
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«ОСНОВИ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 

(виконавсько-режисерська майстерність) 
 

Мета курсу — є оволодіння студентами основами техніки та мистецтва сценічно-
виконавської діяльності; набуття теоретичних знань та практичних виконавських навичок у 
створенні художніх образів, формування у студентів знань, умінь і навичок, які необхідні 
майбутнім спеціалістам із галузі музичного мистецтва (концертним виконавцям) для 
використання засобів нових інформаційних технологій під час виконавства. 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах, студійний практикум, вокальний ансамбль, музичний інструмент, історія 
та теорія вокального мистецтва, історія української музики, історія зарубіжної музики, 
педагогіка і психологія, етнографія, діловий етикет.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 
Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у виконавській діяльності; 
здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва; здатність 
використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності; здатність 
розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; здатність застосовувати базові 
знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій; здатність використовувати 
широкий спектр міждисциплінарних зв’язків; здатність використовувати засоби масової 
інформації для просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури. 
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати:. формування виконавських творчих та педагогічних навичок; методи репетиційної 
роботи та концертних виступів; жанрово-стильових характеристик музичних творів; 
особливості музично-естетичних стилів та напрямів; особливості драматургії та художньої 
інтерпретації; специфіку сценічно-виконавської інтерпретації; сутність основних термінів, 
пов’язаних із музичним мистецтвом; специфіку різних галузей музичного мистецтва, змісту 
мистецьких цінностей, естетичних ідеалів та національної свідомості. 
уміти: демонструвати навички виконавської, творчої та педагогічної діяльності; досягати 
якісної репетиційної роботи та досконалих концертних виступів; аналізувати музичні твори 
та намічати ефективні шляхи їх виконавського втілення; відтворювати драматургічну 
концепцію музичного твору у відповідності зі стильовими особливостями; відтворювати 
драматургічну концепцію музичного твору; удосконалювати виконавські вміння і навички; 
розвивати почуття художньої форми, логіки структури композиції на музичному матеріалі 
різних епох, напрямів, жанрів, стилів; аналізувати мистецтвознавчу та музично-педагогічну 
літературу; узагальнювати окремі методи і прийоми робити над музичними творами; 
розвивати мистецькі цінності, демократичні та естетичні ідеали, гуманістичну мораль та 
національну свідомість у процесі опанування музичного мистецтва.  
володіти: методами взаємодії між викладачем, колегами, студентами з приводу формування 
виконавсько-творчих та педагогіко-практичних навичок та концертних виступів; методами 
реалізації музичного образу у виконавській діяльності; комунікацією з приводу усвідомлення 
жанрово-стильових характеристик музичного мистецтва; системами розвитку 
загальнолюдських, мистецьких, демократичних, гуманістичних, національних цінностей під 
час сприймання та усвідомлення музичного мистецтва.    

Зміст навчальної дисципліни 
Специфіка сутності поняття «сценічно-виконавська майстерність». Розкриваються 
поняття «виконавство», «майстерність», «виконавська майстерність», «сценічно-виконавська 
майстерність». Висвітлюється музичне 8 виконавство як результат розуміння національної 
специфіки різних музичних жанрів та стилів. 
Особливості музичного виконавства. Висвітлюються провідні школи в сфері музичного 
виконавства (інструментального, хорового, вокального) , їх відмінності та специфіка. 
Особливості відображення засобів музичного виконавства та концертно-виконавської 
майстерності. Розкриваються основні принципи розвитку сценічно-виконавської 
майстерності виконавців (індивідуальний підхід; єдність художнього й технічного; 
поступовість і послідовність та ін.); розглядаються основні принципи формування та 



розвитку музично-виконавських здібностей студентів у процесі опанування музичних творів 
(слухових уявлень, рухливо-моторної техніки, музичної пам’яті та ін.). 
Виконавський процес інтерпретації змісту музичних творів. Відображуються 
закономірності та особливості музично-виконавського розвитку студентів. Розглядається 
вплив кращих досягнень музичної творчості зарубіжних і українських композиторів на 
становлення магістранта як концертного виконавця. 
Критерії розвитку сценічно-виконавської майстерності. Особливості активізації 
психомоторики виконавця під час публічного виступу. Розглядаються значення вірного 
відбору та демонстрації репертуару у вихованні виконавця з урахуванням індивідуально-
психологічних відмінностей. Розкриваються основні фізіологічні закономірності вищої 
нервової діяльності студента під час підготовки та здійснення концертно-сценічної 
діяльності. 
Зовнішній психофізіологічний аспект розвитку сценічно-виконавської майстерності на тлі 
відображення виконавської техніки та сценічного втілення. Основні методи виховання 
образно-асоціативного мислення, творчого втілення магістрантів під час виконавського 
полілогу зі слухачами. 
Особливості активізації психомоторики виконавця під час сценічного виступу. 
Розкриваються особливості становлення виконавської надійності як основи успішного 
виступу в якості концертного виконавця. 
Розвиток артистизму, індивідуальності, самостійності виконавського музичного 
мислення. Розглядаються дієві засоби становлення та розвитку сценічно-виконавської 
майстерності майбутніх магістрів музичного мистецтва як концертних виконавців. 
Висвітлюються особливості розвитку сценічної майстерності під час інструментальної, 
хорової та вокальної діяльності. 
Психолого-педагогічні умови, закономірності розвитку сценічно-виконавської 
майстерності майбутнього концертного виконавця. Характеризуються провідні умови та 
закономірності сценічно-виконавського втілення студентів як майбутніх концертних 
виконавців. 
Методи, прийоми і принципи розвитку сценічно-виконавської майстерності 
майбутнього спеціаліста з музичного мистецтва за кваліфікацією «концертний 
виконавець». Визначається ефективне методичне забезпечення (принципи, методи, 
прийоми) у розвитку сценічно-виконавської майстерності бакалаврів музичного мистецтва. 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить11,5 кредитів ЄКТС (345 годин), у тому 
числі 156 годин – це аудиторні (лекційні та практичні) заняття; 189 годин – самостійна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік – 4, 6, 7 семестр; іспит – 8 семестр. 
 


