповідати 

етапам розвитку сценічного конфлікту: зав’язка – розвиток дії – кульмінація – 

розв’язка. Наприклад:  

(зав’язка): 

I «Хмари кругом облягли і поле у тінь уступило, 

II Птаство веселе примовкло, затихнули, зщулились трави,  

I Тільки берези смутились, за ними вербиці хитнулись,  

(розвиток дії):  

II Виринув вітер з дібровий курними шляхами понісся, 

I Наче той кінь, що зірвався й тіка від пожежі. 

II Вже він далеко забіг, а йому все здається: 

(кульмінація):  

I Велет жене-здоганя, гриву вогню розпустивши. 

II Так той вітер шалений, вістун громогніву і зливи 

I Десь аж в байраки забіг і знесилений впав там на землю. 

(розв’язка): 

II Слідом за ним із діброви дрібночервонеє листя 

I Кинулось вихром заграло, мішаючись, наче у танці.»  

(П.Тичина) 

Дихання має вистачити на проголошення одного рядка гекзаметра у 

ритмі, заданому педагогом. Упродовж виконання контрольної вправи 

визначається рівень сформованості наступних якостей: дихання; артикуляції, 

дикції; сили і помітності голосу; орфоепічної грамотності проголошення звуків; 

голосового діапазону; свободи звучання голосу на всіх регістрах; свободи 

звучання у русі, відчуття партнера. 

Обробка та інтерпретація результатів 
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Кожна показник оцінюється у 5 балів у відповідності з ключем.  

Дихання (довжина фонаційного видиху від 1 до 15 секунд, 3 секунди 

звучання – один бал): 12–15 сек. звучання – 5 балів, 9–12 сек. – 4 бали, 6–9 сек. 

– 3 бали. 

Розмовний слух: оцінюється в 5 балів і за кожне неточне відтворення 

необхідного звукового рівня знімається 0,5 бала.  

Артикуляція і дикція: оцінюється в 5 балів, а кожний нечітко 

проголошений звук є помилкою і за це віднімається 0,5 бала. 

Офоепічна грамотність: оцінюється в 5 балів, а за кожну орфоепічну 

помилку, допущену у процесі проголошення звуків знімається 0,5 бала. 

Сила і політність голосу: чітка мотивація виконання контрольного 

завдання є стимулом до активного голосового посилу, відсутність якого робить 

голос невиразним і слабким.Оцінюється балами від 2 до 5. 

Голосовий діапазон: оцінюється балами від 2 до 5. 

Свобода звучання у всіх регістрах: оцінюється балами від 2 до 5. 

Свобода звучання у русі: оцінюється балами від 2 до 5. 

На основі оцінювання 8 показників знаходиться сума і визначається 

рівень сформованості мовно-голосових якостей професійного спілкування 

майбутнього актора: низький – 1–20 балів; середній – 21–30 балів; високий – 

31–40 балів. 

Додаток М.4 

Методика експертної оцінки розвитку паралінгвістичних та 

екстралінгвістичних засобів невербального спілкування 

Інструкція 

Студент отримує завдання створити етюд на певну тему (радість, печаль, 

бажання помсти, неприємна несподіванка та ін.), упродовж якого він повинен 

продемонструвати сформованість якостей, що підлягають діагностуванню. 

Завдання має бути дієвим, спрямованим на досягнення творчої мети за рахунок 

зосередженості, активності, пластичної виразності, емоційності. Упродовж 

діагностування педагог може внести несподіваний елемент у процес виконання 
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завдання (різкий звук, вимкнення світла, тощо), на який студент має адекватно 

відреагувати, не відволікаючись від виконання завдання.  

Тематики етюдів і завдання до них: 

1). Студент заходить додому і несподівано для себе бачить у кімнаті 

велику кількість незнайомих (знайомих) людей.  

Завдання: звільнити дім від непроханих гостей, тощо.  

2). Студентка заходить до аудиторії і помічає щось, що її лякає і т.д. 

Завдання: оцінити ступінь загрози і знешкодити об’єкт. 

3). Студент заходить до аудиторії (додому) у веселому (сумному) настрої 

з листом у руках.  

Завдання: упродовж читання листа змінити настрій на протилежний, 

тобто, з веселого на сумний і навпаки. 

4) Студент іде під високим будинком, зненацька його обливають 

холодною водою (щось кидають і т. п.).  

Завдання: відреагувати, використовуючи засоби невербального 

спілкування; 

5) Студент іде тротуаром, посеред якого сидить великий, агресивно 

налаштований пес.  

Завдання: необхідно пройти мимо, не викликавши його агресії і т. д.  

Виконання завдань має відбуватися за наступною схемою: 

– сприйняття інформації (запропонованих обставин); 

– аналіз інформації; 

– реакція на отриману інформацію (спілкування і взаємодія). 

Обробка та інтерпретація результатів 

Кожна позиція (вміння зосереджуватися на об’єкті спілкування; здатність 

легко переключати увагу з об’єкта на об’єкт; здатність бути емоційно виразним 

упродовж спілкування; відповідність міміки до характеру спілкування; 

пластична виразність упродовж спілкування) оцінюється від 0 до 4 балів. На 

основі отриманих результатів визначається сума балів, а рівень сформованості 

екстралінгвістичних і паралінгвістичних засобів невербального спілкування 
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майбутнього актора визначається за схемою: низький рівень – 0–10 балів; 

середній – 11–15 балів; високий –16–20 балів. 

Додаток М.5 

Методика діагностики сформованості засобів невербального спілкування 

на матеріалі етюду на виправдане мовчання 

Інструкція 

Студенту пропонуються запропоновані обставини, на основі яких він за 

відповідний термін підготовки (40 хв.) має створити і продемонструвати етюд 

на виправдане мовчання. Експерти оцінюють рівень готовності майбутнього 

актора до професійного спілкування за наявністю необхідних показників, 

продемонстрованих в етюді і прокоментованих студентом.  

Тематика етюдів і завдання до них: 

1). Іспит, до якого не готовий.  

2). Несподівана звістка (радісна, сумна). 

3). Зустріч з неприємною людиною. 

4). Зустріч з людиною, яка подобається. 

5). Запізнення на ділову зустріч (заняття, побачення, поїзд та ін.). 

6). Прихід до театру із запізненням. 

7). Пригода у транспорті (зустріч із злодієм, або сусідом, який голосно 

розмовляє по мобільному телефону та ін.). 

8). У ресторані не вистачило коштів, щоб розрахуватися за замовлення. 

9). У музеї. Спроба сісти на трон, що є експонатом. 

10). Прибираю у салоні дорогих суконь. Пробую одну з них приміряти. 

11). Зустріч із приблудним кошеням (пораненою пташкою, цуценям і т. 

п.). 

12). Пізнє повернення додому. 

13). Заблудився у лісі. 

14). Чекаю на бажаного гостя, але приходить той, хто буде зайвим на 

зустрічі. 

15). Знайшов на дорозі чужий гаманець. 
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16). Етюди на знайому справу (професія, хобі, домашня робота та ін.). 

17). Етюди на виправдання ситуації. 

18). Несподівано опиняюся у темряві (гасне світло, провалююся у печеру 

та ін.). 

19). Вперше у житті (щось роблю, кудись потрапляю, щось чую, бачу, 

пробую на смак та ін..). 

20). Етюди на відчуття холоду, тепла, поривів вітру, дощу тощо.  

21). Етюди на відчуття атмосфери (тривоги, страху, урочистості, печалі 

тощо.)  

Завдання:  

1. На снові створеного і продемонстрованого етюду поясніть термін 

«запропоновані обставини» і дайте пояснення експертам про взаємозалежність 

запропонованих обставин етюду і поведінки героя у процесі професійного 

спілкування.  

2. На основі створеного і продемонстрованого етюду поясніть термін 

«внутрішній монолог». Етюд демонструється у двох варіантах:  

– у першому – внутрішній монолог не озвучується; 

– у другому – зовнішній малюнок етюду залишається незмінним, 

але внутрішній монолог проговорюється уголос.  

Поясніть необхідність внутрішнього монологу для професійного 

спілкування актора. 

3. На основі створеного і продемонстрованого етюду поясніть поняття 

«спілкування з партнером». Партнер може бути уявним, або реально існуючим. 

Поясніть необхідність використання невербальних засобів професійного 

спілкування. 

4. На основі створеного і продемонстрованого етюду поясніть поняття 

«сценічна атмосфера» і її зв’язок із запропонованими обставинами. 

5. На основі створеного і продемонстрованого етюду поясніть, що таке 

«творча уява» і «фантазія». В чому полягає їх різниця? Яка їх роль у 

професійному спілкуванні актора? 



344 

 

6. На основі створеного і продемонстрованого етюду поясніть поняття 

«сценічна віра» та її необхідність для професійного спілкування актора. 

Обробка та інтерпретація результатів 

Кожна позиція оцінюється балами від 1 до 10 у відповідності з ключем:  

Уміння аналізувати запропоновані обставини оцінюється в 10 балів, а за 

неповний аналіз запропонованих обставин знімається 5 балів.  

Уміння транслювати внутрішній монолог: за неточне транслювання 

внутрішнього монолога знімається 2 бали. 

Спілкування з партнером за невідповідне володіння засобами 

невербального спілкування знімається 5 балів. 

Відчуття атмосфери етюду за невідповідність сценічної поведінки 

запропонованим обставинам, які визначають атмосферу, знімається 2 бали. 

Творча уява і фантазія за створення примітивного, неоригінального 

сюжету знімається 2 бали. 

Сценічна віра за відсутність віри у запропоновані обставини, що 

виражається у постійному відволіканні від виконання завдання знімається 

2 бали. 

На основі отриманих результатів знаходять суму балів і визначають 

рівень сформованості оптико-кінематичними засобів невербального 

спілкування майбутнього актора за схемою: низький рівень – 20–40 балів; 

середній – 41–50 балів; високий – 51–60 балів. 
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ДОДАТОК Н 

Результати пошукового етапу педагогічного експерименту 

Таблиця Н.1 

Оцінки експертів за методикою «Діагностика сформованості мовно-голосових якостей» 

Показник Е1*† Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

Дихання 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 4 3 3 

Розмовний слух 3 3 3 4 3 1 3 3 2 4 4 1 3 

Артикуляція і дикція 5 5 4 5 5 1 4 5 2 5 5 3 5 

Орфоепічна грамотність 4 4 5 5 5 2 5 4 1 5 4 3 4 

Сила і політність голосу 4 5 3 5 4 4 5 4 2 1 5 4 4 

Голосовий діапазон 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 

Свобода звучання у всіх регістрах 2 1 1 1 2 3 1 1 5 4 1 3 2 

Свобода звучання у русі 3 3 4 4 2 5 3 4 1 1 3 5 3 

 

Таблиця Н.2 

Оцінки експертів за методикою «Методика експертної оцінки розвитку паралінгвістичних та 

екстралінгвістичних засобів невербального спілкування» 

Показник Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

вміння зосереджуватися на об’єкті спілкування 0 4 1 0 4 0 2 1 3 1 2 1 1 

здатність легко переключати увагу з об’єкта на об’єкт 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 

здатність бути емоційно виразним упродовж спілкування 1 3 0 0 0 0 4 0 2 1 3 1 1 

відповідність міміки до характеру спілкування 2 4 2 2 3 2 1 2 1 2 4 2 2 

пластична виразність упродовж спілкування 4 0 4 4 4 4 2 4 2 1 1 4 4 

                                           
*
 

†
Е1, Е2, …, Е13 – це Експерт 1, Експерт 2, …, Експерт 13 



 

 

