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1. Мета дисципліни – формування компетентностей, пов’язаних з опануванням 

основних прийомів та навичок акторської майстерності, з основами матеріальної культури 
та побуту українців та з майстерністю професійного гримування, для їх використання в 
роботі ведучого програм телебачення. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. Знати: теоретичні основи професії, загальний зміст акторської майстерності, 

сучасні досягнення в мистецтві акторської майстерності; основні відомості про історію 
українського духовної та матеріальної культури, про історію гриму й косметики, а також 
елементарні правила сучасного мистецтва візажу.  

2. Вміти: створювати художній образ за допомогою різноманітних видів виразних 
засобів, виконувати завдання на творчому майданчику: зробити імпровізований 
акторській етюд, цікаво розповісти на запропоновану тему, виразно прочитати вірш, 
байку, монолог чи виконати український фольклорний твір, передаючи риси 
національного характеру українця, закладеного в ньому; відрізнити високий смак 
мистецтва візажу від несмаку. 

3. Володіти елементарними навичками відчуття дикції, голосу, ритму, пластики, 
внутрішньої емоційності, привабливості, самостійної роботи над образом, адаптування до 
роботи в конкретних умовах творчої діяльності; а також елементарними навичками 
аналізу елементів української матеріальної культури та аматорськими навичками макіяжу.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни:   

Навчальна дисципліна ОК 9 «Акторська майстерність» належить до обов’язкових 
компонентів ОПП «Ведучий програм телебачення», «Сценарна майстерність і режисура 
кіно та телебачення», «Звукорежисура», «Кіно-, телеоператорство» та викладається 
впродовж I-II семестру бакалаврату. У межах вивчення цієї навчальної дисципліни 
студенти мають опанувати особливості акторської майстерності, зокрема брати на себе 
образ іншої особистості, відтворити її риси характеру та особисті якості, зокрема з 
врахуванням особливостей національного характеру українців, елементів української 
матеріальної культури та побуту, володіти глядацькою аудиторією, створювати й тримати 
відповідну атмосферу; знати історію становлення мистецтва гриму, сучасні тенденції його 
розвитку, а також типи і методи гриму та основні техніки зміни зовнішності. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
- дати знання студентам про історію, зміст і значення акторської та виконавчої 

майстерності в професії ведучого програм телебачення;  
- ознайомити студентів з історією виникнення гриму, з естетичними ідеалами краси 

різних епох і народів; з основами колористики, фізіогноміки, анатомії обличчя, 
косметології, гігієни гриму; 

- дати знання про витоки матеріальної культури та побуту українців, основи 
світогляду, а також традиційну архітектуру, інтер’єр, заняття, ремесла, одяг та харчування 
українців та особливості їх використання в сучасних творах кіно- і телемистецтва; 

- навчити збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати 
її в практичній діяльності ведучого програм телебачення; 

- уміти опрацьовувати фахову літературу, аналізуючи та узагальнюючи 
аудіовізуальний матеріал у своїй творчості під час створення художнього образу, а також 
використовуючи знання з української матеріальної культури та мистецтва; 

- сприяти вихованню внутрішньої акторської техніки, відпрацюванню елементів 
сценічної дії; 

- сформувати творчий підхід до роботи над образом сучасного телеведучого за 
допомогою мистецтва гриму; вибудувати алгоритми співпраці з актором, гримером та 
іншими учасниками знімального процесу на майданчику. 



 
 
Дисципліна спрямована на формування таких навчальних програмних 

компетентностей: 
 
ЗК 08. Здатність працювати у команді.  
ЗК 010. Здатність бути критичним та самокритичним.  
ЗК 013. Навички міжособистісної взаємодії.  
ФК 01. Високий рівень виконавської майстерності. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання 
(за необхідності) 

Відсо
ток у 
підсу
мкові

й 
оцінц

і з 
дисци
пліни 

Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1. історію, зміст і значення акторської та 

виконавчої майстерності в професії 
ведучого програм телебачення; 

лекція, семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
модульна контрольна 
робота 

5 

1.2. професійну термінологію, теоретичні 
основи професії; етику професійних 
взаємовідносин; 

лекція, семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
модульна контрольна 
робота 

5 

1.3. особливості виникнення гриму, естетичні 
ідеали краси різних епох і народів; 
елементи колористики, фізіогноміки, 
анатомії обличчя, косметології, гігієни 
гриму; 

