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Програмні
компетентності

Аналіз аудіовізуальних творів
Другий (магістерський)
025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – 16 год.
Семінарські – 16 год.

Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
І курс, ІІ семестр
– Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності
ЗК 4. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
ЗК 5. здатність до застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 6. здатність генерувати нові ідеї (креативність).
– Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст
компетентності.
СК1.Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої
власні художні концепції.
СК4.
Здатність
інтерпретувати
художні
образи
у
звукорежисерській та педагогічній діяльності.
СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню
інформацію
та
застосовувати
її
для
теоретичної,
звукорежисерської, педагогічної інтерпретації.
СК 7. здатність аналізувати виконання та звукозапис музичних
творів (різних жанрів), здійснювати порівняльний аналіз різних
виконавських та звукорежисерських інтерпретацій;

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та
самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного
образу у виконавстві та звукозаписі.
ПРН.4 Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних
стилів та напрямків
ПРН 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного
твору у звукорежисерській та виконавській діяльності,
створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.
ПРН.6Володіти музично-аналітичними навичками жанровостильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при
створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих
та педагогічних інтерпретацій.
Дисципліна вивчає специфіку теоретичного і практичного
аналізу творів аудіовізуального мистецтва, жанрово-стильові
особливості, принципи та індивідуальний підхід до утворення
звукових образів. Об’єкти вивчення - аудіовізуальні твори як
мистецькі артефакти. Мета – опанування компетентностями з
теоретичних основ аналізу творів мистецтва та засвоєння
принципів практичного аналізу творів аудіовізуального
мистецтва, у тому числі образотворчих, музичних, сценічних,
аудіовізуальних (кіно- та телетворів).
2. Зміст за модулями, темами.
Змістовний модуль
№ 1. Аналіз композиції творів
образотворчого, музичного мистецтва та літератури
1.1. Види мистецтв та принципи їх класифікації.Аналіз
композиції творів мистецтва: Образотворчі твори із символікою
«Звук та слух (4 год.)
1.2. Аналіз композиції творів мистецтва: література та поезія .
Музично-поетична аудіо-композиція (4 год.)
1.3.Модульний контроль: Аналіз музично-поетичної композиції (2
год.)
Змістовний модуль № 2. Аналіз композиції творів музичного
та сценічного мистецтва
2.1. Аналіз композиції творів мистецтва: система лейтмотивів на
прикладі
музичних творів (камерно-симфонічні, хорові та
музично-драматичні твори), (4 год.)
2.2. Аналіз композиції творів мистецтва: драматичні твори,
система лейтмотивів, функції музики, шумів та мови у
драматичному творі (4 год.)
2.3. Модульний контроль: Аналіз функцій музики, шумів та мови
у драматичному творі (2 год)
Змістовний модуль № 3 Аналіз композиції творів синтетичних
аудіовізуальних творів: кінематограф.
3.1. Аналіз композиції творів мистецтва: особливості жанру
трагедії в кіно – кінороман, особливості жанру кінокомедія (4 год.)
3.2. Аналіз композиції творів мистецтва: особливості жанрів
детектив, фантастика, анімація (4 год.)
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3.3. Модульний контроль:
Аналіз системи лейтмотивів у
кінотворі, драматургічна функція шумів та музики у кінотворі (2
год)
Змістовний модуль № 4 Аналіз композиції творів синтетичних
аудіовізуальних творів: масмедіа та мультимедіа
4.1. Класифікація телевізійних жанрів та реклами (4 год.)
4.2. Аналіз композиції творів мистецтва масмедіа та мультимедіа :
телевізійні жанри, реклама, комп’ютерні ігри (4 год.)
4.3.Модульний контроль: Аналіз композиції телевізійної
програми, реклами, комп’ютерної гри (2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 бали
(від 0 до 5 балів за кожне практичне).
2. Самостійна робота – 40 бали (від 0 до 5 балів за кожне
практичне).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний
модуль).
4. Залік / екзамен – 12 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
https://classroom.google.com/u/1/c/MzA4OTIzMDE1MTU1
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Назва кафедри: Кафедра академічного і естрадного вокалу та
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Телефон кафедри
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