НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Назва дисципліни
Рівень вищої
освіти
Спеціальність
Тип і назва
освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Програмні
компетентності

Історія та теорія музичних стилів
Другий (магістерський)
025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – 16
Семінарські – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
І курс, ІІ семестр
– Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності
ЗК3.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології
ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
– Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст
компетентності.
СК1.Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої
власні художні концепції.
СК 2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями
конкретного історичного періоду.
СК5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню
інформацію
та
застосовувати
її
для
теоретичної,
звукорежисерської, педагогічної інтерпретації.

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

ПРН (номер). Зміст програмних результатів.
ПРН3.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 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанровостильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при
створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих
та педагогічних інтерпретацій.
Дисципліна «Історія та теорія музичних стилів» базується на
знаннях, спільних для комплексів музично-історичних та
музично-теоретичних дисциплін, курсів гуманітарних наук:
історії світової та української культури, філософії. Об’єктами
вивчення є теорія і історія музичних стилів, сукупність
характерних рис культури і мистецтва різних епох, країн і націй,
а також особливостей, які характеризують індивідуальний стиль
митця. Мета дисципліни – створення комплексу теоретичних
знань з теорії та історії музичних стилів.
2. Зміст за модулями, темами.
Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні основи поняття
стиль
1.1Теорія музичного стилю: терміни, поняття, трактовки,
класифікація (4 год.)
1.2.Стилі в історії музичного мистецтва (4 год.)
1.3.Модульний контроль: Стиль і жанр: специфіка функцій (2
год.)
Змістовий модуль 2. Типології стилів та їх атрибуція
2.1.Національний стиль (4 год.)
2.2.Авторський стиль (4 год.)
2.3.Модульний контроль: індивідуальний стиль виконавця (2
год)
Змістовний модуль 3. Методи атрибуції стилів
3.1. Компаративний метод (4 год.)
3.2. Статистичний метод (4 год.)
3.3.Модульний контроль: Експериментальний метод: слухова
та зорова експертиза (2 год.)
Змістовний модуль 4.Музично-стильовий аналіз творів
4.1. Аналіз стилю відповідно до епохи та географічного ареалу
( на прикладі окремої епохи, країни) (4 год.)
4.2. Аналіз індивідуального авторського стилю (на прикладі
окремих персоналій) (4 год.)
4.3.Модульний контроль: Аналіз національного стилю:
порівняльний аналіз музичної стилістики (2 год).

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу
Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

Література

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.
Посилання
https://classroom.google.com/u/0/c/MzA5MjI5MzUxNTQw
https://classroom.google.com/u/1/c/NTQ0NzUzNzkxNDM5
Публікації науково-педагогічного працівника за темою
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с.
2.Бєлявіна Н. Д. Проблеми підготовки магістрів звукорежисерів
// Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури : зб. наук. пр. Вип. ХХІІ. Київ : Міленіум, 2009.
С. 313–315.
3. N. BIELIAVINA, V. BIELIAVIN Retrospective Review of the
Development of the Concepts of Consonance and Dissonance: On the
Problem of Musical and Aesthetic as well as Physical and
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Додаткова:
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Кафедра

Назва кафедри: Кафедра академічного і естрадного вокалу та
звукорежисури
Телефон кафедри
Сторінка кафедри на сайті Академії
Імейл кафедри https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogomistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva
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ПІБ викладача Бєлявіна Н.Д.
Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат
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Вчене звання: професор
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мистецтв України
Тел.: 05053587912
E-mail: nbieliavina@dakkkim.edu.ua
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