лекція, семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
модульна контрольна 
робота 

5 

1.4. джерела матеріальної культури та побуту 
українців, основи їх світогляду, а також 
традиційну архітектуру, інтер’єр, заняття, 
ремесла, одяг та харчування українців та 
особливості їх використання в сучасних 
творах кіно- і телемистецтва; 

лекція, семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні 

10 

 Вміти:    
2.1 збирати, аналізувати, синтезувати 

художню інформацію та застосовувати її в 
практичній діяльності ведучого програм 
телебачення; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

самостійна робота, 
колективний творчий 
проєкт 

5 

2.2. опрацьовувати фахову літературу, 
аналізуючи та узагальнюючи 
аудіовізуальний матеріал в своїй творчості 
під час створення художнього образу, а 
також використовуючи знання з 
української матеріальної культури та 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні,  
самостійна робота, 
індивідуальний 
творчий проєкт 

5 



мистецтва; 
2.3. відпрацьовувати внутрішню акторську 

техніку, елементи сценічної дії; 
семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

колективний та 
індивідуальний творчі 
проєкти 

10 

2.4. творчо підходити до роботи над образом 
сучасного телеведучого за допомогою 
мистецтва гриму; вибудовувати алгоритми 
співпраці з актором, гримером та іншими 
учасниками знімального процесу на 
майданчику; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

колективний та 
індивідуальний творчі 
проєкти 

5 

 Комунікація:    
3.1 обговорювати з іншими учасниками 

творчого процесу основні характеристики 
й окремі частини майбутнього екранного 
твору та домовлятися щодо остаточного 
їх варіанту; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

колективний творчий 
проєкт, самостійна 
робота 

5 

3.2. вміти формулювати обов’язки й 
відповідальності учасників творчого 
проєкту та розподіляти їх під час роботи 
над майбутнім екранним твором; 

самостійна робота колективний творчий 
проєкт 

5 

3.3. знаходити рішення в стандартних і 
нестандартних ситуаціях творчого 
процесу та вміти брати на себе 
відповідальність за наслідки діяльності; 

самостійна робота колективний та 
індивідуальний творчі 
проєкти 

5 

3.4. презентувати колективні творчі проєкти, 
пробуючи себе в різних ролях учасників 
екранного твору.  

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

колективний творчий 
проєкт 

10 

 Автономність та відповідальність:    
4.1. критично підходити до оцінювання 

мистецьких екранних творів щодо 
акторської майстерності, накладання 
гриму та використання елементів 
матеріальної культури українців;  

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, участь 
в обговоренні, 
самостійна робота 

5 

4.2. самостійно виконувати поставлені 
завдання у вигляді створення окремих 
елементів екранного твору; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

індивідуальний 
творчий проєкт 

5 

4.3. самостійно створювати колективний 
екранний твір – від задуму до його 
презентації в аудиторії; 

семінарські 
заняття, 
самостійна робота 

індивідуальний та 
колективний творчі 
проєкти 

10 

4.4. відповідати за результати своєї 
діяльності та членів свого творчого 
колективу. 

самостійна робота індивідуальний та 
колективний творчі 
проєкти 

5 

 Разом   100% 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни (РН) з програмними результатами 
навчання (ПРН) 

Результати навчання 
дисципліни (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

 
4.3 

 

 
4.4 

 

ПРН13. Виявляти високий рівень 
мовлення, артистизм 

 + + + + + + + +  + + + + + +  + + 



 



7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів:  
- семестрове оцінювання (1 семестр):  

 ЗМ 1-2 
 Min. 36 балів Мах. 60 балів 
Усна відповідь, участь в обговоренні РН.  6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота РН. 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт РН. 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його презентація 
РН.  

1 х «6» = 6 1 х «10» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (1 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 2 теоретичних питань (по 1 питанню з 

кожного модулю) та презентації другого індивідуального творчого проєкту, виконаного в 
межах першого модулю та який не увійшов у семестрове оцінювання. Максимальна 
кількість балів, які може отримати студент за теоретичні питання – 20 балів (по 10 балів за 
кожне запитання), за проєкт та його презентацію – 20 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається.  

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

 
- семестрове оцінювання (2 семестр):  

 ЗМ 3-6 
 Min. 36 балів Мах. 60 балів 
Усна відповідь, участь в обговоренні РН.  6 х «1» = 6 5 х «2» = 10 
Самостійна робота РН. 4 х «3» = 12 4 х «5» = 20 
Колективний творчий проєкт РН. 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Модульна контрольна робота 2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 
Індивідуальний творчий проєкт та його презентація 
РН.  

