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Мета курсу — сформувати професійні навички з самостійної практичної, 

творчої та організаційної діяльності в роботі над різноманітними формами 
музично-виховних шкільних заходів, формування готовності до організації 
видовищних заходів, культурно-дозвіллєвої сфери школярів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Історія української музики», «Історія зарубіжної музики», 
«Основи музичної композиції», «Історія мистецтв», «Інструментознавство», 
«Аналіз музичних творів», «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі 
музичного мистецтва», «Арт-менеджмент», «Сценічний рух», Педагогіка і 
психологія», «Фортепіано» тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до самостійного пошуку та оброблення 
інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність 
визначити аспекти у професійній галузі, які є актуальними для розвитку 
сценічної, технічної та емоційної складової заходу; розуміти сутність і 
соціальну відповідальність майбутньої професії, проявляти до неї стійкий 
інтерес; здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку; самостійної роботи з творами різних жанрів, відповідно до 
програмних вимог; аналізу здобутків світової та національної музичної та 
театральної бази; - ведення навчально-репетиційної роботи; здійснювати 
пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і вирішення 
професійних завдань, професійного і особистісного розвитку 

Програмні результати навчання (ПРН):  
знати: основи режисури (історичні етапи); етапи роботи режисера над 

видовищним або іншими формами музично-виховних заходів; організацію 
діяльності дитячого самодіяльного театрального колективу; організацію 
позаурочного та позашкільного дозвілля учнів; 

 вміти: аналізувати розроблені сценарії дитячих вистав і свят, збірки 
сценаріїв; опрацьовувати літературу (збірники п’єс для дитячого театру, збірки 
пісень і віршів) з метою підбору тематичних матеріалів; підбирати художньо-
естетичні засоби для втілення п’єси для дітей у виставу визначати 
режисерський задум твору; підбирати сценарії різних видів музично-виховних 
заходів різноманітної тематики для постановки з дітьми різного віку; 
реалізовувати сценарно-творчі навички студентів у власних сценарних задумах, 
у здійсненні постановок літературних сценаріїв дитячих музичних вистав; 
складати режисерський план різноманітних музично-виховних заходів; 
організації дитячого колективу для сценічної роботи;  

володіти: цілісно і грамотно сприймати і виконувати музичні твори, 
самостійно засвоювати репертуар музично-виховних заходів, розробляти та 
втілювати постановку видовищних та виховних заходів; працювати в колективі, 
ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом; володіти культурою усного 



та писемного мовлення, професійною термінологією; здатність до 
самореалізації та розкриття особистісного творчого потенціалу, професійного 
лідерства та успіху, самоосвіти і самовдосконалення. 

Зміст навчальної дисципліни 
Зміст дисципліни. Предмет та завдання дисципліни «Режисура 

видовищних заходів. Музичний супровід виховних заходів». Режисура як 
професія. Функції режисера Завдання предмета дисципліни «Режисура 
видовищних заходів. Музичний супровід виховних заходів». Місце предмета в 
загальній програмі навчання майбутнього педагога-організатора, режисера 
музично-виховних шкільних заходів, організатора культурно-дозвіллєвої 
діяльності школярів та керівника дитячого самодіяльного театрального 
колективу. Необхідність систематичної самостійної роботи – обов’язкова умова 
успіху вивчення предмета «Основи режисерської майстерності». Види 
поточного та підсумкового контролю на кожному з етапів навчання. 
Режисерські традиції світового та національного українського театрів. Творчий 
досвід Б. Брехта, В. Мейєрхольда, Л. Курбаса. Режисер – ідейний та художній 
організатор вистави. Три функції режисера: тлумач п’єси, педагог-вихователь, 
організатор і постановник. Режисер – тлумач: вибір матеріалу для постановки, 
аналіз матеріалу, виникнення ідейно-художнього задуму вистави, втілення 
режисером задуму в постановчому плані. Режисер – організатор і постановник: 
робота режисера з актором із створення правдивих сценічних образів. Основні 
методи роботи режисера з актором над роллю: робота за столом, у вигородках, 
на сцені. Режисер – педагог – вихователь: відповідальність режисера за 
смисловий та художній розвиток виконавців. Створення творчої атмосфери на 
репетиції, індивідуальний підхід до виконавців. Вміння зацікавити виконавців 
творчою роботою. Реалізм – основний метод театрального мистецтва. 
Принципи життєвої правди – повне і правильне відображення дійсності. 
Характеристика двох основних напрямків в акторській творчості – мистецтва 
переживання та мистецтва уявлення. П’ять основних принципів системи 
К. С. Станіславського: життєва правда,  вчення про надзавдання, вимоги 
органічності, вчення про дію, як основний матеріал театрального мистецтва, 
вчення про творче перевтілення в образ, як кінцеву мету роботи над роллю. 
Основні частини системи К. С. Станіславського: «Робота актора над собою», 
«Робота актора над роллю». 

