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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Театральний гурток – це можливість для дитини виразити себе, це клуб 
однодумців, об’єднаних спільними інтересами. Заняття в театральному гуртку 
сприяють розвитку пам’яті, фантазії, вчать бути організованими, мислити, 
вільно орієнтуватися в ситуації, керувати власним психічним станом, 
самостійно розв’язувати проблеми, розуміти прекрасне. Вони допомагають 
дітям зрозуміти, що театр – це не лише задоволення, а й велика творча праця, 
що потребує наполегливості, готовності постійно розширювати свої знання і 
вдосконалювати вміння. 

Театр – мистецтво колективне та синтетичне, яке поєднує мистецтво 
слова, дії, образотворче мистецтво, музику, хореографію. Вистава – результат 
творчих зусиль багатьох людей, що складають колектив, і тому метою занять 
повинно стати вміння цінувати та любити творчість колег та вимогливість до 
себе. 
          Навчальна програма реалізується у театральному гуртку художньо-
естетичного напряму та спрямована на дітей віком від 8 до 17 років.  

 
Мета навчальної програми – формування всебічно розвиненої особистості 

дитини засобами  театрального мистецтва.  
Основні завдання: 
сприяти духовному, гармонійному розвитку особистості;  
засвоїти основну  термінологію, яка стосується театрального мистецтва; 
ознайомити з основними засадами акторської майстерності, сценічної 

мови та сценічного руху; 
формувати елементарні навички сценічної та акторської майстерності у 

практичній творчій діяльності; 
формувати вміння  працювати в колективі, логічно та послідовно діяти в 

запропонованих обставинах; 
навчити володіти навичками психотехніки, ритміки, сценічних рухів, 

основ сценічного мовлення; 
творчо застосовувати практичні вміння у створенні сценічного образу. 
 
Обдаровані діти можуть засвоїти елементи складної професії актора, 

розкрити свої природні здібності.  
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Навчальна програма передбачає 3 роки навчання: 
1-й рік – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 
2-й рік – основний рівень перший рік навчання –144 години на рік, 4 години на 
тиждень 
3-й рік – основний рівень другій рік навчання – 144 години на рік, 4 години на 
тиждень.  
 

Програма початкового рівня надає можливість  з’ясувати своєрідність 
характеру кожної дитини, зробити припущення щодо її творчих можливостей, 
допомогти розкрити природні здібності, навчити її працювати в колективі, 
відчувати партнера. В основі методики навчання – гра. 

У групі початкового рівня навчання займаються діти віком від 8 до 11 
років.  

Програма основного рівня має завдання навчити вихованців працювати 
над роллю. Вихованці вчаться визначати головні події у п’єсі, дійові завдання  
персонажів у події, навчаються розробляти біографію персонажу та його 
характеристику. Також проводиться робота над удосконаленням дикції, 
голосового апарату. Особлива увага приділяється самостійному логічному 
аналізу прозаїчного та віршованого текстів. Активно ведеться акторський 
тренінг на початку кожного заняття. 

У групі першого  року основного рівня навчання займаються діти віком 
від 9 до 12 років.  

У групі другого року основного рівня навчання займаються діти віком від 
11 до 15 років. Старша група працює над створенням репертуару. Вихованці 
починають вивчати основні елементи статурної акторської виразності, 
розвивають акторську майстерність, удосконалюється робота над втіленням 
сценічного образу. 

Формами контролю за результативністю навчання є показ вистав, участь 
у конкурсах  та концертах.  
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Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Розділ, тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

 Вступ 2 - 2 
1 Розділ 1. Акторська 

майстерність 
6 28 34 

1.1. Основи акторської майстерності  2 8 10 
1.2. Елементи сценічної дії.  2 10 12 
1.3. Етюдна робота 2 10 12 
2 Розділ 2. Сценiчна мова 6 26 32 

2.1. Дикція у роботі актора 2 10 12 
2.2. Сценічне дихання 2 8 10 
2.3. Розвиток голосу 2 8 10 
3 Розділ 3. Створення вистави 4 70 74 

3.1. Робота над репертуаром 4 60 64 
3.2. Показ вистави - 10 10 

 Підсумок 2 - 2 
 Разом 20 124 144 

 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
Вступ (2 год.) 