2 х «3» = 6 2 х «5» = 10 

 
- підсумкове оцінювання (2 семестр): 
- форма оцінювання – іспит, що складається з 1 теоретичного питання (перелік 

питань охоплює змістову частину всіх чотирьох модулів) та презентації двох 
індивідуальних творчих проєктів, виконаних у межах третього та шостого модулів та які 
не ввійшли в семестрове оцінювання. Максимальна кількість балів, які може отримати 
студент за теоретичне питання – 10 балів, за проєкти та їх презентацію – 30 балів. 

Студент, який набрав сумарно меншу кількість балів, ніж критично-розрахунковий 
мінімум 36 балів, до складання іспиту не допускається. 

 
 Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Змістовий 
модуль 6 

Іспит Підсумк
ова оцінка 

Мінімум 18 9 3 6 24 60 
Максимум 30 15 5 10 40 100 

 

 



7.2. Організація оцінювання: 
У першому семестрі навчальна дисципліна поділена на 2 змістові модулі (1-2), на 

які відведена така кількість аудиторних та позааудиторних занять: 28 год. лекційних, 8 
год. консультацій, 84 год. практичних занять та 120 год. самостійної роботи студентів. 
Вивчення модулю завершується модульною контрольною роботою, що проводиться на 12 
практичному занятті. На 13 практичному занятті проходить презентація індивідуального 
творчого проєкту, виконаного в межах годин, відведених на самостійну роботу студентів.  

Перший змістовий модуль присвячений основам акторської майстерності й містить 
8 год. лекційних, 4 год. консультацій, 26 год. практичних занять та 40 год. самостійної 
роботи студентів. 

Другий змістовий модуль містить 20 год. лекційних занять,  58 год. практичних 
занять, 4 год. консультацій,  80 год. самостійної роботи й присвячений питанням історії 
української матеріальної культури та побуту. На 18 практичному занятті звітування про 
виконану самостійну роботу у вигляді колективного проєкту до Дня української мови та 
писемності, на 22 практичному занятті – презентація колективного творчого проєкту, 
присвяченого зимовому циклу календарних українських свят, на останньому практичному 
занятті – модульна контрольна робота у вигляді письмових тестових завдань. 

Оцінювання успішності знань студентів здійснюється у двох формах: семестрове 
оцінювання (семінарські / практичні заняття, тести, самостійна робота) та підсумкове 
оцінювання (усно-письмовий іспит з презентацією індивідуального творчого проєкту).  

Успішне виконання завдання (усне опитування та участь в обговоренні, практичні / 
семінарські заняття, самостійна робота, два колективні та один індивідуальний творчі 
проєкти) – отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.  

Загальна сума балів – 100 балів (з них семестрове оцінювання – максимум 60 
балів), підсумкове оцінювання (іспит, що складається з 2-х теоретичних питань, та 
презентація індивідуального творчого проєкту) – максимум 40 балів). 

У другому семестрі навчальна дисципліна поділена на 4 змістові модулі (3-6). 
Третій змістовий модуль присвячений основам виконавчої майстерності та містить 4 год. 
лекцій, 10 год. практичних занять та 16 год., відведених на самостійну роботу студентів. 
Вивчення третього модулю завершується модульною контрольною роботою, що 
проводиться на 20 практичному занятті. На 15 практичному занятті проходить презентація 
індивідуального творчого проєкту, виконаного в межах годин, відведених на самостійну 
роботу студентів.  

Четвертий змістовий модуль містить 10 год. лекцій, 16 год. практичних занять і 18 
год. самостійної роботи й присвячений історії української матеріальної культури та 
побуту. На 30 практичному занятті заплановано звітування про виконану самостійну 
роботу у вигляді колективного проєкту про традиційні заняття чи художні промисли 
українців, на 39 практичному занятті – презентація колективного творчого проєкту, 
присвяченого традиційним стравам української кухні.  

П’ятий – шостий змістові модулі присвячені історії мистецтва гриму, його видам і 
формуванню навичок професійного гримування та містять 6 год. лекцій,  14 год. 
практичних занять і 26 год. самостійної роботи. Вивчення шостого модулю завершується 
модульною контрольною роботою, що проводиться на 52 практичному занятті. На 
останньому, 58 практичному занятті, проходить презентація індивідуального творчого 
проєкту, присвяченого показу студентами майстерності професійного гримуванню.  

