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Обсяг годин – 90 
Лекційні – 20 

Семінарські – 20 
Самостійні – 50  

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

 ступінь вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 
Галузь знань 

02 «Культура і 
мистецтво» 

 

Нормативна 
3. Дисципліни,  які 

забезпечують здобуття 
поглиблених знань зі 

спеціальності, 
спеціалізації 

Модулів – 2 

Спеціальність 026 
«Сценічне мистецтво» 

 
 

Спеціалізація  
«Музична режисура» 

 

Рік підготовки: 
2-й Змістових модулів – 2 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання:  

Реферат 
 

Семестр: 
4-й 

Лекції: 
20 годин 

Семінари: 
20 годин 

Самостійна робота: 
50 год. 

(у т.ч. ІНДЗ – 10 год.) 
Індивідуальне завдання 
входить до самостійної 

роботи 
Загальна кількість 

годин – 90 

Ступінь вищої освіти: 
«Доктор мистецтв» 

Вид контролю: 
Екзамен – 4 семестр 

 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних  – 2 
самостійної роботи – 

2,5 
Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної 
роботи становить:  
для денної форми навчання: 40 год. (~44,4 %) до 50 год. (~55,6 %).  
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2. Анотація, мета та завдання навчальної дисципліни  
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  «Новітні тенденції в музичному 
театрі ХХІ століття» є  аналіз музичних вистав різних жанрів (опера, мюзикл, 
балетно-танцювальний спектакль та ін.); разгляд різних підходів до музичної, 
оперної та балетної режисури, відстеження новітніх аспектів у виконавському 
мистецтві музичного театру та сценографії, вивчення специфіки роботи над 
сценічними образами виконавців вокальних і танцювальних партій.  

Місце дисципліни в програмі навчання: базовий фундаментальний курс за 
спеціальністю та спеціалізацією, що забезпечує набуття професійних мистецьких 
та науково-дослідницьких компетентностей творчого аспіранта за ступенем вищої 
освіти «Доктор мистецтва». 

Міждисциплінарні зв’язки. 
ГЕ 1: Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями, 
персоналії. 
ГЕ 2: Основна іноземна мова (англійська).  
ВВА 1: Філософія культури.          
ВВА 2: Естетичні парадигми сучасності. 
ФП-1: Концепції  розвитку сучасного сценічного мистецтва.    
ЗП-1: Режисура музичного театру (Фах).        
ЗП-3: Підготовка творчого мистецького проєкту.      
ПД-1: Підготовка науково-дослідного проєкту.     
Мета: формування уявлень про особливості функціонування музичного театру в  
ХХІ столітті, виявлення та окреслення його нових форматів, жанрової специфіки; 
розкриття особливостей музично-театральної діяльності в контексті сучасних 
комунікативних практик і  глобалізаційних соціо-культурних процесів.  
Завдання: 

– сформувати  уявлення  про особливості функціонування музичного театру  в 
ХХІ столітті; 
– засвоїти інформацію, щодо нових форматів та жанрової специфіки 
сучасного музичного театру;  
– проаналізувати перспективи створення мистецьких творів музичного театру як   
високотехнологічних  артпродуктів; 
–з’ясувати особливості музично-театральної діяльності в контексті 
сучасних комунікативних практик; 
– розкрити тенденції розвитку музичного театру ХХІ століття у зв’язку з 
глобалізаційними соціокультурними процесами.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен 
знати: 

– фактичну інформацію, що стосується нових форматів і жанрів музичного 
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театру ХХІ століття; 
– інноваційні технології, які  застосовуються в сучасному музичному театрі; 
– особливості комунікативних практик, що впливають на музично-театральне 
мистецтво; 
– геополітичні контексти, що впливають на розвиток глобалізаційних процесів в 
умовах яких існує сучасний музичний театр; 

– концептуальні засади творчої діяльності провідних діячів музичного театру 
ХХІ століття; 

вміти: 
– узагальнювати фактичний матеріал;  
– аналізувати види, форми, жанри музичного театру ХХІ століття та їхню 

специфіку; 
– аналізувати практичний і теоретичний доробок провідних діячів сучасного 

музичного театру;  
– визначати особливості концептуального бачення  діячів сучасного музичного 

театру;  
– відстежувати та фіксувати новітні явища сучасного музичного театру;   
– застосовувати на практиці теоретичні знання з метою створення  якісного  

