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Мета курсу — сприяти засвоєнню знань та навиків у формуванні 
музикознавчої культури, що спрямована на засвоєння прав та обов’язків серед 
галузі правового регулювання та менеджментської діяльності.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Інструментознавство», «Теорія музики», «Сольфеджіо», 
«Основи музичної композиції», «Інформаційно-комунікаційні технології в 
галузі музичного мистецтва», «Арт-менеджмент», «Вокальний ансамбль», 
«Сольний спів» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: з’ясування актуальності обраної проблематики на тлі 
соціокультурних викликів сьогодення, її відповідності потребам та інтересам 
сучасного глядача; проведення режисерського аналізу обраного твору, 
характеристика його музичного та драматургічного аспектів у контексті 
новітніх мистецтвознавчих досліджень; формування оригінального творчого 
задуму крізь призму режисерських новацій у сучасному музичному просторі; 
режисерське втілення оригінальної версії вистави із застосуванням нового 
синтезу традиційних та інноваційних засобів музичної виразності. 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: концепт сучасного розвитку музичного бази у новій парадигматиці 

культури і мистецтва; методологію режисерського аналізу обраного твору, 
спираючись на новітні дослідження і розробки; методологію створення 
режисерського задуму композиції на підставі сучасних здобутків світового та 
вітчизняного музичного мистецтва; технологію режисерського втілення 
виступу з використанням оригінальних прийомів синтезування традиційних та 
інноваційних засобів музичної виразності;  

уміти: обирати для постановки актуальні твори високої художньої якості, 
співзвучні вирішенню проблем сьогодення, об’єктивно оцінювати творчі, 
технічні та матеріальні можливості їх реалізації; здійснювати режисерський 
аналіз обраного твору на підставі новітніх досліджень мистецького доробку 
композитора в контексті театральної естетики його часу, визначати фактори 
впливу на особливості музичної драматургії; генерувати оригінальні ідеї у 
створенні режисерського задуму музично-театрального виступу, 
переосмислюючи новаторські пошуки та експерименти сучасників, 
формулювати власне креативне бачення майбутнього мистецького проекту з 
особистими характерними рисами; організовувати зусилля постановочної 
групи, творчого складу та допоміжних служб задля режисерського втілення та 
демонстрації оригінальної версії мистецького проекту, забезпечення художньої 
цілісності виступу;  

володіти: готовністю до встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 
сучасними викликами розвитку суспільства та актуальністю обраної 
проблематики творчого мистецького проекту; вмінням проводити 



режисерський аналіз музичної драматургії обраного твору, спираючись на 
новітні мистецтвознавчі досягнення, опрацьовувати літеаратурно-іконографічні 
джерела в контексті його жанрово-стильової специфіки; змогою до створення 
оригінального режисерського задуму майбутнього мистецького проекту на 
підставі творчого переосмислення новацій знакових постатей музичного 
виступу сьогодення, до формування структури постановочного плану в 
контексті сучасної виконавчої естетики; спроможністю оперувати синтезом 
традиційних та інноваційних методів постановочної роботи в контексті різних 
режисерських напрямків і шкіл, їх сценічною реалізацією при втіленні та 
демонстрації власного творчого мистецького проекту. 

Зміст навчальної дисципліни 
Актуальність твору в умовах сьогодення. Можливість його реалізації 

Актуальність проблематики обраного твору, її відповідність реаліям 
сьогодення. Співвідносність теми твору потребам та інтересам сучасного 
глядача. Художні якості твору, особливості його музики і лібрето, їх 
привабливість і перспективи інтерпретації в умовах інформаційного 
суспільства. Можливості реалізації обраного твору: творчі (наявність співаків 
для виконання партій персонажів), інфраструктурні (наявність приміщення з 
сучасним театральним технічним оснащенням), матеріальні (фінансове 
забезпечення проекту). 