Оцінювання успішності знань студентів проводиться у двох формах: семестрове 
оцінювання (семінарські / практичні заняття, тести, самостійна робота) та підсумкове 
оцінювання (усно-письмовий іспит з презентацією індивідуального творчого проєкту).  

Успішне виконання завдання (усне опитування та участь в обговоренні, практичні / 
семінарські заняття, самостійна робота, два колективні та один індивідуальний творчі 
проєкти) – отримання за роботу не менше 60% від максимальної оцінки.  

Загальна сума балів – 100 балів (з них семестрове оцінювання – максимум 60 



балів), підсумкове оцінювання (іспит, що складається з теоретичного питання, та 
презентації двох індивідуальних творчих проєктів) – максимум 40 балів). 

Якщо творчий проєкт здається пізніше зазначеного терміну, зменшується кількість 
балів (за кожен день затримки знімається 1 бал). Після початку екзаменаційної сесії 
роботи не приймаються.  

Як упродовж семестру, так і на іспит готуються індивідуальні творчі проєкти, які 
презентуються або на відповідному занятті, або під час іспиту. 

Критерії оцінювання індивідуального творчого проєкту, презентованого в 
межах семестрового оцінювання: 

Якщо максимальна кількість балів за проєкт – 10, то його компоненти оцінюються 
таким чином: 
1) сценарій, у якому прописані тема, ідея, сюжет, фабула, композиція, розроблені 
характери героїв та їх роль у розвитку сюжету, – 3 бали; 
2) майстерність презентації – 2 бали; 
3) грамотність (граматика, пунктуація, стилістика) виконання роботи – 3 бали. Якщо 
більше 5 помилок – проект не оцінюється;  
4) вчасне подання роботи на кафедру кіно- і телемистецтва – 2 бали, невчасне подання 
роботи – 0 балів. 

Критерії оцінювання індивідуального творчого проєкту, презентованого під час 
підсумкового оцінювання у вигляді іспиту: 

Якщо максимальна кількість балів за проєкт – 5, то його компоненти оцінюються 
таким чином: 
1) сценарій, у якому прописані тема, ідея, сюжет, фабула, композиція, розроблені 
характери героїв та їх роль у розвитку сюжету, – 2 бали; 
2) майстерність презентації – 1 бал; 
3) грамотність (граматика, пунктуація, стилістика) виконання роботи – 1 бал. Якщо більше 
5 помилок – проект не оцінюється;  
4) вчасне подання роботи на кафедру кіно- і телемистецтва – 1 бал, невчасне подання 
роботи – 0 балів. 

Самостійна робота, у межах якої виконуються колективні проєкти до Дня 
української мови та писемності та до традиційних народних свят українців зимового 
циклу (ЗМ 2), про традиційні заняття чи художні промисли українців і про 
традиційні страви української кухні (ЗМ 4). 

Оцінювання участі студента в проєкті: максимальна кількість балів – 5, що 
складаються з таких компонентів: 

а) активна участь у розробці теми, ідеї, сюжету, фабули, композиції телепрограми 
розважальної тематики – 1 бал; 

б) прописування частини сценарію телепрограми розважальної тематики – 1 бал;  
в) грамотність (граматика, пунктуація, стилістика) виконання роботи – 1 бал; 
г) відеозапис свого героя телепрограми розважальної тематики – 1 бал; 
д) майстерність презентації – 1 бал. 
Усі семестрові роботи (семінари, самостійна робота) мають бути подані на кафедру 

або, за домовленістю з викладачем, надсилатися в Google Class у робочий час. Якщо 
студент з поважної причини пропустив семінар, то він має право його відпрацювати 
впродовж 14 календарних днів з моменту проведення семінару. 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних та 
семінарських/практичних занять 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні/к
онсультаціїї 

 

Самості
йна 

робота 
I семестр 

Змістовий модуль 1. Основи акторської майстерності. Виховання внутрішньої 
акторської техніки. Елементи сценічної дії 

1. Тема 1. Театр як вид мистецтва. Основні 
принципи мистецтва театру 2 6/- 10 

2. Тема 2. Основні принципи виховання актора. 2 8/- 10 

3. Тема 3. Виховання внутрішньої акторської 
техніки. Елементи сценічної дії. 2 6/2 10 

4. 
Тема 4. Сценічна увага. Сценічна свобода. 
Уявлення і фантазія. Дія як основа акторської 
майстерності. 