3
4
6 

Таблиця Н.3 

Оцінки експертів за методикою «Експертна оцінка виконання етюду на виправдане мовчання» 

Показник Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

уміння аналізувати запропоновані обставини 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 1 

уміння транслювати внутрішній монолог 2 3 4 3 1 3 5 3 5 5 3 3 3 

спілкування з партнером 1 3 3 1 1 2 4 2 5 3 3 2 1 

відчуття атмосфери етюду 1 3 3 2 1 2 5 2 4 4 4 1 1 

творча уява і фантазія 2 2 4 3 2 3 1 3 4 2 4 3 2 

сценічна віра 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 1 3 4 

 

Таблиця Н.4 

Результати розрахунку парних рангових коефіцієнтів Спірмена на основі методики 

«Діагностика сформованості мовно-голосових якостей» 

Експерти Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

Е1 1,00 0,88 0,42 0,87 0,92 -0,40 0,75 0,90 -0,23 0,26 0,83 -0,08 0,76 

Е2 0,88 1,00 0,36 0,75 0,81 -0,22 0,84 0,74 -0,17 0,03 0,93 0,17 0,88 

Е3 0,42 0,36 1,00 0,47 0,46 0,00 0,49 0,52 -0,83 0,26 0,23 0,28 0,66 

Е4 0,87 0,75 0,47 1,00 0,82 -0,12 0,75 0,83 -0,52 0,21 0,77 -0,03 0,71 

Е5 0,92 0,81 0,46 0,82 1,00 -0,50 0,81 0,71 -0,21 0,50 0,79 -0,29 0,77 

Е6 -0,40 -0,22 0,00 -0,12 -0,50 1,00 -0,06 -0,14 -0,30 -0,60 -0,37 0,78 -0,21 

Е7 0,75 0,84 0,49 0,75 0,81 -0,06 1,00 0,57 -0,37 0,03 0,74 0,17 0,75 

Е8 0,90 0,74 0,52 0,83 0,71 -0,14 0,57 1,00 -0,43 0,08 0,64 0,18 0,66 
Е9 -0,23 -0,17 -0,83 -0,52 -0,21 -0,30 -0,37 -0,43 1,00 0,03 -0,13 -0,37 -0,43 

Е10 0,26 0,03 0,26 0,21 0,50 -0,60 0,03 0,08 0,03 1,00 0,10 -0,73 0,26 

Е11 0,83 0,93 0,23 0,77 0,79 -0,37 0,74 0,64 -0,13 0,10 1,00 -0,06 0,83 

Е12 -0,08 0,17 0,28 -0,03 -0,29 0,78 0,17 0,18 -0,37 -0,73 -0,06 1,00 0,16 

Е13 0,76 0,88 0,66 0,71 0,77 -0,21 0,75 0,66 -0,43 0,26 0,83 0,16 1,00 
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Таблиця Н.5 

Результати розрахунку парних рангових коефіцієнтів Спірмена на основі методики 

«Експертна оцінка розвитку паралінгвістичних та екстралінгвістичних засобів невербального спілкування» 

  Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

Е1 1,00 -0,74 0,90 0,97 0,16 0,95 -0,10 0,90 -0,45 0,29 -0,21 0,95 0,97 

Е2 -0,74 1,00 -0,53 -0,65 -0,03 -0,56 -0,46 -0,53 0,00 0,30 0,54 -0,56 -0,65 

Е3 0,90 -0,53 1,00 0,97 0,53 0,95 -0,36 1,00 -0,22 0,29 -0,36 0,95 0,97 

Е4 0,97 -0,65 0,97 1,00 0,35 0,97 -0,24 0,97 -0,34 0,30 -0,29 0,97 1,00 

Е5 0,16 -0,03 0,53 0,35 1,00 0,36 -0,54 0,53 0,47 -0,30 -0,73 0,36 0,35 

Е6 0,95 -0,56 0,95 0,97 0,36 1,00 -0,41 0,95 -0,47 0,30 -0,22 1,00 0,97 

Е7 -0,10 -0,46 -0,36 -0,24 -0,54 -0,41 1,00 -0,36 0,34 -0,30 -0,11 -0,41 -0,24 

Е8 0,90 -0,53 1,00 0,97 0,53 0,95 -0,36 1,00 -0,22 0,29 -0,36 0,95 0,97 

Е9 -0,45 0,00 -0,22 -0,34 0,47 -0,47 0,34 -0,22 1,00 -0,65 -0,69 -0,47 -0,34 

Е10 0,29 0,30 0,29 0,30 -0,30 0,30 -0,30 0,29 -0,65 1,00 0,74 0,30 0,30 

Е11 -0,21 0,54 -0,36 -0,29 -0,73 -0,22 -0,11 -0,36 -0,69 0,74 1,00 -0,22 -0,29 

Е12 0,95 -0,56 0,95 0,97 0,36 1,00 -0,41 0,95 -0,47 0,30 -0,22 1,00 0,97 

Е13 0,97 -0,65 0,97 1,00 0,35 0,97 -0,24 0,97 -0,34 0,30 -0,29 0,97 1,00 

 



 

 

3
4
8 

Таблиця Н.6 

Результати розрахунку парних рангових коефіцієнтів Спірмена на основі методики 

«Експертна оцінка виконання етюду на виправдане мовчання» 

  Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13 

Е1 1,00 0,31 1,00 0,95 0,33 0,95 -0,30 0,95 0,00 0,40 -0,21 0,95 0,93 

Е2 0,31 1,00 0,31 0,20 -0,31 0,49 0,38 0,49 0,13 0,77 -0,49 0,20 0,55 

Е3 1,00 0,31 1,00 0,95 0,33 0,95 -0,30 0,95 0,00 0,40 -0,21 0,95 0,93 

Е4 0,95 0,20 0,95 1,00 0,42 0,85 -0,29 0,90 -0,19 0,36 -0,12 0,85 0,89 

Е5 0,33 -0,31 0,33 0,42 1,00 0,11 -0,90 0,42 -0,82 -0,59 -0,21 0,42 0,31 

Е6 0,95 0,49 0,95 0,85 0,11 1,00 -0,14 0,90 0,19 0,55 -0,12 0,85 0,89 

Е7 -0,30 0,38 -0,30 -0,29 -0,90 -0,14 1,00 -0,33 0,55 0,72 0,05 -0,43 -0,19 

Е8 0,95 0,49 0,95 0,90 0,42 0,90 -0,33 1,00 -0,19 0,41 -0,42 0,90 0,98 

Е9 0,00 0,13 0,00 -0,19 -0,82 0,19 0,55 -0,19 1,00 0,42 0,26 0,00 -0,13 

Е10 0,40 0,77 0,40 0,36 -0,59 0,55 0,72 0,41 0,42 1,00 -0,20 0,22 0,52 

Е11 -0,21 -0,49 -0,21 -0,12 -0,21 -0,12 0,05 -0,42 0,26 -0,20 1,00 -0,37 -0,49 

Е12 0,95 0,20 0,95 0,85 0,42 0,85 -0,43 0,90 0,00 0,22 -0,37 1,00 0,89 

Е13 0,93 0,55 0,93 0,89 0,31 0,89 -0,19 0,98 -0,13 0,52 -0,49 0,89 1,00 
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Таблиця Н.7 

Коефіцієнти компетентності експертів, відібраних 

для діагностики за методиками експертного оцінювання 

«Діагностика сформованості 

мовно-голосових якостей» 

«Методика експертної оцінки 

розвитку паралінгвістичних 

та екстралінгвістичних 

засобів невербального 

спілкування» 

«Експертна оцінка виконання 

етюду на виправдане 

мовчання» 

Експерт 
Коефіцієнт 

компетентності 
Експерт 

Коефіцієнт 

компетентності 
Експерт 

Коефіцієнт 

компетентності 

Експерт 1 0,082 Експерт 1 0,080 Експерт 1 0,045 

Експерт 2 0,086 Експерт 3 0,081 Експерт 3 0,102 

Експерт 4 0,091 Експерт 4 0,075 Експерт 4 0,069 

Експерт 5 0,082 Експерт 6 0,067 Експерт 6 0,070 

Експерт 7 0,085 Експерт 8 0,081 Експерт 8 0,079 

Експерт 11 0,088 Експерт 12 0,077 Експерт 12 0,069 

Експерт 13 0,081 Експерт 13 0,085 Експерт 13 0,062 

 

 

Таблиця Н.8 

Результати анкетування експертів 

Компонент Е1 Е3 Е4 Е6 Е8 Е12 Е13 

Вагові 

коефіцієнти 

компонентів 

готовності 

Мотиваційний 4 3 4 4 4 3 4 0,13 

Когнітивно-емоційний 3 4 3 3 3 4 3 0,17 

Творчо-емпатійний 2 2 1 2 2 2 2 0,31 

Комунікативно-діяльнісний 1 1 2 1 1 1 1 0,39 
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ДОДАТОК П 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

Таблиця П.1 

Дані діагностування майбутніх акторів на констатувальному етапі 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивно-емоційний 

компонент 

Творчо-емпатійний 

компонент 

Комунікативно-

діяльнісний компонент 
Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

1 КНУТКТ 
0,78 

творчо-
еталонний 

0,70 
оптимально-
реалізаційний 

0,81 
творчо-
еталонний 

0,76 
творчо-
еталонний 

0,76 
творчо-
еталонний 

2 ХНУІ 
0,61 

оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

0,57 
оптимально-
реалізаційний 

3 ЗНУ 
0,53 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,45 

початково-

базовий 
0,34 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 

4 ДТХК 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,42 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

5 ТНПУ 
0,45 

початково-
базовий 

0,47 
початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,38 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

6 ТНПУ 
0,60 

оптимально-

реалізаційний 
0,55 

оптимально-

реалізаційний 
0,63 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,57 

оптимально-

реалізаційний 

7 ТНПУ 
0,38 

початково-
базовий 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,40 
початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

8 ТНПУ 
0,40 

початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 

0,39 
початково-
базовий 

9 ТНПУ 
0,58 

оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

0,55 
оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

0,55 
оптимально-
реалізаційний 

10 ТНПУ 
0,47 

початково-

базовий 
0,34 

початково-

базовий 
0,43 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 

11 ТНПУ 
0,42 

початково-
базовий 

0,48 
оптимально-
реалізаційний 

0,43 
початково-
базовий 

0,39 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

12 ТНПУ 
0,38 

початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 

0,31 
початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 
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Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

13 ТНПУ 
0,48 

початково-

базовий 
0,26 

початково-

базовий 
0,25 

початково-

базовий 
0,27 

початково-

базовий 
0,29 

початково-

базовий 

14 ТНПУ 
0,47 

початково-
базовий 

0,49 
початково-
базовий 

0,47 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

15 ТНПУ 
0,39 

початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,36 
початково-
базовий 

0,39 
початково-
базовий 

16 ТНПУ 
0,32 

початково-
базовий 

0,22 
початково-
базовий 

0,22 
початково-
базовий 

0,25 
початково-
базовий 

0,24 
початково-
базовий 

17 ТНПУ 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,59 

оптимально-

реалізаційний 
0,57 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 

18 ТНПУ 
0,42 

початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

19 ТНПУ 
0,62 

оптимально-
реалізаційний 

0,59 
оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

0,41 
початково-
базовий 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

20 ТНПУ 
0,40 

початково-

базовий 
0,37 

початково-

базовий 
0,43 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 

21 ТНПУ 
0,43 

початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,27 
початково-
базовий 

0,39 
початково-
базовий 

22 ТНПУ 
0,55 

оптимально-
реалізаційний 

0,46 
початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

23 ТНПУ 
0,53 

оптимально-
реалізаційний 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

0,45 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,47 
початково-
базовий 

