Силабус навчальної дисципліни
«Методика викладання звукорежисури»
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

5 кредитів ЄКТС/150 годин (28 лек., 28сем., 94 самост. роб.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Дисципліна вивчає : специфіку реалізації педагогічних методів і
технологій мистецької освіти, психолого-педагогічні засади
цілеспрямованого
систематичного
формування
творчої
особистості,
параметри
сформованості
професійних
компетентностей і показники готовності до творчої діяльності
фахівця мистецької сфери – звукорежисера
Об’єкти вивчення - загальні методологічні та методичні основи
мистецької освіти, процес виховання фахівця мистецької сфери –
звукорежисера.
Мета дисципліни – опанування компетентностями з методології та
дидактичних принципів організації навчального процесу у вищій
школі, з теорії навчання та виховання фахівців мистецької сфери.
Завдання: оволодіти знаннями, уміннями, навичками та
компетентностями (інтегральними, загальними, фаховими) з
викладання дисциплін зі спеціальності «Звукорежисура» та
принципами академічної доброчесності.

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:
Пререквізити
Знання: з історії педагогічної думки, дидактичних функцій, методів
(попередні
та засобів навчання; принципів організації навчального процесу у
компетентності,
необхідні для вивчення вищій школі; законодавства в освітній галузі;
Вміння: здійснювати пошук та підготовку навчального матеріалу для
дисципліни)
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.
Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з
Пореквізити
урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних
(компетентності,
особливостей здобувачів освіти; здатність розв’язувати складні
отримані після
вивчення дисципліни) спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної та
звукорежисерської професійної діяльності, що передбачає
застосування 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 ПРН1. Володіти професійними навичками звукорежисерської, та
(результати навчання) виконавської, творчої та педагогічної діяльності.
ПРН 8. Здійснювати викладання звукорежисури з урахуванням
потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних
особливостей здобувача.
ПРН10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва,
аналізувати альтернативи та оцінювати ризики.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

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.
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; здатність викладати спеціальні

дисципліни в закладах освіти з урахуванням цілей навчання, вікових
та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
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. Дидактичні основи процесу мистецького фахового
навчання
1.1. Основні категорії дидактики: навчання та освіта
1.2. Освітня функція фахового навчання – засвоєння фахових знань,
формування спеціальних умінь і навичок
1.3. Методи навчання та їх класифікація
1.4. Добір методів навчання та їх фахова спрямованість
1.5. Методика викладання фахових дисциплін: форми, засоби,
технології
Розділ № 2 Сутність процесу виховання фахівця мистецької
сфери
2.1. Теорія виховання як розділ педагогічної науки
2.2. Напрями виховання фахівця мистецької сфери – звукорежисера
2.3. Художньо-естетичне виховання
2.4. Виховання художньо-образного сприйняття та мислення
звукорежисера
2.5. Формування професійних компетентностей фахівця
ауідовізуаль-ної сфери – звукорежисера
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:
Основна література
1. Про освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2017, № 38-39, ст.380). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws
/show/2145-19#Text
2. Про вищу освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws
/show/1556-18#Text
3. Про культуру : Закон України редакція від 04.11.2018
підстава 2581-VIІІ. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/277817.
4. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне
мистецтво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти
затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України
04.03.2020 р. № 368.с.
5. Положення про організацію освітнього процесу в Національній
академії керівних кадрів культури і мистецтв: протокол Вченої ради
№3
від
30.10.2018/
URL:
https://nakkkim.edu.ua/images/official_documents/Osv_Diyalnist
/polozhennya_pro_osvitniy_proces.pdf
6. Бєлявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових
мистецьких дисциплін : підручник. Київ : НАКККіМ, 2015. 250 с.
Додаткова:
1. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія та методика
викладання мистецьких дисциплін). Київ : Освіта України, 2008. 247
с.
2. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч.
посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. 360 с.
3. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – Київ :
Академвидав, 2006. 352 с. (Альма-матер).
4. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка: підручник. – Київ
: ДАКККіМ, 2016. 262 с.
Інформаційні ресурси:
1. http://library.nakkkim.edu.ua/
–
електронний
каталог
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
2. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
3. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим
доступу: www zakon.rada.gov.ua;

Локація та
матеріально-технічне
забезпечення
Кафедра
Інститут

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни
«Методика
викладання
звукорежисури»
забезпечується
матеріально-технічною базою (спеціалізована аудиторія - №004,
корп.15, НАКККіМ), навчально-методичною документацією та
матеріалами.
Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури
(корпус №14, ауд. 203).
Інститут сучасного мистецтва