2 6/2 
10 

 Разом 8 26/4 40 
Змістовий модуль 2. Історія матеріальної культури та побуту українців: витоки та 

світоглядні основи 
5. Тема 1. Накопичення відомостей про духовну та 

матеріальну культуру українського народу 
Україну від найдавніших часів до початку 
ХХІ століття.  

2 6/- 

10 

6. Тема 2. Етнічна територія і географія розселення 
українського народу. Поділ українських земель 
на регіони та історико-етнографічні райони. 

2 
8/- 10 

7. Тема 3. Світогляд українського народу та його 
основні духовні архетипи. 4 6/2 10 

8. Тема 4. Релігійні уявлення та вірування 
українського народу. 2 6/- 10 

9. Тема 5. Звичаї і традиції українців. Календарна 
обрядовість. 2 8/- 10 

10. Тема 6. Звичаї і традиції українців. Родинна 
обрядовість. 2 8/- 10 

11. Тема 7. Народні знання: морально-етичні норми. 
Народна педагогіка. 4 6/2 10 

12. Тема 8. Національний характер українців. Мова й 
національна психологія.  2 8/- 10 

 Модульна контрольна робота - 2/- - 
 Разом 20 58/4 80 
 Разом за I семестр – 120 год. 28 84/8 120 

II семестр 
Змістовий модуль 3. Основи виконавчої майстерності. Метод дійового аналізу 

13. Тема 5. Сценічний етюд 2 2/- 2 
14. Тема 6. Дійова задача та дія в умовах вигадки. - 2/- 4 
15. Тема 7. Запропоновані обставини. 4 2/- 4 

16. Тема 8. Дійова перспектива - 2/- 4 

17. Модульна контрольна робота - 2/- 2 



Разом 4 10/- 16 
Змістовий модуль 4. Історія матеріальної культури та побуту українців: архітектура, 

інтер’єр, заняття, харчування, предмети вжитку 
18. Тема 1. Основні типи сільських поселень. 

Селянський двір та його характеристика. 2 2/- 2 

19. Тема 2. Традиції народної архітектури. 
Українська хата та її інтер’єр. 2 2/- 2 

20. Тема 3. Традиційні заняття українців: 
хліборобство, городництво, садівництво, 
тваринництво, бортництво. 

2 
2/- 2 

21. Тема 4. Домашні ремесла і художні промисли: 
писанкарство, ткацтво, килимарство, художнє 
плетіння. Вишивка й витинанки.  

2 
2/- 2 

22. Тема 5. Українське національне вбрання: Загальні 
відомості про одяг. Найдавніший одяг на теренах 
України. Вбрання в Україні-Русі Х–ХІІІ ст.  

2 
2/- 2 

23. Тема 6. Український народний стрій ХІV – ХVІІІ 
ст. Регіональні риси традиційного вбрання 
українців ХІХ–ХХ ст. 

- 
2/- 2 

24. Тема 7. Традиції харчування українців. Щоденна 
їжа українців. - 2/- 4 

25. Тема 8. Традиційні святкові страви українців.  - 2/- 4 
 Разом 10 16/- 18 

Змістовий модуль 5. Історія розвитку мистецтва гриму 

26. Тема 1. Вступ. З історії косметики та гримерного 
мистецтва. 2 2/- 4 

27. Тема 2. Театральні маски та маскоподібний грим. - 2/- 4 
28. Тема 3. Театральний грим в Західній Європі - 2/- 4 
 Разом 2 6/- 12 

Змістовий модуль 6. Види гриму та їхнє застосування на практиці 
29. Тема 4. Грим та жанр. 2 2/- 2 
30. Тема 5. Грим та сценічний образ.  - 2/- 2 
31. Тема 6. Грим в кінематографі. 2 -/- 2 
32. Тема 7. Грим на телебаченні. - 2/- 4 
33. Тема 8. Вивчення обличчя та гриму.  - -/- 4 
 Модульна контрольна робота - 2/- - 
 Разом за модуль 4 8/- 14 
 Разом за II семестр – 240 год. 20 40/- 60 
 Разом за дисципліну – 360 год. 48 124/8 180 
 
Загальний обсяг – 360 год., у тому числі: 
Лекції – 48 год. 
Консультації – 8 год. 
Практичні заняття – 124 год. 
Самостійна робота – 180 год. 