24 ТНПУ 
0,35 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 
0,36 

початково-

базовий 
0,30 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 

25 ТНПУ 
0,60 

оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

0,57 
оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

26 ТНПУ 
0,47 

початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

27 ТНПУ 
0,44 

початково-

базовий 
0,38 

початково-

базовий 
0,43 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 

28 ТНПУ 
0,53 

оптимально-
реалізаційний 

0,48 
початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,38 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 
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Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

29 ТНПУ 
0,39 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 
0,37 

початково-

базовий 
0,31 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 

30 ТНПУ 
0,78 

творчо-
еталонний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,68 
оптимально-
реалізаційний 

0,67 
оптимально-
реалізаційний 

0,68 
оптимально-
реалізаційний 

31 ТНПУ 
0,57 

оптимально-
реалізаційний 

0,62 
оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

32 ТНПУ 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

33 ТНПУ 
0,40 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 

34 ТНПУ 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,48 
оптимально-
реалізаційний 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

35 ТНПУ 
0,45 

початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

0,28 
початково-
базовий 

0,25 
початково-
базовий 

0,31 
початково-
базовий 

36 ТНПУ 
0,64 

оптимально-

реалізаційний 
0,43 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 
0,38 

початково-

базовий 
0,45 

початково-

базовий 

37 ТНПУ 
0,40 

початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,38 
початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 

38 ТНПУ 
0,66 

оптимально-
реалізаційний 

0,57 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,63 
оптимально-
реалізаційний 

39 ТНПУ 
0,53 

оптимально-
реалізаційний 

0,48 
оптимально-
реалізаційний 

0,50 
початково-
базовий 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,50 
оптимально-
реалізаційний 

40 ТНПУ 
0,27 

початково-

базовий 
0,19 

початково-

базовий 
0,28 

початково-

базовий 
0,28 

початково-

базовий 
0,25 

початково-

базовий 

41 ТНПУ 
0,35 

початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,36 
початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

42 ТНПУ 
0,75 

творчо-
еталонний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,66 
оптимально-
реалізаційний 

0,66 
оптимально-
реалізаційний 

43 ТНПУ 
0,26 

початково-

базовий 
0,26 

початково-

базовий 
0,28 

початково-

базовий 
0,28 

початково-

базовий 
0,27 

початково-

базовий 

44 ТНПУ 
0,49 

початково-
базовий 

0,47 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 



 

 

3
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3
 

Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

45 ТНПУ 
0,43 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 

46 ТНПУ 
0,56 

оптимально-
реалізаційний 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

0,55 
оптимально-
реалізаційний 

0,55 
оптимально-
реалізаційний 

0,55 
оптимально-
реалізаційний 

47 ТНПУ 
0,66 

оптимально-
реалізаційний 

0,62 
оптимально-
реалізаційний 

0,68 
оптимально-
реалізаційний 

0,60 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

48 ТНПУ 
0,79 

творчо-
еталонний 

0,77 
творчо-
еталонний 

0,77 
творчо-
еталонний 

0,76 
творчо-
еталонний 

0,77 
творчо-
еталонний 

49 ТНПУ 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,55 

оптимально-

реалізаційний 
0,54 

оптимально-

реалізаційний 
0,54 

оптимально-

реалізаційний 

50 ТНПУ 
0,65 

оптимально-
реалізаційний 

0,61 
оптимально-
реалізаційний 

0,66 
оптимально-
реалізаційний 

0,63 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

51 ТНПУ 
0,75 

творчо-
еталонний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,75 
оптимально-
реалізаційний 

0,75 
оптимально-
реалізаційний 

0,73 
оптимально-
реалізаційний 

52 ТНПУ 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,58 

оптимально-

реалізаційний 
0,48 

початково-

базовий 
0,51 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 

53 ТНПУ 
0,47 

початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

54 ТНПУ 
0,57 

оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

55 ТНПУ 
0,42 

початково-
базовий 

0,39 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

56 ТНПУ 
0,40 

початково-

базовий 
0,38 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 

57 ТНПУ 
0,49 

початково-
базовий 

0,47 
оптимально-
реалізаційний 

0,39 
початково-
базовий 

0,32 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

58 ТНПУ 
0,44 

початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,32 
початково-
базовий 

0,36 
початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 

59 ТНПУ 
0,65 

оптимально-

реалізаційний 
0,66 

оптимально-

реалізаційний 
0,39 

початково-

базовий 
0,61 

оптимально-

реалізаційний 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 

60 ТНПУ 
0,51 

оптимально-
реалізаційний 

0,46 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,47 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 
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Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

61 ТНПУ 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,58 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,55 

оптимально-

реалізаційний 

62 ТНПУ 
0,64 

оптимально-
реалізаційний 

0,61 
оптимально-
реалізаційний 

0,68 
оптимально-
реалізаційний 

0,63 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

63 ТНПУ 
0,82 

творчо-
еталонний 

0,76 
оптимально-
реалізаційний 

0,77 
творчо-
еталонний 

0,76 
творчо-
еталонний 

0,77 
творчо-
еталонний 

64 ТНПУ 
0,47 

початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

65 ТНПУ 
0,65 

оптимально-

реалізаційний 
0,71 

оптимально-

реалізаційний 
0,47 

початково-

базовий 
0,51 

оптимально-

реалізаційний 
0,57 

оптимально-

реалізаційний 

66 ТНПУ 
0,42 

початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

67 ТНПУ 
0,53 

оптимально-
реалізаційний 

0,43 
початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

68 ТНПУ 
0,47 

початково-

базовий 
0,46 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 
0,41 

початково-

базовий 
0,43 

початково-

базовий 

69 ТНПУ 
0,29 

початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

70 ТНПУ 
0,43 

початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

71 ТНПУ 
0,32 

початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

0,21 
початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,29 
початково-
базовий 

72 ТНПУ 
0,65 

оптимально-

реалізаційний 
0,63 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,60 

оптимально-

реалізаційний 
0,59 

оптимально-

реалізаційний 

73 ТНПУ 
0,35 

початково-
базовий 

0,37 
початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

0,36 
початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

74 ТНПУ 
0,56 

оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

0,54 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,53 
оптимально-
реалізаційний 

75 ТНПУ 
0,71 

оптимально-

реалізаційний 
0,60 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,67 

оптимально-

реалізаційний 
0,61 

оптимально-

реалізаційний 

76 ТНПУ 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,48 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

0,49 
початково-
базовий 
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Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

77 ТНПУ 
0,42 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 
0,36 

початково-

базовий 
0,37 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 

78 ТНПУ 
0,43 

початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,40 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

79 ТНПУ 
0,43 

початково-
базовий 

0,45 
оптимально-
реалізаційний 

0,38 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

80 ТНПУ 
0,47 

початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

81 ТНПУ 
0,57 

оптимально-

реалізаційний 
0,48 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,54 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 

82 ТНПУ 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,36 
початково-
базовий 

0,46 
початково-
базовий 

0,38 
початково-
базовий 

0,42 
початково-
базовий 

83 ТНПУ 
0,44 

початково-
базовий 

0,29 
початково-
базовий 

0,16 
початково-
базовий 

0,27 
початково-
базовий 

0,26 
початково-
базовий 

84 ТНПУ 
0,51 

оптимально-

реалізаційний 
0,43 

початково-

базовий 
0,42 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 
0,42 

початково-

базовий 

85 ТНПУ 
0,81 

творчо-
еталонний 

0,66 
оптимально-
реалізаційний 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

0,61 
оптимально-
реалізаційний 

86 ТНПУ 
0,49 

початково-
базовий 

0,41 
оптимально-
реалізаційний 

0,44 
початково-
базовий 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

0,47 
початково-
базовий 

87 ТНПУ 
0,65 

оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

0,63 
оптимально-
реалізаційний 

0,64 
оптимально-
реалізаційний 

88 ТНПУ 
0,38 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 
0,35 

початково-

базовий 
0,43 

початково-

базовий 
0,39 

початково-

базовий 

89 ТНПУ 
0,48 

початково-
базовий 

0,49 
початково-
базовий 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

0,40 
початково-
базовий 

0,51 
оптимально-
реалізаційний 

90 ТНПУ 
0,69 

оптимально-
реалізаційний 

0,78 
творчо-
еталонний 

0,61 
оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

0,65 
оптимально-
реалізаційний 

91 ТНПУ 
0,38 

початково-

базовий 
0,34 

початково-

базовий 
0,37 

початково-

базовий 
0,37 

початково-

базовий 
0,36 

початково-

базовий 

92 ТНПУ 
0,64 

оптимально-
реалізаційний 

0,62 
оптимально-
реалізаційний 

0,71 
оптимально-
реалізаційний 

0,76 
творчо-
еталонний 

0,69 
оптимально-
реалізаційний 
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Продовження таблиці П.1 

№ ВНЗ 

Мотиваційний 
компонент 

Когнітивно-емоційний 
компонент 

Творчо-емпатійний 
компонент 

Комунікативно-
діяльнісний компонент 

Готовність 

К1 Рівень К2 Рівень К3 Рівень К4 Рівень КГ Рівень 

93 ТНПУ 
0,48 

початково-

базовий 
0,44 

початково-

базовий 
0,32 

початково-

базовий 
0,42 

початково-

базовий 
0,40 

початково-

базовий 

94 ТНПУ 
0,43 

початково-
базовий 

0,46 
оптимально-
реалізаційний 

0,43 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

95 ТНПУ 
0,36 

початково-
базовий 

0,33 
початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,35 
початково-
базовий 

0,34 
початково-
базовий 

96 ТНПУ 
0,48 

початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,43 
початково-
базовий 

0,44 
початково-
базовий 

0,45 
початково-
базовий 

97 ТНПУ 
0,57 

оптимально-

реалізаційний 
0,51 

оптимально-

реалізаційний 
0,48 

початково-

базовий 
0,56 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 

98 ТНПУ 
0,52 

оптимально-
реалізаційний 

0,31 
початково-
базовий 

0,48 
початково-
базовий 

0,38 
початково-
базовий 

0,41 
початково-
базовий 

99 ТНПУ 
0,60 

оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

0,52 
оптимально-
реалізаційний 

0,59 
оптимально-
реалізаційний 

0,56 
оптимально-
реалізаційний 

100 ТНПУ 
0,55 

оптимально-

реалізаційний 
0,52 

оптимально-

реалізаційний 
0,46 

початково-

базовий 
0,53 

оптимально-

реалізаційний 
0,51 

оптимально-

реалізаційний 

101 ТНПУ 
0,62 

оптимально-
реалізаційний 

0,59 
оптимально-
реалізаційний 

0,58 
оптимально-
реалізаційний 

0,59 
оптимально-
реалізаційний 

0,59 
оптимально-
реалізаційний 

X  0,51  0,48  0,47  0,46  0,48  

2
xs  0,015  0,014  0,016  0,016  0,013  

xs  0,123  0,118  0,126  0,126  0,116  
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Таблиця П.2 

Дані розподілу студентів за рівнями на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

Рівень 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивно-

емоційний 

компонент 

Творчо-

емпатійний 

компонент 

Комунікативно

-діяльнісний 

компонент 

ГМАПС 

n у % n у % n у % n у % n у % 

низький 50 49,5% 62 61,4% 67 66,3% 61 60,4% 61 60,4% 

середній 44 43,6% 36 35,6% 31 30,7% 36 35,6% 37 36,6% 

високий 7 6,9% 3 3,0% 3 3,0% 4 4,0% 3 3,0% 

 