  Теоретична частина. Театр як вид мистецтва. Роль театру в житті кожної 
людини та суспільства в цілому, його вплив на глядачів.  

Мистецтво актора як головної фігури в театрі. Знайомство вихованців з 
наявним реквізитом та костюмами. 

Мета, завдання та план роботи гуртка на навчальний рік. Правила 
поведінки на заняттях. Техніка безпеки під час проведення занять.  
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Розділ 1. Акторська майстерність 
 

1.1. Основи акторської майстерності (10 год.) 
Теоретична частина. Основні поняття, які стосуються театрального 

мистецтва. Основні  правила поводження на сцені. Колективність на 
сценічному майданчику.  

Практична частина. Створення та відпрацювання групових етюдів  
 
1.2. Елементи сценічної дії (12 год.) 
Теоретична частина. Сценічна пам'ять, уява, фантазія. Логічна, 

словесно-логічна, наочно-образна пам’ять. Види уяви: пасивна та активна. 
Практична частина. Вправи на розвиток пам’яті, уяви. 
 
1.3. Етюдна робота (12 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання етюдів. Складові етюдів: думка, 

подія, дія, обставини, імпровізоване самовідчуття. Індивідуальні та групові 
етюди. Правила створення групових етюдів. 

Безпредметна дія.  Прийоми, за допомогою яких виконуються 
безпредметні дії. 

Основні принципи оцінки факту – оцінка, орієнтація та дія. 
Визначення та обґрунтування дій, які будуть втілені в етюдах.  
Практична частина. Виконання індивідуальних та групових етюдів на 

ставлення до предметів. Втілення  дій в етюдах.  
Створення та відпрацювання етюдів на необхідність народження слів. 

Парні та масові. 
 

Розділ 2. Сценічна мова 
 

2.1.  Дикція в роботі актора (12 год.) 
Теоретична частина. Мовний апарат та значення його тренування в 

роботі актора.  
Артикуляція мовного  апарату. Гімнастика обличчя. 
Скоромовка та її значення в роботі над дикцією. 
Практична частина. Виконання вправ на тренування нижньої щелепи, 

губних м’язів,  м’язів язика. Виконання вправ на тренування голосних та 
приголосних звуків. Вивчення та виконання скоромовок. 

 



7 

 

2.2.  Сценічне дихання (10 год.) 
Теоретична частина. Сценічне дихання, правила та техніка його 

виконання. 
Визначення поняття «вільного звучання». 
Практична частина. Виконання вправ  на розвиток дихання. 
 
2.3.  Розвиток голосу (10 год.) 
Теоретична частина. Сила голосу. Складові сили голосу: сила,  діапазон, 

посил звуку. 
Практична частина. Виконання вправ на розвиток голосу. 
 

Розділ 3. Створення вистави 
 

3.1. Робота над репертуаром(64 год.) 
Теоретична частина. Вибір  п’єси. Розподіл ролей. Визначення основних 

подій п’єси, наскрізної дії, надзавдання. Визначення пропонованих обставин.  
Практична частина. Читання по ролях. Репетиції у вигородках. Музичні 

репетиції. Виготовлення костюмів та декорацій. Технічні прогони. Генеральний 
прогон. Прем’єра вистави. 
 

3.2. Показ вистави (10 год.) 
Практична частина. Показ вистави у БДЮТ «Дивоцвіт», у школах та на 

інших сценічних майданчиках. 
 

Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Підбиття підсумків роботи гуртка. Завдання на літо. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- основні засади театрального мистецтва; 
- основні правила поводження на сцені; 
- поняття «оцінка», «орієнтація» та «дія»; 
- мовний апарат та значення його тренування в роботі актора; 
- скоромовки. 
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Вихованці мають вміти: 
- працювати в театральній трупі; 
- визначати та обґрунтовувати дії; 
- працювати з уявними предметами; 
- оцінювати факти в етюді; 
- створювати події в етюдах; 

 
Вихованці мають набути досвід: 
- практичного використання сценічної уваги та уяв; 
- роботи у різних сценічних умовах; 
- керуваняя на сцені своїм тілом, емоціями, мімікою; 
- самостійного розв’язання проблем 

 
 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 №          
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

 Вступ 2 - 2 
 Розділ 1. Акторська 

майстерність 
8 30 38 

1.1. 

 

Елементи сценічної дії. 2 6 8 
1.2. Сценічний рух 2 10 12 
1.3. Характерність персонажа 2 6 8 
1.4. Етюдна робота 2 8 10 
 Розділ 2.  Сценічна мова 8 20 28 
2.1. Дикція у роботі актора 2 6 8 
2.2. Сценічне дихання 2 4 6 
2.3. Розвиток голосу 2 4 6 
2.4. Робота над віршованим твором 2 6 8 
 Розділ 3. Створення вистави 4 70 74 
3.1. Робота над репертуаром 4 60 64 
3.2. Показ вистави - 10 10 
 Підсумок 

 

2 - 2 
 Разом 24 120 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
  

Вступ  (2 год.) 
Теоретична частина. Структура сцени та глядацької зали. 
Мета, завдання та план роботи гуртка на навчальний рік. 

 
Розділ 1. Акторська майстерність 

 
1.1. Елементарні сценічні дії (8 год.) 
Теоретична частина. Сценічна увага. Прийоми використання сценічної 

уваги. 
  Практична частина. Виконання вправ на загальну увагу. Розвиток 
зорового сприйняття.  
              
          1.2.  Сценічний рух  (12 год.) 

Теоретична частина. Відчуття руху. Баланс. Координація. Напруга. 
Основи пантоміми та пластики. Види руху. 
Практична частина Вправи на м’язове розслаблення. Вправи на 

досягнення пластичної виразності. 
 
1.3. Характерність персонажа (8 год.) 
Теоретична частина. Пластична, мовна та психофізична характеристика 

персонажу. Елементи характеристики людини у створенні образу. Розробка 
характеристики персонажу. Значення сценічної пластики у роботі актора над 
роллю. 

Практична частина. Створення та відпрацювання вправ та етюдів на 
розвиток елементів характеристики.  

 
1.4. Етюдна робота (10 год.) 
Теоретична частина. Словесний вплив. Прийоми словесного впливу. 
Поняття «переорієнтація».  Основні принципи оцінки факту: оцінка, 

орієнтація, зміна ставлення до предмета (партнера), переорієнтація та дія.  
Сценічна взаємодія з партнером. Основні прийоми взаємодії з партнером. 
 Практична частина. Створення та відпрацювання вправ на взаємодію з 

партнером.  Створення етюдів на органічне мовчання та імпровізаційних етюдів 
з використанням тексту. 
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Розділ 2. Сценічна мова 
 

2.1.  Дикція у роботі актора (8 год.) 
Теоретична частина. Інтонація, логіка мови. Визначення  теми, ідеї та 

надзавдання твору. Надзавдання читця. Логічний аналіз твору. Наголоси. 
Розмір вірша. Техніка виконання віршованого та прозаїчного твору. 

Практична частина. Робота над літературним матеріалом. 
 

2.2. Сценічне дихання  (6 год.) 
Теоретична частина.  Фонаційне дихання. 
Практична частина. Виконання вправ на розвиток фонаційного дихання.  

 
2.3. Розвиток голосу (6 год.) 
Теоретична частина. Тембр, об’єм голосу. Мовна характеристика 

персонажа вистави. 
Практична частина. Вправи на розвиток об’єму, рухливості, розвиток 

гнучкості, тембру голосу.   
 