мистецького продукту; 
володіти професійними компетенціями: 
– спроможністю використовувати дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 
досягнень з відповідного напряму; 

– можливістю застосовувати сучасні мистецтвознавчі знання та методології у 
процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності; 

– розумінням специфіки об’єктів дослідження у сфері культури і мистецтва, 
здатністю до критичного мислення, використанням набутого особистісно-
професійного досвіду у вирішенні наукових завдань та аналізу 
міждисциплінарних явищ та процесів; 

– готовністю до операційного аналізу, зіставлення, синтезу, порівняння різних 
мистецьких явищ і процесів для вирішення визначених науково-дослідницьких 
завдань; 
– орієнтацією у просторі сучасної музично-театральної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
– здатність до самоаналізу дослідницької діяльності, вміння аналітично мислити, 
ставити проблему і розуміти шляхи її вирішення;  
– спроможність критичного оцінювання результатів дослідження; 
– здатність аргументовано викладати і захищати свою наукову позицію в науковій 
дискусії. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1. СУЧАСНИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕАТР: ЖАНРОВА 
СПЕЦИФІКА, ЗЛАМ КАНОНІВ  

Змістовний модуль 1. Опера, мюзикл, оперета ХХІ століття  

        
Тема 1.  Образна мова  музичної  вистави ХХІ століття  

Інноваційний досвід сучасного музичного театру, жанр «літературної» опери. 
Відхід від традиційної форми оперного спектаклю: деформація первісного  
тексту, використання звукозапису. Поєднання музичних і сценічних елементів 
у сучасній музичній виставі. Оперні вистави site-specific (залізничний вокзал 
тощо), імерсивний спектакль. Новітні аспекти виконавства сучасного музично-
театрального твору: автентичний, інтерпретаційний, інші. Співтворчість 
режисера і диригента. Вокаліст як інтерпретатор і генератор нових смислів.   
Сценографічний образ сучасної музичної вистави: традиційні й новаторські 
способи його створення. Відмова від живописних засобів у сценографії.  
Сценограф як співпостановник музичної вистави. Сценічний простір не як 
місце дії, а як простір драматичної напруги.  Взаємозв’язок і співвідношення 
акустичного і фізичного просторів у музичній виставі.  
 
Семінар 1. Сценографія і сценічні технології сучасного музичного театру 
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.  
 
Тема 2. Режисура сучасного музичного театру  
Концепція режисерського авторства в сучасному музичному театрі. Досвід 
«режисерів-реставраторів» у європейському музичному театрі.  Режисер як 
претендент на роль співавтора музичного твору. Ре-театралізпція класичної 
опери, відмова від ілюстрації партитури та костюмованих версій, 
переосмислення і переробка сюжетів, лібрето  в сучасних поставах класичних 
опер. Радикалізм сценічних інтерпретацій оперної класики.  
Традиційні постави оперних вистав у провідних театрах світу (Метрополітен 
опера, Ковент Гарден та ін.)  
 
Семінар 2. Оперна режисура в Україні: досвід, проблеми, перспективи 
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.  
    
Тема 3. Мюзикл і оперета та новітні формати музичної вистави ХХІ 
століття  
Особливості функціонування музично-сценічних жанрів оперети,  мюзиклу, 
ревю, кабаре тощо в ХХІ столітті. Синтез театральних форм у сучасній 
музичній виставі, взаємозв’язок музично-театральних форм із популярною 
музикою та естрадою. Новітні формати музично-театральних творів: 
акціоністські музичні твори, акустичні перформанси, інструментальний театр.  
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Вплив візуальних мультимедіа-технологій на створення музичних вистав 
новітніх форматів. Музичний театр on-line.   
 
Семінар 3. Український мюзикл: специфіка функціонування 
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.  
 
Змістовний модуль 2. Глобалізаційні, комунікативні та інші актуальні 
аспекти функціонування  музичного театру ХХІ століття 
 
Тема 4.  Танцювально-пластичні жанри сучасного музичного театру  
Еволюція танцювально-пластичних форм у музичному театрі ХХІ стліття. 
Балетні вистави-модерн, досвід європейських хореографів-авангардистів 
(Анжелен Прельжокаж, Їржі Кіліан, Жан-Крістоф Майо та ін.). Соціально-
філософські засади сучасного танцю. Поняття тілесності як ключове в 
танювальному мистецтві ХХІ ст., «тілесна свідомість» як художній прийом. 
Нові виконавські техніки у танцювально-пластичних жанрах. Естетика і 
етика сучасного танцю. Інклюзія,  арттерапія в танцювальному мистецтві 
ХХІ століття. 
 
