
 

 

 

 
Силабус навчальної дисципліни 

«Сучасні стильові процеси в музичному мистецтві» 

Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Дисципліна за вільним вибором здобувача 

Курс 

Семестр 

І курс 

ІІ семестр 

Семестровий контроль диференційований залік 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредита ЄКТС/90 годин (14 лек., 14 сем., 62 самостійна робота) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна ««Сучасні стильові процеси в музичному мистецтві» 

 базується на знаннях, спільних для комплексів музично-історичних 

та музично-теоретичних дисциплін, курсів гуманітарних наук: 

історії світової та української культури, філософії. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є сучасні стильові процеси в музичному 

мистецтві - сукупність характерних рис культури і мистецтва 

різних епох, а також особливостей, які характеризують музичне 

мистецтво як певного народу, країни, так і творчість окремого 

митця. Система музичного стилю, що підпорядковується 

загальним закономірностям культурно-історичного процесу. 

Мета дисципліни – створення комплексу теоретичних знань 

з сучасних стильових процесів в музичному мистецтві. 

Завдання дисципліни: 

– вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;  

– виявлення закономірностей розвитку історії та теорії 

музичного мистецтва; 

– отримання практично орієнтованого знання про 

закономірності розвитку сучасних стильових процесів;  

– набуття практичних навичок щодо виявлення особливостей 

розвитку історії та теорії музичного мистецтва;  

– формування вмінь творчого пошуку сучасних підходів до 

інтерпретації сучасної музики. 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні: 

знання основних етапів розвитку загальної історії, філософії, 

історії музики, історії української музичної культури та основних 

закономірностей розвитку мистецтв; вміння аналізувати й 



дисципліни) оцінювати нові музичні явища, використовуючи отримані 

теоретичні і практичні знання. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 

знання основ загальної історії, філософії, історії мистецтва, 

головних відмінностей різних видів музичної творчості 

(композиторської, виконавської, музично-педагогічної та 

звукорежисерської); володіння елементарними навичками 

аналізу музичних творів та їх інтерпретацій різними 

виконавцями. 

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі музичної професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає застосування системи 

інтегрованих художньо-естетичних знань з теорії, історії музики, 

інтегрувати практичні знання та навички наукової роботи, 

застосовувати традиційні і  інноваційні науково-педагогічні 

технології в процесі наукової діяльності. музичної психології і 

педагогіки та виконавства, що характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов згідно до компетентностей освітніх 

програм «Сольний спів» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво». 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

 здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 вмінню виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові 

ідеї (креативність); 

 професійна здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та 

напрямків; 

 здатності діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо; 

 планувати і управляти проектами; 

 позитивному ставленню до несхожості з іншими культурами; 

 усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності музичного 

мистецтва з усіма елементами теоретичних та практичних 

знань.  

 спроможності до наукової роботи через застосування 

відповідних практичних рекомендацій сучасних наукових 

концепцій тощо. 

  здатності застосовувати традиційні і  інноваційні науково-

педагогічні технології в процесі наукової діяльності. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

 Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час семінарських (практичних) 

занять: – 15 балів / 9 балів. 

2. Оцінювання роботи під час семінарських (практичних) 

занять:  – 20 балів / 12 балів. 

3. Самостійне завдання:  – 10 балів / 6 балів. 

4. Диференційований 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 працювати 

в міжнародному контексті.  

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: здатність 

створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції; здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах 

освіти з урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти; здатність аналізувати виконання 

музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати 

порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому 

числі з використанням можливостей радіо, телебачення, 

Інтернету; здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення 

музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї 

(художню інтерпретацію) під час публічного виступу. 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з 6 головних тем. 

 Змістовий розділ включає в себе лекції - 14, семінари - 14, 

самостійну роботу здобувачів – 62 год., які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 

відповідної частини курсу.  

Тематичний план навчальної дисципліни: 

1. Парадигма розвитку стильових процесів у музичному 

мистецтві 

2. Типологія стилів.  

3. Стиль і жанр в історії музичного мистецтва. 

4. Музично-стильова система культурно-історичного процесу 

5. Синергічні процеси в динамці музичного стилю 

6. Система стилі в контексті культури і мистецтва. 

 Форма контролю: диференційований залік  

Види занять:  

Лекційні, семінарські 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);  

– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Форми навчання:  

Очна, заочна, дистанційна. 



Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

1. Самойленко А. Стиль как музыкально-культурологическая 

категория в свете теории диалога М. Бахтина // Науковий 

вісник Національної музичної академії України імені П. І. 

Чайковського. Вип. 37 : Стиль музичної творчості: естетика, 

теорія, виконавство : зб. ст. Київ, 2004. С. 3–13.  

2. Медушевский В. В. Музыкальный стиль как семиотический 

объект // Советская музыка. 1979. № 3. С. 30 - 39. 

3. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. – 

Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Сохор А. Н. Теория музыкальных жанров: задачи и 

перспективы. Теоретические проблемы музыкальных форм 

и жанров. Москва, 1971. С. 292-310.  

5. Суханцева В. К. Музыка как мир человека. От идеи 

вселенной к философии музыки. Киев : Факт, 2000. - 176 с. 

6. Тукова И. О понятии «жанровый стиль» / І. Тукова // Науч. 

Вестн. Нац. Муз. Акад. Украины имени. П. I. Чайковского. 

Муз. стиль: теорія, історія, современность, - Київ, 2004. - 

Вип. 38. - С. 27-33. 

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. http://www.info-library.com.ua/ - Електронна бібліотека – 

підручники 

4. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ - Лігус О. М. Теоретичні аспекти 

співвідношення музичного стилю і жанру. Вісник КНУКіМ. 

Серія : Мистецтвознавство. 2017. Вип. 35.  С. 129-137.  

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 

«Сучасні стильові процеси в музичному мистецтві» 

забезпечується матеріально-технічною базою (спеціалізована 

аудиторія - №105, корп.14, НАКККіМ), навчально-методичною 

документацією, аудіо та відео матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  

(корпус №14, ауд. 203). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників 

 

Афоніна Олена Сталівна – доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 

звукорежисури. Голова спеціалізованої Вченої ради НАКККіМ. 

Авторка посібників із «Сольфеджіо» для ДМШ, ДШМ та 

студентів вишів. Серед її основних інтересів – сучасне 

хореографічне, музичне, образотворче та кіномистецтво.  

Викладацька діяльність, розробка навчальних дисциплін, 

включаючи дистанційні курси для студентів різних форм 

навчання. Викладає дисципліни «Сучасна українська музика» та 

«Методика викладання фахових дисциплін» на курсах підвищення 

кваліфікації в Інституті публічного управління та кадрової 

політики НАКККіМ. У творчому доробку О.С. Афоніної –  

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.info-library.com.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/


 