2.4. Робота над віршованим твором (8 год.) 
Теоретична частина. Визначення  теми, ідеї та надзавдання твору. 

Надзавдання читця. Логічний аналіз твору. Наголоси. Розмір вірша. 
Практична частина. Читання віршованого твору.  
 

Розділ 3. Створення вистави 
 

3.1.  Робота над репертуаром (64 год) 
Теоретична частина. Поняття «темп», «ритм». Значення темпоритму в 

роботі над роллю. 
Мізансцена та її значення у роботі над виставою. 
Поняття «надзавдання» та «наскрізна дія». Визначення надзавдання та 

наскрізної дії вистави. Уточнення пропонованих обставин та відносин з іншими 
дійовими особами. Послідовний розвиток подій та вчинків, логіка поведінки 
дійової особи. Визначення головних подій п’єси, конфлікту. 

Практична частина. Створення та відпрацювання вправ та етюдів на 
розвиток чуття темпоритму – від темпоритму до почуття, від почуття до 
темпоритму. 

Відпрацювання різних видів мізансцен під час створення вистави. 
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Читання по ролях. Репетиції у вигородках. Музичні репетиції. Підготовка 
костюмів та декорацій. Технічні прогони. Генеральний прогон. Прем’єра. 
 

3.2.  Показ вистав (10 год.) 
Практична частина. Показ вистав у БДЮТ «Дивоцвіт»,  школах, інших 

закладах позашкільної освіти, участь у конкурсах та концертах. 
 
Підсумок  (2 год.) 
Теоретична частина. Закріплення основних понять з акторської 

майстерності. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- визначення термінів  «сценічна увага», «словесний вплив», «переорієнтація», 
«сценічна взаємодія з партнером», «темп», «ритм», «мізансцена»; 
- правила поведінки актора на сцені та за кулісами; 
- основні прийоми роботи над роллю. 
 
 Вихованці повинні вміти: 
- словесно впливати на партнера на сцені; 
- змінювати ставлення до предмета, дії, факту, партнера на сцені; 
- взаємодіяти з партнером; 
- органічно мовчати на сцені; 
- визначати тему, ідею та надзавдання віршованого твору; 
- логічно аналізувати віршований твір; 
- робити гімнастику обличчя; 
- робити вправи на зібраність звуку; 
- виконувати вправи на тренування голосних та приголосних звуків. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- підкорення роботи м’язів своїй волі; 
- роботи  з драматургічним матеріалом. 
- практичного показу елементів характеристики персонажа; 
- самостійного виготовлення елементарної бутафорії; 
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Основний рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№          
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 
2 Робота актора над роллю 4 16 20 
3 Сценічна пластика 2 18 20 
4 Робота над підтримуванням 

репертуару                              

 

 

 

  

- 30 30 

5 Створення вистави 4 56 60 
6 Показ вистави  10 10 
7 Підсумок 2 - 2 

 Разом 14 130 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Жанри драматургії. Театральні професії. 
Мета, завдання та план роботи гуртка на навчальний рік. 

 
2. Робота актора над роллю (20 год.) 
Теоретична частина. Атмосфера у сценічній творчості та в роботі актора 

над роллю. Робота актора над роллю.  Метод дієвого аналізу. 
Сценічна міміка та її роль у характеристиці  персонажа. 
Практична частина. Вправи на звільнення м’язів, подолання м’язових 

затисків.  Координація рухів та музики. 
 
3. Сценічна пластика (20 год.) 
Теоретична частина. Поза і жест як основні елементи статурної 

акторської виразності. Психологічний жест як перший крок актора у роботі над 
роллю.  

Практична частина. Вправи на використання жесту при загостренні дії. 
  

4. Робота над підтримуванням репертуару (30 год.) 
 Практична частина. Прогонні репетиції. 
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