Музичний аспект режисерського аналізу. Творча біографія 
композитора, лібретиста, автора першоджерела – основи сюжету твору (за 
наявності). Вплив фактів і явищ із життя композитора на формування його 
творчої особистості, світогляду, кредо. Особливості творчості майстра, 
проблематика його творів. Місце твору в мистецькому доробку композитора, 
його художні якості. Зовнішня композиція твору: кількість актів, картин, 
номерна чи наскрізна система його побудови. Аналіз увертюри (або 
оркестрового вступу, прелюдії). Визначення і характеристика лейтмотивів та 
лейттембрів. Специфіка життя, відображеного у творі: культурологічний та 
історичний аспекти. Характеристика епохи, в якій відбувається дія твору: 
історичні події означеного часу, побут, звичаї, костюми тощо. 

Драматургічний аспект режисерського аналізу. Ідейно-тематичний 
аналіз твору. Визначення теми та ідеї авторського твору, дії та контрдії. 
Визначення конфлікту та розстановка дійових осіб по його сторонам. Жанр і 
стиль авторського твору. Дієвий аналіз твору. Виклад сюжету за подіями. 
Визначення подій – основних та другорядних. Головна подія твору. Завдання 
дійових осіб у кожній події. Архітектоніка твору. Її структурні компоненти: 
експозиція, зав’язка, розвиток дії, передкульмінація, кульмінація, розв’язка. 
Літературно-сценічна історія твору. Дослідження. Рецензії. Іконографічний 
матеріал. 

Система образів. Розгорнута характеристика персонажів: їх вчинки, 
мотивація, ставлення до інших дійових осіб; погляди, смаки, звички, характер, 
мовна специфіка. Надзавдання, наскрізна дія та зерно образу. Ставлення до 
конфлікту. Підпорядкованість кожної дійової особи надзавданню та наскрізній 
дії вистави. 



Музично-шумове вирішення концертного номеру. Принцип створення 
музичного оформлення (оригінальний твір, підбір). Тип музики (сюжетна, 
художньо-образна). Смислове навантаження музики (супровід, ілюстрація, 
контраст, самостійне значення, виконання функцій дійової особи тощо). 
Характер музики. Виконання (оркестр, інструментальний ансамбль, хор, соло 
тощо). Вид механічного відтворення музики і шумів (аудіозапис, мікрофонна 
подача звуку тощо). 

Розучування вокальних партій. Робота над створенням музично-
вокального образу персонажів Розучування вокальних партій з 
концертмейстером на підставі їх аналізу в контексті музичної драматургії 
твору. Робота режисера та диригента над дієвістю співу персонажів у 
запропонованих обставинах. Пошук у кожній фразі логічних кульмінацій. 
Вплив психічних і психофізичних якостей співака-актора на визначення 
вокальної інтонації. Відпрацювання технологічних і художніх завдань партії-
ролі в контексті співанок. Встановлення драматургічної функції ансамблю в 
оперному творі. Дуети, тріо, квартети тощо, їх функціональні особливості. 
Співпраця режисера, диригента та концертмейстера зі співаками над 
узгодженістю взаємодії в  ансамблі, при змінах темпів, динаміки, складних 
вступів, при одночасному спілкуванні з партнером у діалогах або речитативах. 
Попередня апробація окремих фрагментів творчого мистецького проекту. 
Виявлення невідповідностей режисерському задуму. Корекція проблемних 
місць. 