Виразні засоби режисури. Мізансцена – мова режисера. Мізансцена, як 
пластично-образне вираження, стан цілеспрямованості, конфлікту. Розвиток 
мистецтва мізансценування в творчості відомих режисерів. Задачі 
мізансценування. Основні і перехідні мізансцени. Мізансцени симетричні і 
асиметричні, фронтальні, діагональні, хаотичні, ритмічні, монументальні, по 
колу, по спіралі, шахові, фінальні мізансцени. Поняття про темпоритм і 
атмосферу. Темп як зовнішнє виявлення дії в часі. Ритм як внутрішня якість дії. 
Нерозривний зв’язок ритму і темпу. Темпоритм вистави як правильно 
знайдений темпоритм наскрізної дії вистави і етапів його розвитку – подій. 
Загроза ритмічної одноманітності та надмірної різноманітності. Почуття міри. 
Знаходження атмосфери як одного з важливих заходів створення образу 



вистави. Правильно знайдена атмосфера і точно вирішені заходи її прояву у 
виставі, як комплекс творчих зусиль режисера, актора, художника. 

Особливості репетиційної роботи режисера. Репетиції, їх види, мета та 
значення. Типи і види репетицій: застольний період, репетиції у «вигородках», 
на сцені, монтувальні, прогонні, генеральні, корегувальні. Завдання кожного 
виду репетицій. Робота за столом як перший етап дійового аналізу п’єси та ролі. 
Робота за подіями як принцип роботи у «вигородках». Робота на сцені – 
перевірка результатів попередніх станів роботи: закріплення всього знайденого 
раніше. Прогонні репетиції – перевірка і уточнення всієї сценічної композиції 
постановки. Монтувальні репетиції – репетиції з установки декорацій з пробою 
музики, світла, шумів, з акторами і без акторів. Створення монтувальних 
витягів. Генеральна репетиція – перевірка творчої готовності постановки в 
цілому. Корегувальна репетиція – виявлення і уточнення загальних недоліків 
постановки. 

Розвиток режисерських здібностей. Поняття про сценічний етюд. 
Сценарій етюду. Режисерський аналіз та задум. Створення етюдів за творами 
образотворчого мистецтва. Визначення теми, ідеї, конфлікту етюду, вчинків 
дійових осіб. Створення постановчого рішення етюду: створення етюдів на 
оцінку подій; невеликих етюдів на ідею байок, прислів’їв та приказок; 
створення етюдів на «статичну мить»; організація сценічного простору за 
пропонованим педагогом завданням; побудова етюдів, що мають метою 
створення сценічної постановки. Робота з постановки режисерських етюдів: 
розповідь про задум етюду; точне викладення в письмовій формі ідеї, теми та 
конфлікту; написання сценарію етюду з викладенням подій та цілей вчинків 
дійових осіб; створення постановочного рішення етюду, організація сценічного 
простору (створення певної атмосфери, світлового, шумового і музичного 
оформлення); затвердження сценарію і постановочного задуму на уроках 
режисури; постановка етюду із студентами свого курсу. 

Робота з постановки режисерських етюдів та підбір музичного 
супроводу. Задум етюдів, написання сценарію етюду в письмовій формі, 
створення постановчого плану, постановка етюдів на просту фізичну дію в 
умовах виправданого мовчання з уявними предметами (поодиноких, парних, 
масових) методом дійового аналізу. Постановка етюдів з імпровізованими 
текстами. 

Монтувальні, прогонні та генеральні репетиції. Практичні заняття: 1. 
Проведення монтувальної репетиції з елементами декоративно-художнього 
оформлення. 2. Проведення монтувальної репетиції зі світлом. 3. Проведення 
монтувальної репетиції з музикою та шумами. 4. Проведення прогонної 
репетиції. 5. Проведення генеральної репетиції. 6. Проведення корегувальної 
репетиції. 7. Проведення генеральної репетиції. 

Особливості режисури театралізованих заходів (театралізованого 
концерту, театралізованого видовища, концертної програми, виховні 
заходи) та формування музичного супроводу. Відсутність театральної 
коробки. Контакт між виконавцями і глядачем. Використання різновидів 
монтажу. Участь режисера у створенні сценарію. Поняття «режисер 
театралізованих заходів». Особливості діяльності і проблеми підготовки 
режисера театралізованих заходів. Функції режисера театралізованих заходів. 



Основні риси сучасного технологічного процесу організації та постановки 
сучасних театралізованих заходів. 

Формування режисерського задуму та підбір музичного супроводу 
для театралізованого видовища або концертної програми. Визначення 
ідейно-тематичної спрямованості видовища. Розробка режисерського задуму 
видовища або концертної програми, режисерського бачення епізодів видовища 
або концертної програми. 

