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1.

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3

Опис навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація,
ступінь вищої освіти
Галузь знань
02 «Культура і
мистецтво»

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Спеціальність 026
«Сценічне мистецтво»
Індивідуальне науководослідне завдання:
Реферат

Загальна кількість
годин – 90
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4

Спеціалізація
«Музична режисура»

Ступінь вищої освіти:
«Доктор мистецтв»

Обсяг годин – 90
Лекційні – 20
Семінарські – 20
Самостійні – 50

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання
Нормативна
3.Дисципліни, які
забезпечують здобуття
поглиблених знань зі
спеціальності,
спеціалізації
Рік підготовки:
2-й
Семестр:
3-й
Лекції:
20 годин
Семінари:
20 годин
Самостійна робота:
50 год.
(у т.ч. ІНДЗ – 10 год.)
Індивідуальне завдання
входить до самостійної
роботи

Вид контролю:
Екзамен – 3 семестр

самостійної роботи – 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 «Концепції розвитку сучасного
сценічного мистецтва» є особливості функціонування сценічного мистецтва
кінця ХХ – початку ХХІ століть, що суттєво впливають на професійну діяльність
режисера музичного театру.
Місце дисципліни в програмі навчання: базовий фундаментальний курс за
спеціальністю, що забезпечує набуття професійних мистецьких та науководослідницьких 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-2: Новітні тенденції в музичному театрі ХХІ ст.
ЗП-1: Режисура музичного театру (Фах).
ЗП-3: Підготовка творчого мистецького проєкту.
ПД-1: Підготовка науково-дослідного проєкту.
Мета: поглиблення уявлень про найважливіші аспекти функціонування сучасного
сценічного мистецтва, специфіку сценічної творчості, нові організаційні форми;
розкриття особливостей його багатогранності та поліфонічності; виявлення
новітніх аспектів сценічної діяльності, їх актуальності і суголосності суспільній
проблематиці ХХІ століття.
Завдання:
– сформувати уявлення про функціонування сценічного мистецтва кінця ХХ –
початку ХХІ століть;
– засвоїти інформацію, щодо основних естетичних параметрів сучасного
сценічного мистецтва;
– з’ясувати та обґрунтувати естетичні пріоритети провідних практиків
сцени;
– проаналізувати особливості комунікації та запитів глядачів у практиці
сценічного мистецтва;
– виявити концептуальні засади перспективого розвитку сучасного сценічного
мистецтва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен:
знати:
– фактичну інформацію, що стосується сценічного мистецтва ХХ – початку ХХІ
століть;
– суспільні та політичні фактори, що зумовили виникнення й формування тих чи
інших явищ сценічного мистецтва;
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– теоретичне обґрунтування новітніх процесів, що мають місце у сучасному
сценічному мистецтві;
– особливості функціонування різних видів сценічної діяльності на сучасному
етапі;
– специфіку образно-семантичної системи сучасного сценічного мистецтва;
– концептуальні засади діяльності провідних сценічних митців кінця ХХ–
початку ХХІ століть.
вміти:
– узагальнювати фактичний матеріал;
– розрізняти види, напрямки, форми, жанри сучасного сценічного мистецтва та
їхню специфіку;
– аналізувати практичний і теоретичний доробок провідних діячів сучасного
сценічного мистецтва;
– визначати особливості концептуального бачення сучасних сценічних діячів;
– відстежувати та фіксувати новітні явища сучасного сценічного мистецтва;
– застосовувати на практиці теоретичні знання з метою створення якісного
артпродукту.
володіти професійними компетенціями:
– спроможністю використовувати дослідницькі навички, достатні для
проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових
досягнень з відповідного напряму;
– 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,
здатність до критичного мислення, використанням набутого особистіснопрофесійного 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 сучасного сценічного мистецтва, художніх напрямів,
жанрів і стилів мистецтва, творчості, спроможністю характеризувати культурномистецькі явища.
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. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО
СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Змістовний модуль 1. Новітні форми сценічного мистецтва
Тема 1. Перформативність сучасних сценічних форм
Візуальна домінанта сценічного мистецтва. Постдраматичний театр як
театрально-видовищна форма, де текст позбавлений пріоритетного начала.
Перформанс як явище паратеатральної діяльності, метою якої є підвищення
ігрового змісту реального життя. Перфоманс як мистецтво рухливих форм, що
актуалізує спонтанність, випадковість, непередбачуваність.
Перформанс і постдраматичний театр. Перфоманс у сучасній сценічній
