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Принципи театру

Принцип колективності

Принцип синтетичності

Принцип визнання актора                             
носієм специфіки театрального мистецтва

Принцип використання творчості актора      
як матеріалу для мистецтва режисера

Принцип використання дії                                      
як матеріалу мистецтва театру

Принцип використання драматургії                 
як провідного компонента театру

Принцип визнання глядача                       
творчим компонентом театру 



Професійне спілкування актора в процесі 
реалізації принципу колективності театру



Професійне спілкування актора в процесі 
реалізації принципу синтетичності театру



Професійне спілкування актора в процесі 
реалізації принципу синтетичності театру



Професійне спілкування актора в процесі 
реалізації принципу визнання актора  

носієм специфіки театрального мистецтва

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



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера

табл.1



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера

табл.2



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера

табл.3



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера

табл.4



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання творчості актора як матеріалу для мистецтва режисера



Професійне спілкування актора в процесі реалізації 
принципу дії як матеріалу мистецтва театру



Професійне спілкування актора в процесі реалізації 
принципу дії як матеріалу мистецтва театру



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання драматургії як провідного компонента театру



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
використання драматургії як провідного компонента театру



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
визнання глядача творчим компонентом театру 



Професійне спілкування актора в процесі реалізації принципу 
визнання глядача  творчим компонентом театру 



Схема формування етики професійного спілкування актора



Схема механізму формування структури готовності 
майбутнього актора до професійного спілкування на основі логіки 

«Матрикул → Показники → Компоненти»



Схема принципів системи К. Станіславського
та методи їх реалізації



Дякую за увагу :)
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