Силабус навчальної дисципліни
«Естрадна музика: теорія, історія, практика»
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Обов’язкова навчальна дисципліна

Курс
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Семестровий
контроль

Диференційований залік – І семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

3 кредити ЄКТС/90 годин (12 лек., 12 сем., 66 самост. роб.)

Мова викладання

українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна
передбачає
ознайомлення
здобувачів
з
методологічними засадами дослідження естрадного мистецтва та
здобутками сучасного українського та зарубіжного естрадознавства.

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є музичне мистецтво естради,
українська та зарубіжна естрадологія.
Мета дисципліни – ознайомлення з напрямами наукових
досліджень в галузі естрадної музики та характеристика здобутків
сучасного українського та зарубіжного естрадознавства.
Завдання дисципліни – оволодіння теоретичними та
історичними знаннями з теорії та історії естрадознавства;
інтеграція здобутих знань в науково-дослідницьку діяльність.
Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світового
та українського музичного мистецтва; вміння аналізувати й
оцінювати музичні явища, використовуючи отримані теоретичні
знання з історії зарубіжного і українського музичного мистецтва,
аналізу музичних творів; володіння навичками розв’язувати
складні задачі у широких контекстах.
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних і створення нових
знань та професійної практики згідно до компетентностей освітньої
програми «Музичне мистецтво» третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво.
ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з
музикології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі
навички, достатні для проведення наукових і прикладних
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного
напряму та отримання нових знань.
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти

Пререквізити
(попередні
компетентності,
необхідні для
вивчення дисципліни)
Пореквізити
(компетентності,
отримані після
вивчення дисципліни)
Чому можна
навчитися
(результати навчання)

обґрунтувати нові погляди на його розвиток від витоків до
сучасності, розуміти співвіднесеність українського музичного
мистецтва зі світовими музично-історичними процесами.
ПРН 5. Вільно орієнтуватися в сучасних музично-інтонаційних
практиках, надавати їм фахову оцінку.
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження
для
отримання
достовірного
результату,
компетентно
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу
наукового дослідження.
ПРН 7. Планувати і виконувати музикологічні дослідження з
використанням
сучасного
науково-методологічного
інструментарію, формулювати і перевіряти гіпотези, критично
аналізувати результати власних досліджень, використовувати
для обґрунтування висновків належні докази відповідно до
сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
ПРН 8. Презентувати та обговорювати результати власних
наукових досліджень у сфері музичного мистецтва державною та
іноземними мовами, кваліфіковано відображати результати
досліджень у наукових публікаціях, ефективно взаємодіяти з
науковою спільнотою, в тому числі міжнародною, для
розв’язання різноманітних фахових завдань у галузі музичного
мистецтва та досліджень міждисциплінарного характеру.
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин у
сфері інтелектуальної власності.
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або
інноваційних проєктів.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна
політика)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Форми контролю:
1.
Оцінювання роботи під час семінарських занять – 40 балів
/ 24 бали.
2.
Самостійна робота – 40 балів / 24 бали.
3. Диференційований залік – 20 балів / 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.
Демонструвати загальні компетентності:
ЗK 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних наукових джерел.
ЗK 4. Здатність генерувати нові ідеї та обґрунтовувати власні
оригінальні наукові концепції.
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науковопедагогічній діяльності.
Демонструвати фахові компетентності:
ФK 1. Здатність до оволодіння глибинними знаннями в галузі

Навчальна логістика

Інформаційне
забезпечення
з фонду та
репозитарію
НАКККІМ

музичного мистецтва та дотичних до нього міждисциплінарних
напрямах.
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати
методологію наукових досліджень на теоретичному і практичному
рівнях з урахуванням специфіки музикологічної сфери.
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних
освітніх, наукових та професійних текстів у галузі музичного
мистецтва.
ФK 5. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку
світового та українського музичного мистецтва.
ФK 6. Здатність виконувати оригінальні дослідження, які
продукують нові ідеї і створюють нові знання у галузі музичного
мистецтва та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах, що
можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з
музичного мистецтва та суміжних галузей.
ФK 7. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати
результати наукових досліджень українською та іноземною мовами.
Структура навчального курсу складається з шести базових
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу.
Тема 1. Теоретико-методологічні питання естрадознавства.
Тема 2. Естрадне музичне мистецтво 1920-1930-х років у
працях українських та зарубіжних науковців.
Тема 3. Науковий естрадознавчий дискурс популярної
музики 1940-1950-х років.
Тема 4. Естрадна музика 1960-1970-х років у розвідках
українських та зарубіжних науковців.
Тема 5. Естрадне музичне мистецтво 1980-1990-х років у
естрадознавчому науковому дискурсі.
Тема 6. Естрадна музика ХХІ століття в наукових працях
українських та зарубіжних естрадознавців.
Форма контролю: диференційований залік.
Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи навчання:
– вербальний метод (лекція, дискусія);
– практичний метод (семінарські заняття);
– самостійна
робота
з
науковою
літературою
(конспектування, рецензування, анотування);
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій
(дистанційні, мультимедійні, веб дистанційні, мультимедійні,
веб-, віртуально орієнтовані технології з використанням
комп’ютера та мережі Інтернет);
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове
реферування);
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота).
Форми навчання: денна (очна).
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