Таблиця П.3 

Ранжування коефіцієнтів сформованості ПСМА, 

отриманих на констатувальному етапі 

№ Готовність Ранги ВНЗ 

1 0,45 99 ТНПУ 

2 0,47 82 ТНПУ 

3 0,76 50 ХНУІ 

4 0,42 49 ХНУІ 

5 0,43 45 ТНПУ 

6 0,44 80 ДТХК 

7 0,29 27 ТНПУ 

8 0,57 21 ДТХК 

9 0,33 76 ХНУІ 

10 0,47 28 ТНПУ 

11 0,71 39 ХНУІ 

12 0,48 15 КНУТКТ 

13 0,45 6 ХНУІ 

14 0,44 54 ТНПУ 

15 0,36 18 КНУТКТ 

16 0,44 1 ТНПУ 

17 0,58 77 ДТХК 

18 0,69 26 ЗНУ 

19 0,53 74 КНУТКТ 

20 0,45 19 КНУТКТ 

21 0,42 22 ТНПУ 

22 0,59 57 КНУТКТ 

23 0,38 60 КНУТКТ 

24 0,43 11 ТНПУ 

25 0,65 79 КНУТКТ 

26 0,48 47 ТНПУ 

27 0,53 31 ХНУІ 

28 0,65 55 КНУТКТ 
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Продовження таблиці П.3 

№ Готовність Ранги ВНЗ 

29 0,57 13 ДТХК 

30 0,54 97 ДТХК 

31 0,41 83 ХНУІ 

32 0,41 66 КНУТКТ 

33 0,44 24 ЗНУ 

34 0,29 64 ХНУІ 

35 0,52 8 ДТХК 

36 0,60 58 ЗНУ 

37 0,39 16 КНУТКТ 

38 0,34 88 ХНУІ 

39 0,39 62 КНУТКТ 

40 0,41 2 ДТХК 

41 0,31 9 КНУТКТ 

42 0,41 95 ЗНУ 

43 0,48 3 ДТХК 

44 0,47 52 ТНПУ 

45 0,37 30 ЗНУ 

46 0,55 73 ДТХК 

47 0,38 92 КНУТКТ 

48 0,39 100 ХНУІ 

49 0,25 72 КНУТКТ 

50 0,43 90 ХНУІ 

51 0,62 98 ХНУІ 

52 0,56 69 КНУТКТ 

53 0,41 46 ХНУІ 

54 0,63 71 ДТХК 

55 0,49 29 ЗНУ 

56 0,38 25 ТНПУ 

57 0,51 35 ТНПУ 

58 0,51 17 ХНУІ 

59 0,67 81 ТНПУ 

60 0,57 56 ТНПУ 

61 0,36 75 ХНУІ 

62 0,46 93 ЗНУ 

63 0,57 101 ЗНУ 

64 0,40 38 ХНУІ 

65 0,56 84 ТНПУ 

66 0,26 36 ЗНУ 

67 0,67 53 ТНПУ 

68 0,42 42 ХНУІ 

69 0,35 7 КНУТКТ 

70 0,42 41 ДТХК 

71 0,68 5 ЗНУ 

72 0,64 86 ЗНУ 

73 0,77 12 КНУТКТ 

74 0,43 70 ХНУІ 
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Продовження таблиці П.3 

№ Готовність Ранги ВНЗ 

75 0,45 87 КНУТКТ 

76 0,42 61 ДТХК 

77 0,27 23 ХНУІ 

78 0,46 32 КНУТКТ 

79 0,42 34 ДТХК 

80 0,39 48 ЗНУ 

81 0,45 67 ЗНУ 

82 0,36 40 ХНУІ 

83 0,46 4 КНУТКТ 

84 0,53 44 ХНУІ 

85 0,41 89 КНУТКТ 

86 0,41 59 ТНПУ 

87 0,47 91 ХНУІ 

88 0,49 20 КНУТКТ 

89 0,55 63 ДТХК 

90 0,56 94 КНУТКТ 

91 0,65 14 ХНУІ 

92 0,51 96 ХНУІ 

93 0,53 33 ТНПУ 

94 0,60 43 ЗНУ 

95 0,78 10 КНУТКТ 

96 0,36 51 ДТХК 

97 0,55 68 КНУТКТ 

98 0,60 37 ЗНУ 

99 0,57 78 ТНПУ 

100 0,63 65 ЗНУ 

101 0,42 85 ХНУІ 

 

Таблиця П.4 

Обчислення Н-критерія Крускала-Волліса 

№ КНУТКТ ХНУІ ЗНУ ДТХК ТНПУ 

1 15 50 26 80 99 

2 18 49 24 21 82 

3 74 76 58 77 45 

4 19 39 95 13 27 

5 57 6 30 97 28 

6 60 31 29 8 54 

7 79 83 93 2 1 

8 55 64 101 3 22 

9 66 88 36 73 11 

10 16 100 5 71 47 

11 62 90 86 41 52 

12 9 98 48 61 25 

13 92 46 67 34 35 
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Продовження таблиці П.4 

№ КНУТКТ ХНУІ ЗНУ ДТХК ТНПУ 

14 72 17 43 63 81 

15 69 75 37 51 56 

16 7 38 65   84 

17 12 42     53 

18 87 70     59 

19 32 23     33 

20 4 40     78 

21 89 44       

22 20 91       

23 94 14       

24 10 96       

25 68 85       

in  25 25 16 15 20 

iR  1186 1455 843 695 972 

2
iR  1406596 2117025 710649 483025 944784 

i

i

n

R2
  56263,8 84681 44415,6 32201,7 47239,2 



i

i

n

R2
 264801,2692 
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ДОДАТОК Р 

Матеріали для індивідуального дослідження сформованості якостей професійного спілкування 

Таблиця Р.1 

Індивідуальна карта формування якостей професійного спілкування студента (фрагмент пограми) 

Прізвище студента Методи 

Якості 
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О.К 

бесіда + + +  + +                        

пояснення         +         +  + + + + + +     

демонстрація                              

підготовчі 

вправи 
          + +     +       +  +  + + 

тренінгові 

вправи 
   +         + + + + +  + +   +   + +  + 

етюдний метод        +  +        +   + + +       

імпровізація       +                     + + 

показ                              

 

Особливості: прагнення до розуміння навчального завдання, здатність до аналізу,власних можливостей для його виконання, 

здатність до роботи з літературними джерелами; всебічне вивчення теоретичногоматеріалу перед його практичним втіленням; 

старанність, відповідальність, бажання самореалізації.  

Висновок: студентка О.К. має схильність до інтелектуальної діяльності; до повного розуміння суті завдання стримана в 

емоційних проявах; виконує етюдні завдання після глибокого вивчення запропонованих обставин; необхідно розвивати 

здатність до емоційних проявів, фізичну і психічну активність, здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії (К.Гольдоні 

«Трактирниця», М.Старицький «За двома зайцями», Б.Шоу, Пігмаліон»тощо), . 
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Таблиця Р.2 

Щоденник спостережень за формуванням навичок володіння засобами професійного спілкування 

у освітньому процесі (фрагмент щоденника) 

Дата Прізвище Дисципліна Завдання Виконання 

20.05.2016 К.Д. «Майстерність 

актора» 

Етюд «На три слова»: вітер, двері, 

вода. 

Вказані слова необхідно пов’язати у 

логічний дієвий ланцюжок: зав’язка, 

розвиток дії, кульмінація, розв’язка.  

У першому варіанті етюду 

внутрішній монолог не 

проголошується, у другому текст 

внутрішнього монологу 

проголошується від початку етюду і 

до кінця  

Завдання: задум етюду здійснено з гумором, 

розвиток подій має логічне виправдання, пояснення 

студента і його записи свідчать про відповідальне 

ставлення до поставленого завдання. 

Виконання етюду виявило наступні недоліки: 

недостатньо розвинуті пластичні здібності, тому 

виконання першого варіанту етюду дуже 

приблизне; виконанню другого варіанту етюду 

перешкоджала наявність мовних вад; внутрішня 

скутість, страх публічного виступу, що не 

дозволило повноцінно втілити задум. 

Методи виправлення недоліків: тренінгові вправи 

на розвиток почуття внутрішньої свободи, 

координації руху, голосу та емоцій, етюди, 

виконання яких вимагає психофізичної активності; 

опанування вправ на дикцію, артикуляцію, 

розвиток розмовного слуху. 
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ДОДАТОК С 

Дані якісного аналізу формування ГМАПС 

Програма екзамену з дисципліни «Майстерність актора».  

Підготовка бакалавра 

спеціальності 026 – «Сценічне мистецтво» 

освітня програма «Театральне мистецтво».  

1 курс. 

 

Викладач: Заслужена артистка України Стадніченко Н. В. 

 

Парні етюди. Тварини. 

 

«Буйвол і варан» – студ. М. К. та М. М.  

«Дятли» – студ. Л. П. та Я. О. 

«Собаки» – студ. С. В.та С. І. 

«Барани і собаки» – студ. К. А., А. Є. та К. А. 

«Кіт і риба» – студ. Б. О. та К. А. 

«Сови» – студ. Ф. Д. та С. І. 

«Папуги» – студ. Я. К. та П. Ю. 

«Пінгвіни» – студ. К. Л. та Ф. Д. 

«Павук і муха» – студ. Я. К. та С. І. 

«Страуси» – студ. Т. Ю. та П. Ю. 

«Курка і равлик» – студ. Б. О. та П. Ю. 

«Горили» – студ. С. В. та С. Д. 

«Краб, кіт і собака» – студ. С. В., М. К. та Т. В. 
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ДОДАТОК Т 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту 

Таблиця Т.1 

Результати діагностування студентів ЕГ1 до формувального етапу 

педагогічного експерименту 

№ 

Наявність 

художньо-

естетичних 

мотивів 

Сформованість 

інтелектуальної 

емоційності 

Наявність 

творчого 

потенціалу 

Сформованість 

навичок 

концентрації 

сценічної уваги 

 бали коефіцієнт бали коефіцієнт бали коефіцієнт бали коефіцієнт 

1 10 0,31 12 0,25 14 0,26 21 0,28 

2 5 0,16 14 0,29 17 0,31 20 0,27 

3 14 0,44 16 0,33 24 0,44 21 0,28 

4 3 0,09 12 0,25 12 0,22 18 0,24 

5 12 0,38 9 0,19 11 0,20 14 0,19 

6 11 0,34 18 0,38 7 0,13 32 0,43 

7 8 0,25 14 0,29 6 0,11 12 0,16 

8 14 0,44 23 0,48 26 0,48 29 0,39 

9 11 0,34 11 0,23 4 0,07 19 0,25 

10 9 0,28 14 0,29 18 0,33 25 0,33 

11 10 0,31 12 0,25 16 0,30 22 0,29 

12 19 0,59 22 0,46 41 0,76 31 0,41 

13 11 0,34 20 0,42 20 0,37 30 0,40 

14 12 0,38 12 0,25 5 0,09 27 0,36 

15 23 0,72 25 0,52 28 0,52 25 0,33 

16 11 0,34 18 0,38 4 0,07 22 0,29 
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Таблиця Т.2 