практиці. Перфоменси та хепенінги як особливі форми імпровізаційного
видовища.
Концепція тілесності в сучасному сценічному мистецтві. Фізичний театр і його
провідні майстри.
Семінар 1. Концепція перформативності у працях Еріки Фішер-Ліхте
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.
Тема 2.Неофольклоризм і неоритуальність сучасного сценічного мистецтва
Неоритуальність і неофольклоризм у сучасному сценічному мистецтві.
Транслітерація досвіду перформансу в неоритуальних сценічних дійствах.
Антропологічні підходи в сценічній практиці. Синергетичність у використанні
простору і часу неоритуального дійства.
Сценічне мистецтво в публічному просторі: реалізація сценічного дійства у
просторах вулиці, басейнів, промзон і т. д. Енвайромент як можливість
презентації сценічного твору, як реалізація ідеї гри в реальному середовищі.
Сценічний твір сайт-специфік.
Семінар 2. Аналіз постдраматичних форм у праці Г.-Т. Лемана
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.
Тема 3. Синкретизм, синтетизм, взаємодія й поєднання сценічних форм і
гуманітарних практик
Виконавські
форми
сучасного
сценічного
мистецтва
та
їхнє
поєднання:драматичний театр, танець, музичний театр, фізичний театр, театр
ляльок, цирк і т.д. Сценічне мистецтво у комплексі з іншими формами
культурної і мистецької діяльності, як то фото, радіотрансляції, кінематограф,
відеопроекції, живопис, скульптура, інсталяції, дизайн тощо.
Сценічне мистецтво і види гуманітарної діяльності (колекціонування, музейна
справа, документування тощо). Практика документалізації в сценічному творі.
Документ як основа сценічного твору. Site-specific театр.
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Семінар 3.Інклюзивні сценічні практики
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.
Змістовний модуль 2. Сценічне мистецтво в сучасних комунікативних
системах
Тема 4. Діджиталізація сценічного мистецтва
Сучасні комп’ютерні технології в сценічному творі. Акустичні і відеоефекти як
способи створення художньої образності. Змішана реальність або доповнена
реальність в сценічному творі. Поєднання реальних виконавців із віртуальними
трьохвимірними
дійовими
особами,
створеними
за
допомогою
комп’ютернихтехнологій.Комбінація
відзнятого
матеріалу
з
об’єктами
створеними в трьохвимірному і чотирьохвимірному просторі. Matchmoving як
єдність віртуального і реального просторів.
Сценічне дійство із 360-градусною голографією, яка створюється за допомогою
лазерних променів, внаслідок чого виникає ілюзія ідеального перегляду.
Трансляція сценічних творів через соціальні мережі та спеціальні платформи
online. Віртуальний сценічний твір: додаток для перегляду сценічного твору у
віртуальній реальності.
Семінар 4.Сценічне мистецтво online
Завдання, план, методичні вказівки та літературу див. у п.9.2. Силабусу.
Тема 5. Завдання і функції сценічного мистецтва в актуалізації суспільної й
політичної проблематики
Суспільна відповідальність сучасного сценічного мистецтва. Сценічний твір як
фактор актуалізації важливої проблематики. Фокусування суспільної
проблематики, її розробка, адаптація для широкого глядацького загалу.
Концепція комунікативного розвитку в сфері сучасного сценічного мистецтва.
Форми позавербальної художньої комунікації в сценічному творі.
Семінар 5.Постколоніальний дискурс сучасного сценічного мистецтва
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. МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНОГО СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Змістовний модуль 1. Новітні форми сценічного мистецтва
Тема 1. Перформативність сучасних сценічних форм
8
4
4
Семінар 1. Концепція перформативності у працях
8
4
4
Еріки Фішер-Ліхте
Тема 2. Неофольклоризм і неоритуальність
8
4
4
сучасного сценічного мистецтва
Семінар 2. Аналіз постдраматичних форм у праці Г.-Т.
8
4
4
Лемана
Тема 3. Синкретизм, синтетизм, взаємодія й поєднання
8
4
4
сценічних форм і гуманітарних практик
Семінар 3. Інклюзивні сценічні практики
8
4
4
Разом за змістовим модулем 1
48
12 12
24
Змістовний модуль 2. Сценічне мистецтво в сучасних комунікативних
системах
Тема 4.Діджиталізація сценічного мистецтва
8
4
4
Семінар 4. Сценічне мистецтво online
8
4
4
Тема 5. Завдання і функції сценічного мистецтва в
8
4
4
актуалізації суспільної й політичної проблематики
Семінар 5. Постколоніальний дискурс сучасного
8
4
4
сценічного мистецтва
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
Усього годин за МОДУЛЕМ 2
10
Разом з дисципліни
90
20 20

10
10
50
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5. Індивідуальне завдання
3 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.
Мистецтвознавчий: типологічний,
жанровий,
стилістичний,
інтерпретаційний.
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.
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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