Семінар 4. Сучасний танець в Україні:  особливості становлення і 
розвитку       
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.  
  
Тема 5. Світові фестивалі музичних вистав 

Музично-театральні фестивалі як  вагома складова мистецького процесу, як 
платформа для мистецьких відкриттів. Класифікація фестивалей, їхні основні 
моделі. Фестиваль як бізнес-проєкт, особливості функціонування (фінансового 
забезпечення), довколофестивальна інфраструктура. Досвід міжнародних 
музично-театральних фестивалів для  фестивалетворення в Україні. Соціально-
освітні  аспекти музично-театрального фестивального руху. Основні тенденції 
діяльності вітчизняних музично-театральних фестивалів. Музично-театральні 
фестивалі як фактор здійснення культурної політики на місцевому, 
регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях.   
 
Семінар 5. Фестивалі  музичних вистав в Україні 
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.  
   
МОДУЛЬ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
ІНДЗ. Реферат  
Тематику, методичні вказівки та літературу див. у п.9.1. Силабусу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістовних модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма 
усього у тому числі 

лек. сем с.р. 
1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1.  СУЧАСНИЙ МУЗИЧНИЙ ТЕАТР: ЖАНРОВА 
СПЕЦИФІКА, ЗЛАМ КАНОНІВ  

Змістовний модуль 1. Опера, мюзикл, оперета ХХІ століття 
Тема 1. Образна мова  музичної  вистави ХХІ 
століття 

8 4  4 

Семінар 1. Сценографія та сценічні технології 
сучасного музичного театру  

8  4 4 

Тема 2. Режисура сучасного музичного театру 8 4  4 
Семінар 2. Оперна режисура в Україні: досвід, 
проблеми, перспективи  

8  4 4 

Тема 3. Мюзикл і оперета та нові формати музичної 
вистави ХХІ століття 

8   4  4 

Семінар 3. Український мюзикл: специфіка 
функціонування 

8  4 4 

Разом за змістовим модулем 1 48 12 12 24 
Змістовний модуль 2. Глобалізаційні, комунікативні та інші актуальні 
аспекти функціонування  музичного театру ХХІ століття  
Тема 4. Танцювально-пластичні жанри сучасного 
музичного театру  

8 4  4 

Семінар 4. Сучасний танець в Україні:  особливості 
становлення і розвитку  

8  4 4 

Тема 5. Світові фестивалі музичних вистав  8 4  
 

4 

Семінар 5. Фестивалі  музичних вистав в Україні  8  4 4 
Разом за змістовим модулем 2 32 8 8 16 
Усього годин за МОДУЛЕМ 1 80 20 20 40 
МОДУЛЬ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
ІНДЗ. Реферат 10   10 
Усього годин за МОДУЛЕМ 2 10   10 
Разом з дисципліни 90 20 20 50 
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5. Індивідуальне завдання 
 

4 семестр 
ІНДЗ. Реферат (за вибором у контексті майбутніх творчого мистецького та 
науково-дослідного проєктів) 

 
5. Методи навчання 

 
Аспірантоцентрований, особистісно-орієнтований підхід у викладанні з 
використанням традиційних та інноваційних методів навчання і 
самонавчання. 
Вербальний: лекція, навчальна дискусія, обговорення. 
Наочний: перегляд візуальних матеріалів (відео, ілюстрації, фотографії). 
Аналітичний: аналіз аудіо-відеоматеріалів, ілюстрацій, актуальних  
досліджень практиків сучасного музичного театру.   
Мистецтвознавчий: типологічний, жанровий, стилістичний, 
інтерпретаційний, герменевтичний, семіотичний. 
Дистанційний: online лекції, вебінари, консультації в Zoom та Skype, 
платформа Moodle. 

7. Методи контролю 
 

Міжсесійний (поточний) контроль 
Вербальний: співбесіда, контрольне опитування, відповідь на семінарі. 
Аналітичний: аналіз матеріалів до семінарів, консалтінгові зустрічі. 

 
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 
Комплексний екзамен: білети, реферат, його захист. 
 

9. Засоби діагностики успішності навчання 
 

Усна відповідь на питання екзаменаційних білетів. 
Аналіз реферату. 
Доповідь на захисті реферату. 
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