Результати діагностування студентів ЕГ2 до формувального етапу 

педагогічного експерименту 

№ 

Наявність 

художньо-

естетичних 

мотивів 

Сформованість 

інтелектуальної 

емоційності 

Наявність 

творчого 

потенціалу 

Сформованість 

навичок 

концентрації 

сценічної уваги 

 бали коефіцієнт бали коефіцієнт бали коефіцієнт бали коефіцієнт 

1 17 0,53 14 0,29 13 0,24 21 0,28 

2 13 0,41 12 0,25 14 0,26 20 0,27 

3 5 0,16 13 0,27 20 0,37 21 0,28 

4 14 0,44 17 0,35 11 0,20 18 0,24 

5 13 0,41 11 0,23 14 0,26 14 0,19 

6 10 0,31 17 0,35 10 0,19 32 0,43 

7 9 0,28 16 0,33 11 0,20 12 0,16 

8 17 0,53 20 0,42 22 0,41 29 0,39 

9 14 0,44 17 0,35 14 0,26 19 0,25 

10 13 0,41 15 0,31 17 0,31 25 0,33 

11 14 0,44 11 0,23 20 0,37 22 0,29 

12 13 0,41 21 0,44 13 0,24 31 0,41 

13 11 0,34 14 0,29 14 0,26 24 0,32 

14 13 0,41 15 0,31 44 0,81 27 0,36 

15 14 0,44 18 0,38 20 0,37 25 0,33 

16 14 0,44 14 0,29 14 0,26 22 0,29 
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Таблиця Т.3 

Ранжування значень для обчислення U-критерія Манна-Вітні 

№ 

Наявність художньо-

естетичних мотивів 

Сформованість 

інтелектуальної 

емоційності 

Наявність творчого 

потенціалу 

Сформованість 

навичок концентрації 

сценічної уваги 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

1 0,31 8 0,25 7 0,26 15,5 0,28 12,5 

2 0,16 2,5 0,29 13,5 0,31 20,5 0,27 9,5 

3 0,44 25 0,33 19,5 0,44 28 0,28 12,5 

4 0,09 1 0,25 7 0,22 10 0,24 5,5 

5 0,38 15,5 0,19 1 0,20 8 0,19 3,5 

6 0,34 12 0,38 25 0,13 5 0,43 31,5 

7 0,25 4 0,29 13,5 0,11 4 0,16 1,5 

8 0,44 25 0,48 31 0,48 29 0,39 26,5 

9 0,34 12 0,23 3 0,07 1,5 0,25 7,5 

10 0,28 5,5 0,29 13,5 0,33 22 0,33 21,5 

11 0,31 8 0,25 7 0,30 19 0,29 16,5 

12 0,59 31 0,46 30 0,76 31 0,41 29,5 

13 0,34 12 0,42 27,5 0,37 24,5 0,40 28 

14 0,38 15,5 0,25 7 0,09 3 0,36 24,5 

15 0,72 32 0,52 32 0,52 30 0,33 21,5 

16 0,34 12 0,38 25 0,07 1,5 0,29 16,5 

1 0,53 29,5 0,29 13,5 0,24 11,5 0,28 12,5 

2 0,41 19 0,25 7 0,26 15,5 0,27 9,5 

3 0,16 2,5 0,27 10 0,37 24,5 0,28 12,5 

4 0,44 25 0,35 22 0,20 8 0,24 5,5 

5 0,41 19 0,23 3 0,26 15,5 0,19 3,5 

6 0,31 8 0,35 22 0,19 6 0,43 31,5 

7 0,28 5,5 0,33 19,5 0,20 8 0,16 1,5 

8 0,53 29,5 0,42 27,5 0,41 27 0,39 26,5 

9 0,44 25 0,35 22 0,26 15,5 0,25 7,5 

10 0,41 19 0,31 17,5 0,31 20,5 0,33 21,5 

11 0,44 25 0,23 3 0,37 24,5 0,29 16,5 

12 0,41 19 0,44 29 0,24 11,5 0,41 29,5 

13 0,34 12 0,29 13,5 0,26 15,5 0,32 19 

14 0,41 19 0,31 17,5 0,81 32 0,36 24,5 

15 0,44 25 0,38 25 0,37 24,5 0,33 21,5 

16 0,44 25 0,29 13,5 0,26 15,5 0,29 16,5 

 

  



370 

 

Таблиця Т.4 

Розрахунок емпіричного значення U-критерія Манна-Вітні 

№ 

Наявність 

художньо-

естетичних 

мотивів 

Сформованість 

інтелектуальної 

емоційності 

Наявність 

творчого 

потенціалу 

Сформованість 

навичок 

концентрації 

сценічної уваги 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 

1 8 29,5 7 13,5 15,5 11,5 12,5 12,5 

2 2,5 19 13,5 7 20,5 15,5 9,5 9,5 

3 25 2,5 19,5 10 28 24,5 12,5 12,5 

4 1 25 7 22 10 8 5,5 5,5 

5 15,5 19 1 3 8 15,5 3,5 3,5 

6 12 8 25 22 5 6 31,5 31,5 

7 4 5,5 13,5 19,5 4 8 1,5 1,5 

8 25 29,5 31 27,5 29 27 26,5 26,5 

9 12 25 3 22 1,5 15,5 7,5 7,5 

10 5,5 19 13,5 17,5 22 20,5 21,5 21,5 

11 8 25 7 3 19 24,5 16,5 16,5 

12 31 19 30 29 31 11,5 29,5 29,5 

13 12 12 27,5 13,5 24,5 15,5 28 19 

14 15,5 19 7 17,5 3 32 24,5 24,5 

15 32 25 32 25 30 24,5 21,5 21,5 

16 12 25 25 13,5 1,5 15,5 16,5 16,5 

 iR  221 307 262,5 265,5 252,5 275,5 268,5 259,5 

xT  307 365,5 275,5 268,5 

xn  16 16 16 16 
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Таблиця Т.5 

Результати діагностування студентів ЕГ1 на адаптаційному періоді 

№ 
Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 33 0,43 початково-базовий 57 0,26 початково-базовий 48 0,29 початково-базовий 75 0,36 початково-базовий 0,33 початково-базовий 

2 32 0,42 початково-базовий 84 0,38 початково-базовий 53 0,32 початково-базовий 60 0,29 початково-базовий 0,33 початково-базовий 

3 38 0,49 початково-базовий 107 0,48 початково-базовий 83 0,49 початково-базовий 92 0,44 початково-базовий 0,47 початково-базовий 

4 30 0,39 початково-базовий 58 0,26 початково-базовий 41 0,24 початково-базовий 64 0,30 початково-базовий 0,29 початково-базовий 

5 32 0,42 початково-базовий 44 0,20 початково-базовий 39 0,23 початково-базовий 65 0,31 початково-базовий 0,28 початково-базовий 

6 37 0,48 початково-базовий 95 0,43 початково-базовий 83 0,49 початково-базовий 107 0,51 оптимально-реалізаційний 0,49 початково-базовий 

7 48 0,62 оптимально-реалізаційний 74 0,33 початково-базовий 38 0,23 початково-базовий 53 0,25 початково-базовий 0,31 початково-базовий 

8 50 0,65 оптимально-реалізаційний 108 0,48 початково-базовий 83 0,49 початково-базовий 95 0,45 початково-базовий 0,50 початково-базовий 

9 27 0,35 початково-базовий 59 0,26 початково-базовий 47 0,28 початково-базовий 66 0,31 початково-базовий 0,30 початково-базовий 

10 38 0,49 початково-базовий 69 0,31 початково-базовий 63 0,38 початково-базовий 81 0,39 початково-базовий 0,38 початково-базовий 

11 27 0,35 початково-базовий 66 0,30 початково-базовий 55 0,33 початково-базовий 62 0,30 початково-базовий 0,31 початково-базовий 

12 55 0,71 оптимально-реалізаційний 147 0,66 оптимально-реалізаційний 108 0,64 оптимально-реалізаційний 123 0,59 оптимально-реалізаційний 0,63 оптимально-реалізаційний 

13 49 0,64 оптимально-реалізаційний 97 0,43 початково-базовий 68 0,40 початково-базовий 94 0,45 початково-базовий 0,46 початково-базовий 

14 29 0,38 початково-базовий 81 0,36 початково-базовий 61 0,36 початково-базовий 77 0,37 початково-базовий 0,37 початково-базовий 

15 58 0,75 творчо-еталонний 137 0,61 оптимально-реалізаційний 98 0,58 оптимально-реалізаційний 124 0,59 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

16 40 0,52 оптимально-реалізаційний 94 0,42 початково-базовий 76 0,45 початково-базовий 93 0,44 початково-базовий 0,45 початково-базовий 

    0,51    0,39    0,39    0,40  0,41  

    0,017     0,017     0,016     0,011   0,013   

    0,131     0,129     0,128     0,105   0,113   
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Таблиця Т.6 

Результати діагностування студентів ЕГ2 на адаптаційному періоді 

№ 
Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 35 0,45 початково-базовий 92 0,41 початково-базовий 71 0,42 початково-базовий 75 0,36 початково-базовий 0,40 початково-базовий 

2 38 0,49 початково-базовий 101 0,45 початково-базовий 67 0,40 початково-базовий 92 0,44 початково-базовий 0,44 початково-базовий 

3 43 0,56 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 87 0,52 оптимально-реалізаційний 113 0,54 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

4 29 0,38 початково-базовий 63 0,28 початково-базовий 41 0,24 початково-базовий 73 0,35 початково-базовий 0,31 початково-базовий 

5 39 0,51 оптимально-реалізаційний 44 0,20 початково-базовий 49 0,29 початково-базовий 65 0,31 початково-базовий 0,31 початково-базовий 

6 44 0,57 оптимально-реалізаційний 111 0,50 початково-базовий 91 0,54 оптимально-реалізаційний 110 0,52 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

7 49 0,64 оптимально-реалізаційний 118 0,53 оптимально-реалізаційний 77 0,46 початково-базовий 94 0,45 початково-базовий 0,49 початково-базовий 

8 50 0,65 оптимально-реалізаційний 114 0,51 оптимально-реалізаційний 89 0,53 оптимально-реалізаційний 114 0,54 оптимально-реалізаційний 0,55 оптимально-реалізаційний 

9 41 0,53 оптимально-реалізаційний 89 0,40 початково-базовий 65 0,39 початково-базовий 81 0,39 початково-базовий 0,41 початково-базовий 

10 39 0,51 оптимально-реалізаційний 103 0,46 початково-базовий 87 0,52 оптимально-реалізаційний 108 0,51 оптимально-реалізаційний 0,51 оптимально-реалізаційний 

11 37 0,48 початково-базовий 75 0,34 початково-базовий 69 0,41 початково-базовий 84 0,40 початково-базовий 0,40 початково-базовий 

12 55 0,71 оптимально-реалізаційний 149 0,67 оптимально-реалізаційний 111 0,66 оптимально-реалізаційний 136 0,65 оптимально-реалізаційний 0,66 оптимально-реалізаційний 

13 58 0,75 творчо-еталонний 144 0,65 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 148 0,70 оптимально-реалізаційний 0,64 оптимально-реалізаційний 

14 35 0,45 початково-базовий 94 0,42 початково-базовий 68 0,40 початково-базовий 86 0,41 початково-базовий 0,42 початково-базовий 

15 61 0,79 творчо-еталонний 169 0,76 творчо-еталонний 127 0,76 творчо-еталонний 151 0,72 оптимально-реалізаційний 0,75 оптимально-реалізаційний 

16 41 0,53 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 109 0,52 оптимально-реалізаційний 0,51 оптимально-реалізаційний 

    0,56    0,47    0,47    0,49  0,49  

    0,014     0,020     0,016     0,015   0,015   

    0,116     0,141     0,126     0,124   0,122   
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Таблиця Т.7 

Результати діагностування студентів ЕГ1 на реалізаційному періоді 

№ 
Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 35 0,45 початково-базовий 92 0,41 початково-базовий 71 0,42 початково-базовий 75 0,36 початково-базовий 0,41 початково-базовий 

