
 
 

 



1. Загальні положення 

Оперна студія Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки  (далі – 

Оперна студія) є її структурним підрозділом і здійснює свою діяльність 

відповідно до чинного законодавства України, Статуту Дніпропетровської 

академії ім. М. Глінки, цього Положення. 

Оперна студія за своїми специфічними особливостями є базою, що 

готує оперних співаків. 

На базі Оперної студії здійснюється професійно-практична підготовка 

студентів кафедри вокально-хорового мистецтва та музикознавства, що 

наближена за формою і виробничих умов до роботи в професійному 

оперному театрі. 

Оперна студія може залучати до підготовки та проведення навчальних 

вистав науково-педагогічних працівників кафедри вокально-хорового 

мистецтва та музикознавства за погодженням із завідувачем кафедри. 

Право викладати в Оперній студії (диригенти, режисери та інш.) 

надається фахівцям, які мають профільну освіту. 

 

2. Діяльність Оперної студії 

Основна мета – професійна підготовка оперного співака. 

Головне завдання – послідовне закріплення знань та практичних 

навичок, одержуваних студентами в ході освітнього процесу. 

На підставі навчального плану студенти спеціалізації «Академічний 

спів» з першого курсу одночасно з вивченням ключових термінів основ 

вокальної техніки і акторської майстерності проходять сценічну підготовку, 

набуваючи вміння і навички акторської і сценічного майстерності. 

Затвердження репертуарних планів, розподіл студентів на виконавські 

партії-ролі, рішення відносно вистав здійснюється на кафедрі «Вокально-

хорового мистецтва та музикознавства» Дніпропетровської академии 

музики ім. М. Глінки. 

Студенти-бакалаври на 2-3 курсах вивчають дисципліну «Оперний 



клас», на 4 курсі – дисципліну «Оперна студія», студенти-магістри 

проходять дисципліну «Оперна майстерність», яка завершується атестацією 

з присвоєнням кваліфікації «Артист-вокаліст (оперний)» (згідно 

класифікатору професій України). 

Студенти-бакалаври другого і третього курсу в основному 

призначаються на ролі другого плану. Досить підготовлені в технічному 

відношенні, з точки зору педагога з фаху студенти другого і третього курсів 

можуть бути призначені на головні партії у виставах. 

Студенти випускних курсів призначаються на головні ролі-партії для 

проведення атестації з «Оперної майстерності» за погодженням з 

педагогами з фаху і затверджуються завідувачем кафедри «Вокально-

хорового мистецтва та музикознавства». 

Для досягнення намічених цілей Оперна студія здійснює такі види 

діяльності: 

 виконання кращих зразків українського та світового оперного 

мистецтва; 

 пропаганда визнаних зразків оперного мистецтва серед сучасного 

слухача; 

 проведення атестації у формі відкритих оперних вистав або 

окремих фрагментів з опер; 

 проведення аналізу музичної драматургії оперного твору, 

заучування вокальних партій з концертмейстером і ретельне опрацювання їх з 

диригентом з урахуванням задуму режисера-постановника. 

Показ вистав Оперної студії Дніпропетровської академії музики ім. 

М. Глінки здійснюється без продажу квитків (на благодійній основі). 

 

3. Управління Оперною студією 

Кафедра, на якій здійснюється підготовка оперних співаків несе 

відповідальність роботу Оперною студією. Кафедра визначає науково-

педагогічного керівника, який відповідає за організацію роботи оперної студії. 



Він разом з завідувачем кафедри: 

 формує репертуарний план вистав на навчальний рік; 

 затверджує репертуарний план; 

 вирішує питання призначення і зняття студентів з партій-ролей; 

 обговорює і вирішує поточні питання; 

 затверджує графіки виступів 

 накопичує матеріал роботи Оперної студії, що відображає його 

діяльність (афіші, буклети, подяки, фото-відеоматеріали, публікації в ЗМІ та 

інш).



 