Режисура концертного номеру. Особливості драматургії концертного 
номера: тема, ідея, конфлікт, наскрізна дія, головна подія. Концепція номера. 
Новітність змісту матеріалу в номері, новий незвичайний очікуваний аспект, 
незвичний ракурс у віддзеркалюванні сучасності. Експозиція та розвиток дії. 
Кульмінація як контрастний злам в розвитку дії. Фінал як завершення дії. 
Монтаж різних виразних засобів в єдиний номер. Трюк як неочікувана дія, що 
викликає підвищену емоційну реакцію глядача. Створення художнього образу, 
його узагальненість, метафоричність. Роль і значення костюму, реквізиту, 
декорацій, світлозвукової і музичної техніки в посиленні емоційного 
сприйняття номеру. 

Практична робота з втілення сценарію театралізованого видовища 
або концертної програми. Специфіка роботи з втілення театралізованого 
видовища. Практичне засвоєння принципів театралізації. Постановка 
театралізованого видовища методом дійового аналізу. Жанрова послідовність 
номерів, послідовна зміна серйозних та комедійних жанрів, розташування їх з 
урахуванням підвищення уваги глядача і безперервної зміни номерів. 
Поєднання розрізнених, різнохарактерних номерів в єдине ціле. Встановлення 
живого спілкування між глядачами і виконавцями. Заповнення пауз, що 
виникають під час концертної програми. Темпоритм концертної програми та 
атмосфери. 

Особливості роботи режисера над театралізованими розважальними 
або естрадними програмами. Специфіка вибору музичного супроводу 
видовищного заходу Особливості роботи режисера над задумом програми. 
Режисерські прийоми, які використовуються при постановці розважальних 
програм. Основні методи драматургічної розробки та організації постановчої 
роботи режисера розважальної програми. Художньо-декоративне оформлення 
програм, використання різноманітних засобів мистецтв, організація ігрової 
діяльності за законами драматургії. Ролі та їх розподіл у програмі, 
представлення героїв програми, стимулювання зацікавленості учасників та 
глядачів, створення «гострих», ризикованих ситуацій. Підведення підсумків 
гри. Нагородження переможців. Значення іміджу ведучого програми в її 
успішному проведенні. Режисерські прийоми залучення у конкурсні змагання 
глядача. Глядач, як вболівальник команди. Створення ігрової ситуації, яка 
включає в активну гру глядача. Роль і місце журі в конкурсній програмі. 

Особливості роботи режисера над публіцистичними або тематичним 
програмами. Підбір матеріалу для створення музичного супроводу заходу 
Цілеспрямована режисура на активне рішення соціальних і морально – етичних 
проблем засобами художньої виразності. Створення документально – реального 
та художнього образу в публіцистичній програмі. Мала форма (ілюстративний 



кліп), що сприяє емоційному розкриттю усного інформаційно-публіцистичному 
змісту. 

Специфіка режисури масових свят та їх музичний супровід. 
Визначення поняття «масове свято». Функції режисера – постановника 
масового свята. Знаходження і вивчення документального і художнього 
матеріалу, образного бачення і пластичного втілення матеріалу. Робота над 
постановкою театралізованої масової ходи, мітингу, масового гуляння, 
видовищної частини масового свята. Особливості роботи режисера над 
постановкою масового свята в умовах відкритого простору. 

Специфіка режисури обрядів та фольклорних свят. Роль музично-
тематичного супроводу заходу. Народні обряди та фольклорні свята – 
невід’ємна частина культури українського народу. Використання образної мови 
та символіки в постановці. Розробка ритуальної дії. Прийоми створення 
просторового середовища в фольклорній святковій дії. Розробка етнографічних 
сценок. Пошуки пластичної виразності головних героїв обрядового дійства. 
Робота режисера з художніми колективами. Прийоми залучення учасників у 
святкову дію. Робота режисера над масовими сценами свята. Робота з 
художником, композитором над декоративно-художнім та музично-шумовим 
оформленням обрядів і фольклорних свят. 

Розробка режисерської документації до масових свят. Детальна 
розробка розділів постановочного плану та розділів монтажного листа на основі 
навчальних робіт (сценаріїв). 

Робота режисера над постановкою масового свята або 
театралізованої частини свята. Специфіка створення музичного супроводу та 
його значення у постановці масового свята. Формування задуму роботи. 
Складання режисерської робочої документації. Пошук образного рішення 
епізодів сценарію. Відбір дійових осіб та головних героїв. Розробка інсценівок, 
відбір сценічного майданчика. Робота з художником, композитором, 
хореографом. Програмування різноманітних ситуацій спілкування, створення 
ігрових ситуацій. Робота режисера над масовими сценами. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 
 