2 38 0,49 початково-базовий 101 0,45 початково-базовий 67 0,40 початково-базовий 92 0,44 початково-базовий 0,45 початково-базовий 

3 43 0,56 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 87 0,52 оптимально-реалізаційний 113 0,54 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

4 29 0,38 початково-базовий 63 0,28 початково-базовий 41 0,24 початково-базовий 73 0,35 початково-базовий 0,31 початково-базовий 

5 39 0,51 оптимально-реалізаційний 44 0,20 початково-базовий 49 0,29 початково-базовий 65 0,31 початково-базовий 0,33 початково-базовий 

6 44 0,57 оптимально-реалізаційний 111 0,50 початково-базовий 91 0,54 оптимально-реалізаційний 110 0,52 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

7 49 0,64 оптимально-реалізаційний 118 0,53 оптимально-реалізаційний 77 0,46 початково-базовий 94 0,45 початково-базовий 0,52 оптимально-реалізаційний 

8 50 0,65 оптимально-реалізаційний 114 0,51 оптимально-реалізаційний 89 0,53 оптимально-реалізаційний 114 0,54 оптимально-реалізаційний 0,56 оптимально-реалізаційний 

9 41 0,53 оптимально-реалізаційний 89 0,40 початково-базовий 65 0,39 початково-базовий 81 0,39 початково-базовий 0,43 початково-базовий 

10 39 0,51 оптимально-реалізаційний 103 0,46 початково-базовий 87 0,52 оптимально-реалізаційний 108 0,51 оптимально-реалізаційний 0,50 оптимально-реалізаційний 

11 37 0,48 початково-базовий 75 0,34 початково-базовий 69 0,41 початково-базовий 84 0,40 початково-базовий 0,41 початково-базовий 

12 55 0,71 оптимально-реалізаційний 149 0,67 оптимально-реалізаційний 111 0,66 оптимально-реалізаційний 136 0,65 оптимально-реалізаційний 0,67 оптимально-реалізаційний 

13 58 0,75 творчо-еталонний 144 0,65 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 148 0,70 оптимально-реалізаційний 0,65 оптимально-реалізаційний 

14 35 0,45 початково-базовий 94 0,42 початково-базовий 68 0,40 початково-базовий 86 0,41 початково-базовий 0,42 початково-базовий 

15 61 0,79 творчо-еталонний 169 0,76 творчо-еталонний 127 0,76 творчо-еталонний 151 0,72 оптимально-реалізаційний 0,76 творчо-еталонний 

16 41 0,53 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 109 0,52 оптимально-реалізаційний 0,52 оптимально-реалізаційний 

    0,56 оптимально-реалізаційний   0,47 початково-базовий   0,47 початково-базовий   0,49 початково-базовий 0,50 початково-базовий 

    0,014     0,020     0,016     0,015   0,015   

    0,116     0,141     0,126     0,124   0,121   
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Таблиця Т.8 

Результати діагностування студентів ЕГ2 на реалізаційному періоді 

№ 

Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 60 0,78 творчо-еталонний 165 0,74 оптимально-реалізаційний 128 0,76 творчо-еталонний 155 0,74 оптимально-реалізаційний 0,75 творчо-еталонний 

2 59 0,77 творчо-еталонний 117 0,52 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 109 0,52 оптимально-реалізаційний 0,58 оптимально-реалізаційний 

3 41 0,53 оптимально-реалізаційний 112 0,50 оптимально-реалізаційний 87 0,52 оптимально-реалізаційний 106 0,50 оптимально-реалізаційний 0,51 оптимально-реалізаційний 

4 47 0,61 оптимально-реалізаційний 122 0,55 оптимально-реалізаційний 91 0,54 оптимально-реалізаційний 116 0,55 оптимально-реалізаційний 0,56 оптимально-реалізаційний 

5 40 0,52 оптимально-реалізаційний 103 0,46 початково-базовий 85 0,51 оптимально-реалізаційний 96 0,46 початково-базовий 0,49 початково-базовий 

6 37 0,48 початково-базовий 99 0,44 початково-базовий 72 0,43 початково-базовий 94 0,45 початково-базовий 0,45 початково-базовий 

7 42 0,55 оптимально-реалізаційний 119 0,53 оптимально-реалізаційний 90 0,54 оптимально-реалізаційний 113 0,54 оптимально-реалізаційний 0,54 оптимально-реалізаційний 

8 50 0,65 оптимально-реалізаційний 128 0,57 оптимально-реалізаційний 105 0,63 оптимально-реалізаційний 121 0,58 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

9 41 0,53 оптимально-реалізаційний 112 0,50 оптимально-реалізаційний 83 0,49 початково-базовий 107 0,51 оптимально-реалізаційний 0,51 оптимально-реалізаційний 

10 44 0,57 оптимально-реалізаційний 88 0,39 початково-базовий 68 0,40 початково-базовий 87 0,41 початково-базовий 0,45 початково-базовий 

11 38 0,49 початково-базовий 105 0,47 початково-базовий 85 0,51 оптимально-реалізаційний 99 0,47 початково-базовий 0,49 початково-базовий 

12 48 0,62 оптимально-реалізаційний 127 0,57 оптимально-реалізаційний 88 0,52 оптимально-реалізаційний 119 0,57 оптимально-реалізаційний 0,57 оптимально-реалізаційний 

13 38 0,49 початково-базовий 106 0,48 початково-базовий 78 0,46 початково-базовий 88 0,42 початково-базовий 0,46 початково-базовий 

14 52 0,68 оптимально-реалізаційний 131 0,59 оптимально-реалізаційний 105 0,63 оптимально-реалізаційний 115 0,55 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

15 43 0,56 оптимально-реалізаційний 103 0,46 початково-базовий 78 0,46 початково-базовий 99 0,47 початково-базовий 0,49 початково-базовий 

16 35 0,45 початково-базовий 94 0,42 початково-базовий 76 0,45 початково-базовий 91 0,43 початково-базовий 0,44 початково-базовий 

    0,58 оптимально-реалізаційний   0,51 оптимально-реалізаційний   0,52 оптимально-реалізаційний   0,51 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

    0,009     0,007     0,008     0,006   0,007   

    0,097     0,082     0,088     0,080   0,082   
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Таблиця Т.9 

Результати діагностування студентів ЕГ1 на креативно-професійному періоді 

№ 

Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 44 0,57 оптимально-реалізаційний 114 0,51 оптимально-реалізаційний 87 0,52 оптимально-реалізаційний 105 0,50 початково-базовий 0,53 оптимально-реалізаційний 

2 51 0,66 оптимально-реалізаційний 134 0,60 оптимально-реалізаційний 96 0,57 оптимально-реалізаційний 127 0,60 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

3 48 0,62 оптимально-реалізаційний 122 0,55 оптимально-реалізаційний 90 0,54 оптимально-реалізаційний 115 0,55 оптимально-реалізаційний 0,56 оптимально-реалізаційний 

4 34 0,44 початково-базовий 95 0,43 початково-базовий 73 0,43 початково-базовий 88 0,42 початково-базовий 0,43 початково-базовий 

5 43 0,56 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 85 0,51 оптимально-реалізаційний 110 0,52 оптимально-реалізаційний 0,52 оптимально-реалізаційний 

6 54 0,70 оптимально-реалізаційний 129 0,58 оптимально-реалізаційний 104 0,62 оптимально-реалізаційний 129 0,61 оптимально-реалізаційний 0,63 оптимально-реалізаційний 

7 53 0,69 оптимально-реалізаційний 128 0,57 оптимально-реалізаційний 93 0,55 оптимально-реалізаційний 118 0,56 оптимально-реалізаційний 0,59 оптимально-реалізаційний 

8 63 0,82 творчо-еталонний 176 0,79 творчо-еталонний 133 0,79 творчо-еталонний 161 0,77 творчо-еталонний 0,79 творчо-еталонний 

9 54 0,70 оптимально-реалізаційний 136 0,61 оптимально-реалізаційний 87 0,52 оптимально-реалізаційний 128 0,61 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

10 43 0,56 оптимально-реалізаційний 117 0,52 оптимально-реалізаційний 90 0,54 оптимально-реалізаційний 113 0,54 оптимально-реалізаційний 0,54 оптимально-реалізаційний 

11 41 0,53 оптимально-реалізаційний 113 0,51 оптимально-реалізаційний 86 0,51 оптимально-реалізаційний 109 0,52 оптимально-реалізаційний 0,52 оптимально-реалізаційний 

12 59 0,77 творчо-еталонний 169 0,76 творчо-еталонний 128 0,76 творчо-еталонний 161 0,77 творчо-еталонний 0,76 творчо-еталонний 

13 62 0,81 творчо-еталонний 155 0,70 оптимально-реалізаційний 115 0,68 оптимально-реалізаційний 159 0,76 творчо-еталонний 0,74 оптимально-реалізаційний 

14 41 0,53 оптимально-реалізаційний 116 0,52 оптимально-реалізаційний 89 0,53 оптимально-реалізаційний 109 0,52 оптимально-реалізаційний 0,53 оптимально-реалізаційний 

15 63 0,82 творчо-еталонний 173 0,78 творчо-еталонний 135 0,80 творчо-еталонний 166 0,79 творчо-еталонний 0,80 творчо-еталонний 

16 48 0,62 оптимально-реалізаційний 126 0,57 оптимально-реалізаційний 88 0,52 оптимально-реалізаційний 118 0,56 оптимально-реалізаційний 0,57 оптимально-реалізаційний 

    0,65 оптимально-реалізаційний   0,59 оптимально-реалізаційний   0,59 оптимально-реалізаційний   0,60 оптимально-реалізаційний 0,61 оптимально-реалізаційний 

    0,013     0,012     0,013     0,013   0,012   

    0,114     0,107     0,112     0,112   0,109   
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Таблиця Т.10 

Результати діагностування студентів ЕГ2 на креативно-професійному періоді 

№ 

Мотиваційний Когнітивно-емоційний Творчо-емпатійний Комунікативно-діяльнісний  ГМАПС 

бали К1 рівень бали К2 рівень бали К3 рівень бали К4 рівень КГ рівень 

1 67 0,87 творчо-еталонний 178 0,80 творчо-еталонний 137 0,82 творчо-еталонний 171 0,81 творчо-еталонний 0,82 творчо-еталонний 

2 62 0,81 творчо-еталонний 174 0,78 творчо-еталонний 128 0,76 творчо-еталонний 162 0,77 творчо-еталонний 0,78 творчо-еталонний 

3 48 0,62 оптимально-реалізаційний 127 0,57 оптимально-реалізаційний 91 0,54 оптимально-реалізаційний 113 0,54 оптимально-реалізаційний 0,57 оптимально-реалізаційний 

4 53 0,69 оптимально-реалізаційний 134 0,60 оптимально-реалізаційний 104 0,62 оптимально-реалізаційний 127 0,60 оптимально-реалізаційний 0,63 оптимально-реалізаційний 

5 44 0,57 оптимально-реалізаційний 118 0,53 оптимально-реалізаційний 88 0,52 оптимально-реалізаційний 110 0,52 оптимально-реалізаційний 0,54 оптимально-реалізаційний 

6 47 0,61 оптимально-реалізаційний 116 0,52 оптимально-реалізаційний 91 0,54 оптимально-реалізаційний 116 0,55 оптимально-реалізаційний 0,56 оптимально-реалізаційний 

7 55 0,71 оптимально-реалізаційний 136 0,61 оптимально-реалізаційний 104 0,62 оптимально-реалізаційний 134 0,64 оптимально-реалізаційний 0,65 оптимально-реалізаційний 