 
9. Рекомендовані джерела: 

Основна література 
1. Голіченко Ю. Правда в кіно: реалістичність образу сучасного українського 

історичного кіногероя. Науковий вісник національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І.К. Карпенка Карого. 2021. Вип. 29. С. 51–58. 

2. Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні: монографія. Київ: КНУ імені 
Тараса Шевченка, Інститут журналістики, 2011. 319 с. 

3. Десятник Г.О., Лимар Л.Д. Основи акторської майстерності в екранній творчості: 
тексти лекцій. К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. 108 с. 

4. Дмитренко А. Костюм в контексті українського театру. Вісник Львівської 
національної академії мистецтв. 2012. Вип. 23. С. 160 –169. 

5. Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, 
концептуальні підходи; за ред. Ю. І. Римаренко. К., 2000–2001. Ч. 1 : Особа, нація, 
культура. Кн. 1 : «А–Є». 2000. 332 с. Ч. 1 : Особа, нація, культура. Кн. 2 : «Е–Н». 2001. 
521 с. Ч. 1 : Особа, нація, культура. Кн. 3 : «Н–Я». 2001. 247 с. Ч. 2 : Культура і мистецтво 
в етнонаціональному вимірі. Кн. 1 : «А–Л». 2001. 458 с. Ч. 2 : Культура і мистецтво в 
етнонаціональному вимірі. Кн. 2 : «М–Р». 2001. 375 с. Ч. 2 : Культура і мистецтво в 
етнонаціональному вимірі. Кн. 3 : «С–Я». 2001. 325 с. 

6. Історія української культури: у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. К.: 
Наук. думка, 2001–2013.  

7. Малярчук К. Г. Грим як об’єкт наукової рефлексії. Культура і сучасність. К.: 
Міленіум, 2019. № 1. С.283–287. 

8. Мисечко А.О. Трансформація творчості ведучого в розважальних програмах 
українського телебачення. Екранознавство: зб. наук. та навч.-метод. ст. К., 2020. Вип.4. 
С.84-88 

9. Супруненко В.П. Енциклопедія українознавства : у 2 кн. Дніпропетровськ : 
Дніпрокнига, 1999. Кн. 1 : Ми українці. 412 с.; Кн. 2 : Вся Україна: в цифрах, фактах, 
подіях і особах. 144 с. 

10. Шаварський О.М. Як стати актором. К.: Логос, 2011. 572 с. 
 

Додаткова література 
1. Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Логос, 

2011. 391 с. 
2. Вергеліс О. Білет на вчорашню виставу. К.: «Laurus», 2012. 364 с. 
3. Вергеліс О. Українська драма. К.: ООО Радуга, 2016. 452 с. 
4. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Харків : Фоліо, 2007. 

512 с. 
5. Гоян В. Студентська інформаційна телерадіопрограма «Новини університету 

Шевченка»: три роки ефіру. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 1 
(37). С. 108–116. 

6. Гоян В., Гоян О. Телерадіожурналістика: стандарти, методи, технології (за 
матеріалами медіаплатформи “Campus Radio Ukraine / Студент-TV)”: навчальний 
посібник. К.: Інститут журналістики, Веселка. 2020. 192 с. 

7. Грим: навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей; 
уклад.: Л. Гекалюк. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 120 с. 

8. Дмитренко А. Український театральний костюм початку XX ст.: історіографія 
проблеми. Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1153–1162. 

9. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе; пер. з англ. В. Дмитрука. Львів: 
Кальварія, 2006. 320 с. 

10. Іщенко (Литвиненко) А.І. Становлення дикторської моделі в телеефірі: український 
досвід. Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2018. № 4 (36). С. 51–57. 



11. Лосєв М., Шатохін І. Майстерність гриму. К.: Державне видавництво 
образотворчого мистецтва і музикальної літератури УРСР., 1960. 84 с. 

12. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 
92 с. 

13. Мала енциклопедія українського народознавства = The concise Encyclopedia of 
Ukrainian etnology / НАН України, Ін-т народознавства ; за ред. проф. Степана Павлюка. 
Львів : Ін-т народознавства НАНУ, 2007. 846 с. 

14. Матейко К. Український народний одяг : етногр. слов. К.: Наук. думка, 1996. 195 с. 
15. Мисечко А.О. Нові тренди у подачі інформаційної телевізійної програми в Україні. 
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