
 

 
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Аналіз аудіовізуальних творів» 

Освітні програми:  «Звукорежисура» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

І курс 

І та II семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – І семестр, екзамен – II семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

4 кредит ЄКТС/120 годин (28 лек., 28сем., 64 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна вивчає : специфіку теоретичного і  практичного 

аналізу творів аудіовізуального мистецтва, жанрово-стильові 

особливості, принципи та індивідуальний підхід до утворення 

звукових образів. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єкти  вивчення  -  аудіовізуальні твори як мистецькі 

артефакти, процес  теоретичного і  практичного аналізу творів 

аудіовізуального мистецтва, 

Мета дисципліни – 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). 

Завдання : надати студентам знання з теоретичних основ аналізу 

творів мистецтва та  оволодіти компетентностями (загальними, 

фаховими)  практичного аналізу аудіовізуальних творів згідно 

принципів академічної доброчесності. 

 
 



Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

   Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:  

 Знання:  з історії педагогічної думки, дидактичних функцій, методів 

та засобів навчання; принципів організації навчального процесу у 

вищій школі; законодавства в освітній галузі;  

Вміння: здійснювати пошук та підготовку навчального матеріалу для 

проведення занять, використовувати технічні засоби та комп’ютерні 

технології під час занять; володіти звукотехнічною апаратурою та 

уміти організувати на його базі навчання;  

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 

Знання:  дидактичних функцій, методів та засобів навчання;; 

законодавства в освітній галузі;  

Вміння: здійснювати пошук та підготовку навчального матеріалу для 

проведення занять, використовувати технічні засоби та комп’ютерні 

технології під час занять.  

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність інтерпретувати художні образи у звукорежисерській та 

педагогічній діяльності; здатність збирати та аналізувати, 

синтезувати художню інформацію та застосовувати її для 

теоретичної, звукорежисерської, педагогічної інтерпретації, 

застосувати системи інтегрованих художньо-естетичних знань з 

теорії, історії музики та виконавства, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов згідно до компетентностей 

освітньої програми «Звукорежисура» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво». 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

ПРН1.Володіти професійними навичками звукорежисерської, та 

виконавської, творчої та педагогічної діяльності;  

ПРН.4 Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів 

та напрямків.  

ПРН.6Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-

стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при 

створенні звукорежисерських та виконавських, музикознавчих та 

педагогічних інтерпретацій.   

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 

балів. 

2.  Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 

3.  Екзамен чи диференційний залік – 40 балів / 24 бали. 

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. 

Як можна 

користуватися 

набутими    знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, здатність  до застосовувати знання у 

практичних ситуаціях,  здатність генерувати нові ідеї (креативність),  

здатність до міжособистісної взаємодії. 

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: здатність 

інтерпретувати художні образи у звукорежисерській та педагогічній 

діяльності; здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, звукорежисерської, 

педагогічної інтерпретації.  



Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен 

змістовий розділ включає в себе лекції, семінари, самостійну 

роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння 

якості програмного матеріалу відповідної частини курсу 

Розділ № 1. Аналіз композиції творів образотворчого, музичного 

та сценічного мистецтва 
1.1. Види мистецтв та принципи їх класифікації.  Аудіовізуальне 

мистецтво 

1.2. Аналіз композиції творів мистецтва:Образотворчі твори із 

символікою «Звук та слух 

1.3. Аналіз композиції творів мистецтва: література та поезія . 

Музично-поетична аудіо-композиція 

1.4. Аналіз композиції творів мистецтва: система лейтмотивів на 

прикладі  музичних творів (камерно-симфонічні, хорові та музично-

драматичні твори) 

1.5. Аналіз композиції творів мистецтва: драматичні твори, система 

лейтмотивів , функції музики, шумів та мови у драматичному творі 

Розділ № 2 Аналіз композиції творів синтетичних 

аудіовізуальних творів:  кінематограф, телебачення  
2.1. Аналіз композиції творів мистецтва: особливості жанру трагедії в 

кіно - кінороман 

2.2. Аналіз композиції творів мистецтва: особливості жанру 

кінокомедія  

2.3. Аналіз композиції творів мистецтва: особливості жанрів детектив, 

фантастика, анімація 

2.4. Аналіз композиції творів мистецтва: система лейтмотивів у 

кінотворі, драматургічна функція шумів та музики у кінотворі 

2.5. Аналіз композиції творів мистецтва масмедіа та мультимедіа : 

телевізійні жанри, реклама, комп’ютерні ігри 

Форма контролю: диференційований залік, екзамен 

Види занять:  

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (семінарські заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (розв’язання завдань, переклад, написання 

рефератів, тез та статей);  

Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна.  



Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

1. Безклубенко С.Д.  Український енциклопедичний  кіно словник. 

Т.1. Основні терміни і поняття.   Київ: КНУКІМ, 2006.500 с. 

2. Бєлявіна Н. Д.  Методологія та методика викладання фахових 

мистецьких дисциплін : підручник.  Київ : НАКККіМ, 2015. 250 

с. 

3. Бут О.В. Звук як компонент образної структури фільму: автореф. 

дис. . канд. мистецтвозн. 17.00.04; НАН України. Ін-т 

мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. 

Київ., 2007. 19 с.  

4. Лисса Зофья. Эстетика киномузыки [пер. с нем. А. О. Зелениной, 

Д. Л. Каравкиной]. - Москва : Музыка, 1970.  495 c.  

5. Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних масмедіа : у 2 т. Т. 2. 

Термінологічний словник основних понять і виразів: 

телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо. Запоріжжя : Дике 

поле, 2006. 511 с. 

6. Рязанцев Л. В. Звукорежисура: навч. посіб.  Київ : ДАКККіМ, 

2009. 144 с. 

7. Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної 

культури : монографія. Київ : НАКККіМ, 2012. 320 с. : іл.. 

8. Фількевич Г.М. Співдружність  муз: театр -музика -  кіно. 

Монографія. Київ : КНУТКТ, 2005. 76 с.  

Додаткова:  

Інформаційні ресурси:  

9. Мазель Л. А. Строение музыкальных призведений : учеб. 

пособие.  Москва : Музыка,1986. 528 с., нот.. 

10.Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста: Научное издание. 

Краснодар  : КГУКИ,  2010. – 326 с. 

11. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

Національної академії керівних    кадрів культури і мистецтв 

12. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського 
 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та практичних занять з дисципліни «Аналіз 

аудіовізуальних творів» забезпечується матеріально-технічною 

базою (спеціалізована аудиторія - №004, корп.15, НАКККіМ), 

навчально-методичною документацією та матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  

(корпус №14, ауд. 203). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


 