8 56 0,73 оптимально-реалізаційний 147 0,66 оптимально-реалізаційний 112 0,67 оптимально-реалізаційний 137 0,65 оптимально-реалізаційний 0,68 оптимально-реалізаційний 

9 46 0,60 оптимально-реалізаційний 126 0,57 оптимально-реалізаційний 101 0,60 оптимально-реалізаційний 124 0,59 оптимально-реалізаційний 0,59 оптимально-реалізаційний 

10 49 0,64 оптимально-реалізаційний 135 0,61 оптимально-реалізаційний 107 0,64 оптимально-реалізаційний 133 0,63 оптимально-реалізаційний 0,63 оптимально-реалізаційний 

11 45 0,58 оптимально-реалізаційний 121 0,54 оптимально-реалізаційний 86 0,51 оптимально-реалізаційний 111 0,53 оптимально-реалізаційний 0,54 оптимально-реалізаційний 

12 53 0,69 оптимально-реалізаційний 138 0,62 оптимально-реалізаційний 104 0,62 оптимально-реалізаційний 125 0,60 оптимально-реалізаційний 0,63 оптимально-реалізаційний 

13 40 0,52 оптимально-реалізаційний 117 0,52 оптимально-реалізаційний 86 0,51 оптимально-реалізаційний 108 0,51 оптимально-реалізаційний 0,52 оптимально-реалізаційний 

14 61 0,79 творчо-еталонний 169 0,76 творчо-еталонний 127 0,76 творчо-еталонний 159 0,76 творчо-еталонний 0,77 творчо-еталонний 

15 45 0,58 оптимально-реалізаційний 117 0,52 оптимально-реалізаційний 94 0,56 оптимально-реалізаційний 110 0,52 оптимально-реалізаційний 0,55 оптимально-реалізаційний 

16 39 0,51 оптимально-реалізаційний 106 0,48 початково-базовий 84 0,50 початково-базовий 108 0,51 оптимально-реалізаційний 0,50 початково-базовий 

    0,66 оптимально-реалізаційний   0,61 оптимально-реалізаційний   0,61 оптимально-реалізаційний   0,61 оптимально-реалізаційний 0,62 оптимально-реалізаційний 

    0,011     0,010     0,009     0,009   0,010   

    0,104     0,098     0,097     0,097   0,098   
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Таблиця Т.11 

Описові статистичні показники сформованості ПСМА та його 

компонентів на періодах формувального етапу експерименту 

Період Група Показник 

М
о
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в
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ій
н

и
й

 

к
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м

п
о
н

ен
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К
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гн

іт
и

в
н
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й
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К
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й

 к
о
м
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П
С
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А
д
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ц

ій
н

и
й

 

ЕГ1 

X  0,51 0,39 0,39 0,4 0,42 

2
xs  0,017 0,017 0,016 0,011 0,013 

xs  0,131 0,129 0,128 0,105 0,115 

ЕГ2 

X  0,52 0,44 0,44 0,45 0,46 

2
xs  0,009 0,003 0,003 0,005 0,004 

xs  0,096 0,057 0,057 0,072 0,064 

Р
еа

л
із

ац
ій

н
и

й
 

ЕГ1 

X  0,56 0,47 0,47 0,49 0,5 

2
xs  0,014 0,02 0,016 0,015 0,015 

xs  0,116 0,141 0,126 0,124 0,121 

ЕГ2 

X  0,58 0,51 0,52 0,51 0,53 

2
xs  0,009 0,007 0,008 0,006 0,007 

xs  0,097 0,082 0,088 0,08 0,082 

К
р
еа

ти
вн

о
-п

р
о
ф

ес
ій

н
и

й
 

ЕГ1 

X  0,65 0,59 0,59 0,6 0,61 

2
xs  0,013 0,012 0,013 0,013 0,012 

xs  0,114 0,107 0,112 0,112 0,109 

ЕГ2 

X  0,66 0,61 0,61 0,61 0,62 

2
xs  0,011 0,01 0,009 0,009 0,01 

xs  0,104 0,098 0,097 0,097 0,098 
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Таблиця Т.12 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за мотиваційним критерієм для ЕГ1 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно професійний 

період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,43 0,45 0,57 1 2 3 

2 0,42 0,49 0,66 1 2 3 

3 0,49 0,56 0,62 1 2 3 

4 0,39 0,38 0,44 2 1 3 

5 0,42 0,51 0,56 1 2 3 

6 0,48 0,57 0,70 1 2 3 

7 0,62 0,64 0,69 1 2 3 

8 0,65 0,65 0,82 1,5 1,5 3 

9 0,35 0,53 0,70 1 2 3 

10 0,49 0,51 0,56 1 2 3 

11 0,35 0,48 0,53 1 2 3 

12 0,71 0,71 0,77 1,5 1,5 3 

13 0,64 0,75 0,81 1 2 3 

14 0,38 0,45 0,53 1 2 3 

15 0,75 0,79 0,82 1 2 3 

16 0,52 0,53 0,62 1 2 3 

Tj    18 30 48 

Tj
2
    324 900 2304 

 

Таблиця Т.13 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за когнітивно-емоційним критерієм для ЕГ1 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,26 0,41 0,51 1 2 3 

2 0,38 0,45 0,60 1 2 3 

3 0,48 0,51 0,55 1 2 3 

4 0,26 0,28 0,43 1 2 3 

5 0,20 0,20 0,51 1,5 1,5 3 

6 0,43 0,50 0,58 1 2 3 

7 0,33 0,53 0,57 1 2 3 

8 0,48 0,51 0,79 1 2 3 

9 0,26 0,40 0,61 1 2 3 

10 0,31 0,46 0,52 1 2 3 

11 0,30 0,34 0,51 1 2 3 

12 0,66 0,67 0,76 1 2 3 

13 0,43 0,65 0,70 1 2 3 

14 0,36 0,42 0,52 1 2 3 

15 0,61 0,76 0,78 1 2 3 

16 0,42 0,51 0,57 1 2 3 

Tj       16,5 31,5 48 

Tj
2
       272,25 992,25 2304 
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Таблиця Т.14 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за творчо-емпатійним критерієм для ЕГ1 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,29 0,42 0,52 1 2 3 

2 0,32 0,40 0,57 1 2 3 

3 0,49 0,52 0,54 1 2 3 

4 0,24 0,24 0,43 1,5 1,5 3 

5 0,23 0,29 0,51 1 2 3 

6 0,49 0,54 0,62 1 2 3 

7 0,23 0,46 0,55 1 2 3 

8 0,49 0,53 0,79 1 2 3 

9 0,28 0,39 0,52 1 2 3 

10 0,38 0,52 0,54 1 2 3 

11 0,33 0,41 0,51 1 2 3 

12 0,64 0,66 0,76 1 2 3 

13 0,40 0,51 0,68 1 2 3 

14 0,36 0,40 0,53 1 2 3 

15 0,58 0,76 0,80 1 2 3 

16 0,45 0,51 0,52 1 2 3 

Tj       16,5 31,5 48 

Tj
2
       272,25 992,25 2304 

 

Таблиця Т.15 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за комунікативно-діяльнісним критерієм для ЕГ1 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,36 0,36 0,50 1,5 1,5 3 

2 0,29 0,44 0,60 1 2 3 

3 0,44 0,54 0,55 1 2 3 

4 0,30 0,35 0,42 1 2 3 

5 0,31 0,31 0,52 1,5 1,5 3 

6 0,51 0,52 0,61 1 2 3 

7 0,25 0,45 0,56 1 2 3 

8 0,45 0,54 0,77 1 2 3 

9 0,31 0,39 0,61 1 2 3 

10 0,39 0,51 0,54 1 2 3 

11 0,30 0,40 0,52 1 2 3 

12 0,59 0,65 0,77 1 2 3 

13 0,45 0,70 0,76 1 2 3 

14 0,37 0,41 0,52 1 2 3 

15 0,59 0,72 0,79 1 2 3 

16 0,44 0,52 0,56 1 2 3 

Tj       17 31 48 

Tj
2
       289 961 2304 
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Таблиця Т.16 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за мотиваційним критерієм для ЕГ2 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,75 0,78 0,87 1 2 3 

2 0,48 0,77 0,81 1 2 3 

3 0,49 0,53 0,62 1 2 3 

4 0,61 0,61 0,69 1,5 1,5 3 

5 0,49 0,52 0,57 1 2 3 

6 0,43 0,48 0,61 1 2 3 

7 0,43 0,55 0,71 1 2 3 

8 0,62 0,65 0,73 1 2 3 

9 0,45 0,53 0,60 1 2 3 

10 0,43 0,57 0,64 1 2 3 

11 0,48 0,49 0,58 1 2 3 

12 0,61 0,62 0,69 1 2 3 

13 0,43 0,49 0,52 1 2 3 

14 0,60 0,68 0,79 1 2 3 

15 0,49 0,56 0,58 1 2 3 

16 0,44 0,45 0,51 1 2 3 

Tj       16,5 31,5 48 

Tj
2
       272,25 992,25 2304 

 

Таблиця Т.17 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за когнітивно-емоційним критерієм для ЕГ2 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,52 0,74 0,80 1 2 3 

2 0,42 0,52 0,78 1 2 3 

3 0,44 0,50 0,57 1 2 3 

4 0,53 0,55 0,60 1 2 3 

5 0,41 0,46 0,53 1 2 3 

6 0,42 0,44 0,52 1 2 3 

7 0,44 0,53 0,61 1 2 3 

8 0,45 0,57 0,66 1 2 3 

9 0,42 0,50 0,57 1 2 3 

10 0,32 0,39 0,61 1 2 3 

11 0,41 0,47 0,54 1 2 3 

12 0,49 0,57 0,62 1 2 3 

13 0,39 0,48 0,52 1 2 3 

14 0,53 0,59 0,76 1 2 3 

15 0,41 0,46 0,52 1 2 3 

16 0,37 0,42 0,48 1 2 3 

Tj       16 32 48 

Tj
2
       256 1024 2304 
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Таблиця Т.18 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за творчо-емпатійним критерієм для ЕГ2 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,51 0,76 0,82 1 2 3 

2 0,40 0,51 0,76 1 2 3 

3 0,46 0,52 0,54 1 2 3 

4 0,47 0,54 0,62 1 2 3 

5 0,40 0,51 0,52 1 2 3 

6 0,43 0,43 0,54 1,5 1,5 3 

7 0,47 0,54 0,62 1 2 3 

8 0,48 0,63 0,67 1 2 3 

9 0,43 0,49 0,60 1 2 3 

10 0,34 0,40 0,64 1 2 3 

11 0,42 0,51 0,51 1 2 3 

12 0,48 0,52 0,62 1 2 3 

13 0,36 0,46 0,51 1 2 3 

14 0,57 0,63 0,76 1 2 3 

15 0,38 0,46 0,56 1 2 3 

16 0,43 0,45 0,50 1 2 3 

Tj       16,5 31,5 48 

Tj
2
       272,25 992,25 2304 

 

Таблиця Т.19 

Додаткові розрахунки емпіричного значення 
2
r -критерія Фрідмана 

за комунікативно-діяльнісним критерієм для ЕГ2 

№ 
Адаптаційний 

період 

Реалізаційний 

період 

Креативно 

професійний період 
Ri1 Ri2 Ri3 

1 0,64 0,74 0,81 1 2 3 

2 0,42 0,52 0,77 1 2 3 

3 0,45 0,50 0,54 1 2 3 

4 0,50 0,55 0,60 1 2 3 

5 0,41 0,46 0,52 1 2 3 

6 0,43 0,45 0,55 1 2 3 

7 0,51 0,54 0,64 1 2 3 

8 0,48 0,58 0,65 1 2 3 

9 0,42 0,51 0,59 1 2 3 

10 0,34 0,41 0,63 1 2 3 

11 0,40 0,47 0,53 1 2 3 

12 0,45 0,57 0,60 1 2 3 

13 0,39 0,42 0,51 1 2 3 

14 0,53 0,55 0,76 1 2 3 

15 0,37 0,47 0,52 1 2 3 

16 0,40 0,43 0,51 1 2 3 

Tj       16 32 48 

Tj
2
       256 1024 2304 
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Таблиця Т.20 