Узгодження та координація творчих завдань у співпраці режисера з 
диригентом в процесі оркестрово-сценічних репетицій. Оркестрово-сценічна 
репетиція як певний етап роботи над виставою відповідно до режисерської 
концепції постановки, процес формування і уточнення професійних вмінь і 
навичок співака-актора. Співвідношення партії співака-актора і партії оркестру 
як один із важливих прийомів музичної драматургії оперного твору. Їх 
взаємодія як двох паралельних ліній музичного і драматургічного розвитку 
оперної вистави. З'ясування їх специфічних відмінностей. Відмінність партії 
співака-актора від партії оркестру – обов'язкова наявність тексту. Підсилення 
виразності вокальної партії емоційним змістом музики оркестру. Досягнення 
найвищої виразності музичної мови в опері поєднанням можливостей партії 
співака-актора і партії оркестру. Оркестр – фундамент музики в опері, її 
драматургії. Музично-драматургічні можливості оркестру в роботі зі співаками-
акторами, їх узгодження з режисерською концепцією власної вистави: - 
«резонатор почуттів», що підсилює переживання героїв; одночасно – 
інструмент для авторських коментарів, подій на сцені; - створення другого 
плану сценічної дії, розкриття справжнього внутрішнього стану героя, іноді 
навіть всупереч прямому смислу проголошених ним слів; - відображення 
засобами симфонічного розвитку подробиць зовнішньої і внутрішньої дії, 
доповнення і роз'яснення того, що відбувається на сцені; - характеристика 
окремих персонажів, сценічних ситуацій, різноманітних психологічних станів 
завдяки необмеженим тембровим та інтонаційним можливостям виконання. 
Варіативність сполучення і взаємодії партій співака-актора та оркестру в 
контексті музичної драматургії оперної вистави: - оркестр як підпорядкований 
елемент у підтримці інтонації та створення гармонійного фону для мелодійної 



лінії співака-актора під час її вільного розвитку; - поглиблення характеристики 
персонажа внаслідок сполучення і взаємодії двох музичних ліній – співака-
актора і оркестру у розкритті настрою, емоційного стану першого; - 
драматургічна роль оркестрових пауз в епізодах опери зі співом вокаліста «a 
capella». Подальший вступ оркестру як відображення сценічної дії, реакція 
дійових осіб на спів персонажа; - вплив тембру оркестру, колориту звучання 
музичних інструментів на емоційно-інтонаційне забарвлення співу; - розкриття 
і підсилення основного змісту арії паралельним розвитком мелодійної лінії 
акомпанементу оркестру; - вирішення важливого драматургічного завдання 
внаслідок суперечливого сполучення величезної внутрішньої експресії та 
застиглої, закам’янілої форми її вияву. Роль лейтмотивів, оркестрових тембрів, 
інших засобів музичної виразності у розвитку музично-вокального образу. 
Уважність відношення співака-актора до усіх деталей оркестрового супроводу 
– джерело більш глибокого розкриття образу. 

Підготовка творчого мистецького проекту до випуску. Робота над 
підвищенням вокальної і акторської майстерності виконавців під час сценічних 
репетицій. Більш тонке і точне втілення музики в сценічній дії. Розвиток і 
поглиблення музично-психологічної характеристики образу. Вдосконалення 
зовнішньої виразності партії-ролі: пластики, міміки, жесту, танцю, манери 
поведінки тощо в контексті жанрово-стильових особливостей вистави. 
Відпрацювання ансамблевої злагодженості співака-актора з хором і оркестром, 
узгодження його дій з артистами балету. Відпрацювання чіткості і 
злагодженості у виконанні мізансцен, характеру взаємодії та сценічного 
спілкування дійових осіб, їх вміння носити костюм, поводитися з аксесуарами, 
реквізитом, накладати сценічний грим відповідно до характеристичних рис 
персонажа. Проведення генеральної репетиції – практичного показу із 
застосуванням усіх засобів виразності, технічних прийомів. Узгодження дій 
постановочної групи, творчого виконавського складу та технічних служб із 
забезпечення видовищного синтезу. Визначення проблемних місць і зауважень 
за результатами генеральної репетиції, їх корекція і виправлення згідно з 
рекомендаціями постановочної групи у супроводі роялю. Підготовка рекламної 
продукції: афіш, програм, запрошень із анонсування публічної апробації 
оперної вистави на глядача. Можливість запрошення почесних гостей, 
представників ЗМІ для висвітлення практичного показу у спеціалізованих 
друкованих та інтернет-виданнях, у програмах радіо та телебачення. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС (90 

годин), у тому числі 36 години – це аудиторні навчальні заняття і 54 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