Ранжування значень для обчислення U-критерія Манна-Вітні 

№ 

Мотиваційний критерій 
Когнітивно-емоційний 

критерій 

Творчо-емпатійний 

критерій 

Комунікативно-

діяльнісний критерій 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

ЕГ1+ЕГ2 

Ранги 

об’єднаної 

вибірки 

1 0,45 3 0,41 6 0,52 7,5 0,5 2 

2 0,49 8 0,45 10 0,57 18 0,6 19,5 

3 0,56 18,5 0,51 19,5 0,54 12,5 0,5 13 

4 0,38 1 0,28 2 0,43 1 0,4 1 

5 0,51 10,5 0,20 1 0,51 3 0,5 8 

6 0,57 20,5 0,50 16 0,62 21,5 0,6 22 

7 0,64 24 0,53 23 0,55 16 0,6 15,5 

8 0,65 25,5 0,51 21 0,79 30 0,8 28,5 

9 0,53 14,5 0,40 5 0,52 7,5 0,6 21 

10 0,51 10,5 0,46 12 0,54 12,5 0,5 11,5 

11 0,48 5,5 0,34 3 0,51 5 0,5 5,5 

12 0,71 28 0,67 30 0,76 28,5 0,8 28,5 

13 0,75 29 0,65 29 0,68 26 0,8 26,5 

14 0,45 3 0,42 7,5 0,53 11 0,5 5,5 

15 0,79 32 0,76 32 0,80 31 0,8 31 

16 0,53 14,5 0,51 19,5 0,52 9,5 0,6 15,5 

1 0,78 31 0,74 31 0,82 32 0,8 32 

2 0,77 30 0,52 22 0,76 28,5 0,8 30 

3 0,53 14,5 0,50 17,5 0,54 14,5 0,5 11,5 

4 0,61 22 0,55 25 0,62 21,5 0,6 19,5 

5 0,52 12 0,46 12 0,52 9,5 0,5 8 

6 0,48 5,5 0,44 9 0,54 14,5 0,6 14 

7 0,55 17 0,53 24 0,62 21,5 0,6 24 

8 0,65 25,5 0,57 27 0,67 25 0,7 25 

9 0,53 14,5 0,50 17,5 0,60 19 0,6 17 

10 0,57 20,5 0,39 4 0,64 24 0,6 23 

11 0,49 8 0,47 14 0,51 5 0,50 2 

12 0,62 23 0,57 26 0,62 21,5 0,60 19,5 

13 0,49 8 0,48 15 0,51 5 0,55 13 

14 0,68 27 0,59 28 0,76 27 0,42 1 

15 0,56 18,5 0,46 12 0,56 17 0,52 8 

16 0,45 3 0,42 7,5 0,50 2 0,61 22 
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Таблиця Т.21 

Розрахунок емпіричного значення U-критерія Манна-Вітні 

№ 

Мотиваційний 

критерій 

Когнітивно-емоційний 

критерій 

Творчо-

емпатійний 
критерій 

Комунікативно-

діяльнісний 
критерій 

ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 

1 6 31 7,5 32 7,5 32 2 32 

2 10 22 18 28,5 18 28,5 19,5 30 

3 19,5 17,5 12,5 14,5 12,5 14,5 13 11,5 

4 2 25 1 21,5 1 21,5 1 19,5 

5 1 12 3 9,5 3 9,5 8 8 

6 16 9 21,5 14,5 21,5 14,5 22 14 

7 23 24 16 21,5 16 21,5 15,5 24 

8 21 27 30 25 30 25 28,5 25 

9 5 17,5 7,5 19 7,5 19 21 17 

10 12 4 12,5 24 12,5 24 11,5 23 

11 3 14 5 5 5 5 5,5 10 

12 30 26 28,5 21,5 28,5 21,5 28,5 18 

13 29 15 26 5 26 5 26,5 3,5 

14 7,5 28 11 27 11 27 5,5 26,5 

15 32 12 31 17 31 17 31 8 

16 19,5 7,5 9,5 2 9,5 2 15,5 3,5 

 iR  248 280 236,5 291,5 240,5 287,5 254,5 273,5 

xT  280 291,5 287,5 273,5 

xn  16 16 16 16 
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ДОДАТОК У 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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ДОДАТОК Ф 

Список публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

статті у наукових фахових виданнях: 

1. Локарєва Г. В., Стадніченко Н. В. Театральне мистецтво як засіб 

досягнення позитивних результатів у процесі реабілітації хворих: 

теоретичний та практичний аспекти. Вісник Запорізького національного 

університету.Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2009. № 1. С. 

95–100. 

2. Стадніченко Н. В. Освітньо-виховні прийоми формування 

професійних навичок майбутнього актора. Проблеми сучасної педагогічної 

освіти. Серія: педагогіка і психологія. Ялта : Кримський гуманітарний 

університет, 2010. Вип. 29. Ч. 1. С. 216–221. 

3. Стадніченко Н. В. Вплив мистецтва театру на культурне та 

соціальне становлення молоді. Педагогіка формування творчої особистості 

у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Класичний 

приватний університет, 2010. Вип. 10 (63). С. 160–164. 

4. Стадніченко Н. В. Формування навичок сценічного мовлення у 

майбутніх акторів. Вісник Запорізького національного університету. 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. № 1. С. 92–96. 

5. Стадніченко Н. В. Формування системи професійної підготовки 

майбутнього актора та розвиток у його індивідуального творчого потенціалу. 

Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки : зб. 

наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. № 2. С. 236–239. 

6. Стадніченко Н. В. Формування професійного спілкування 

майбутніх акторів. Вісник Запорізького національного університету. 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2011. № 2. С. 211–214. 

7. Локарєва Г. В., Стадніченко Н. В. Проблеми формування 

професійного спілкування майбутніх акторів. Вісник Запорізького 
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національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2012. № 2. С. 127–131. 

8. Стадніченко Н. В. Формування професійного спілкування 

майбутніх акторів засобами сценічного мовлення. Вісник Запорізького 

національного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Запоріжжя : 

ЗНУ, 2013. № 2. С. 140–146. 

9. Стадніченко Н. В. Професійне спілкування актора як засіб 

виявлення специфічних принципів театру. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. 2014. Вип. 36 

(89). С. 375–378. 

10. Стадніченко Н. В. Проблеми створення креативного освітнього 

простору в процесі формування техніки професійного спілкування майбутніх 

акторів. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки: 

зб. наук. пр. 2014. № 1. С. 282–287. 

11. Стадніченко Н. В. Аналіз стану готовності майбутніх акторів до 

професійного спілкування. Вісник Запорізького національного університету: 

Педагогічні науки : зб. наук. пр. 2017. № 2 (29). С. 75–84. 

Статті у зарубіжних та наукометричних виданнях 

12. Nadiya Stadnichenko. An introduction of the complex of educational 

psychophysical trainings as a required pedagogical and organizational condition of 

the formation of professional communicational skills of future actors. British 

Journal of Science, Education and Culture. 2014. № 1 (5), January-June. London : 

London University Press, 2014. Vol. V. P. 481–484. (Proceedings of the Journal 

are located in the Databases Scopus). 

13. Стадніченко Н. В. Генеза проблеми формування технічних засобів 

професійного спілкування акторів. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

«Педагогіка. Психологія. Філософія». Київ : Міленіум, 2015. Вип. 208. Ч. 2. 

С. 314–324. Індекс РІНЦ. 
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Матеріали конференцій 

14. Стадніченко Н. В. Создание креативного образовательного 

пространства как ведущего условия успешного формирования 

профессионального общения будущего актѐра. Актуальные проблемы 

педагогики искусства (музыки и хореографии) : сб. тезисов ІІІ Междунар. 

науч.-практ. конф. (г. Могилев, 20–22 марта 2014 г.). Могилев : Могилевский 

государственный университет имени А. А. Кулешова, 2014. С. 123–126. 

15. Стадніченко Н. В. Сценічне мовлення як засіб вербального 

спілкування майбутніх акторів. Аспекти мистецької освіти в сучасному 

українському соціокультурному просторі : матеріали Всеукр. наук. 

симпозіуму (Київ, 24 квітня 2014 р.). Київ : Президія НАМ України, 2014 р. 

3 с. URL: http://www.icr.kiev.ua/ukr/24_kvitnja_2014_r__Naukovii_simpozium/ 

16. Стадніченко Н. В. Система К. С. Станіславського як школа 

формування професійного спілкування майбутнього актора. Культура та 

інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. 

конф. молодих учених (м. Харків, 24–25 квітня 2014 р.). Харків : ХДАК, 

2014. С. 154–155. 

17. Стадніченко Н. В. Психофізичнийтренінг як засіб формування 

професійного спілкування акторів. Стратегія розвитку професійної 

підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому 

тисячолітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 15-річчя кафедри 

акторської майстерності (м. Запоріжжя, 26–27 листопада 2015 р.). 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. С. 100–103. 

18. СтадніченкоН. В. Формування готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування в процесі репетицій вистави. Методологічні та 

практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів :матеріали 

ІІ наук.-метод. семінару(м. Запоріжжя, 29 листопада 2017 р.). Запоріжжя : 

Запорізький національний університет, 2017. С. 92–94. 
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Навчально-методичні видання 

19. Стадніченко Н. В. Майстерність актора: методичні рекомендації 

для студентів спеціальності «Театральне мистецтво». Запоріжжя : ЗНУ, 2008. 

37 с. 

20. Стадніченко Н. В. Діагностика сформованості професійного 

спілкування майбутнього актора : наукове видання, методичні рекомендації / 

заг. ред. Г. В. Локарєва. Запоріжжя : ЗНУ, 2014. 70 с. 
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ДОДАТОК Х 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення та результати дослідження доповідались та 

обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: 

1. ІІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии)», г. Могилев (20–

22 марта 2014 г.)  

Заочна участь. Доповідь: «Создание креативного образовательного 

пространства как ведущего условия успешного формирования 

профессионального общения будущего актѐра». 

– всеукраїнських:  

1. Всеукраїнськийнауковий симпозіум «Аспекти мистецької освіти в 

сучасному українському соціокультурному просторі»,м. Київ (24 квітня 

2014 р.) 

Заочна участь. Доповідь: «Сценічне мовлення як засіб вербального 

спілкування майбутніх акторів». 

2. Всеукраїнськанауково-теоретична конференція молодих вчених 

«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», м. Харків (24–

25 квітня 2014 р.) 

Заочна участь. Доповідь: «Система К. С. Станіславського як школа 

формування професійного спілкування майбутнього актора». 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у 

третьому тисячолітті», м. Запоріжжя (26–27 листопада 2015 р.) 

Очна участь. Доповідь: «Психофізичний тренінг як засіб формування 

професійного спілкування акторів». 
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4. ІІ науково-методичний семінар «Методологічні та практичні 

проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів», м. Запоріжжя 

(29 листопада 2015 р.) 

Очна участь. Доповідь: «Формування готовності майбутнього актора до 

професійного спілкування в процесі репетицій вистави». 
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