
 
 

 

 
Силабус 

навчальної дисципліни 
«Музика у театрі та кіно» 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 
Семестр 

ІІ курс 
ІV семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – ІV семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
3 кредити ЄКТС/90 годин (16 лек., 16 сем., 58 сам. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає вивчення особливостей музичного 
компоненту в театральному та кіномистецтві, знайомство з 
сучасними працями, присвяченими музиці в театрі та кіно. 

Чому це цікаво 
/потрібно        вивчати 
(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є музичне мистецтво, театральне та 
кіномистецтво. 
Мета дисципліни – характеристика наукового доробку світових та 
українських вчених в галузі театральної та кіномузики. 
Завдання дисципліни – оволодіння теорією, історією та 
методикою вивчення музичного мистецтва в театрі та кіно; 
екстраполяція здобутих знань в науково-дослідницьку 
діяльність.  

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світового 
та українського музичного мистецтва, базових знань з історії 
театру та кіно; вміння аналізувати й оцінювати музичні твори, які 
є складовою театрального та кіномистецтва; володіння 
навичками розв’язувати складні задачі з проблематики 
театральної та кіномузики.  

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного 
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних знань і 
формування нового досвіду, професійної майстерності згідно до 
компетентностей освітньої програми «Музичне мистецтво» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. 

Чому можна навчитися  
(результати навчання) 

ПРН 5. Вільно орієнтуватися в сучасних музично-інтонаційних 
практиках, надавати їм фахову оцінку.  
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)  

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. 

Як можна 
користуватися 
набутими  знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗK 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі 
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних наукових джерел. 
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
Демонструвати спеціальні фахові компетентності:  
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати 
методологію наукових досліджень на теоретичному і 
практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної 
сфери. 
ФK 5. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку 
світового та українського музичного мистецтва. 
ФK 8. Здатність до практичного впровадження результатів 
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної діяльності 
та суміжних сфер. 

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з восьми базових 
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття, 
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу. 

Тема 1. Теоретичні питання театральної музики. 
Тема 2. Теоретичні питання музики в кінематографії. 
Тема 3. Історичний розвиток театральної музики. Функції 

музики в театрі. 
Тема 4. Історичний розвиток кіномузики. Функції музики в 

кінематографі. 
Тема 5. Науковий доробок зарубіжних вчених у царині 

театральної та кіномузики. 
Тема 6. Наукові праці українських дослідників у царині 

театральної та кіномузики. 
Тема 7. Особливості театральної музики ХХІ ст. 
Тема 8. Кіномузика ХХІ ст. 

Форма контролю: диференційований залік. 



Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, бесіда тощо); 
– практичний метод (семінарські заняття); 
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 
– самостійна робота з науковою літературою 

(конспектування, рецензування, анотування); 
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове 

реферування); 
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозиторію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Література: 

1. Бут О. В. Звук як компонент образної структури фільму: 
дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.04. Київ, 2007. 196 с. 

2. Власов Є. О. Музика у виставі: теорія і практика музично-
шумового оформлення вистави: навч. посіб. Луцьк: Волинська 
обласна друкарня, 2001. 100 с. 

3. Лисса З. Эстетика киномузыки. Москва: Музыка, 1970. 
496 с. 

4. Литвинова О. Музика в кінематографі України Каталог. 
Ч. 1. Автори музики художньо-ігрових фільмів, які 
створювалися на кіностудіях України. Київ, 2009. 450 с. 

5. Погребняк Г. П. Авторський кінематограф у культурному 
просторі другої половини ХХ – початку ХХІ століття: 
монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 448 с. 

6. Попов В. А. Звуковое оформление спектакля. Москва: 
Искусство, 1953. 266 с. 

7. Ратман К. О. Звук в театре. Москва: Искусство, 2000. 264 с. 
8. Стецюк И., Абакумов М. «Третье направление» и 

киномузыка Эдуарда Артемьева. Киев, 2005. 80 с. 
9. Таршис Н. А. Еще раз о синтезе искусств в театре – в начале 

XXI века. Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2010. 164 с. 
10. Ужинський М. Ю. Експертна оцінка і критерії якості 

звучання фонограм // Актуальні проблеми історії, теорії та 
практики художньої культури: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 
2012. Вип. XXVI. С. 433–440. 

11. Фількевич Г. М. Музика і драматичний театр: навч. посіб. 
3-е вид, переплан. і доп. Київ: Київськ. нац. ун-т театру, кіно і 
телебачення ім. І. К.Карпенка-Карого, 2013. 160 с. 

12. Шак Т. Музыка как компонент анимационного фильма // 
Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. 
матеріалів Сьомої Міжн. наук.-творчої конф. Київ: НАКККіМ, 
2014. С. 82–84. 

13. Юдова-Романова К., Стрельчук В., Чубукова Ю. 
Режисерські інновації у використанні технічних засобів і 
технологій у сценічному мистецтві // Вісник Київського 
національного університету культури і мистецтв. Серія: 
Сценічне мистецтво. 2 (1). 2019. С. 52–72. 

Інформаційні ресурси: 
1. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ URL: 

http://library.nakkkim.edu.ua/ 
2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL:



http://www.nbuv.gov.ua/ 
3. Національна історична бібліотека України. URL: 

www.nibu.kiev.ua/ 
Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 
«Музика у театрі та кіно» забезпечується відповідною 
матеріально-технічною базою, навчально-методичною 
документацією та матеріалами. 

Кафедра Кафедра хореографії 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

 

Афоніна Олена Сталівна – доктор мистецтвознавства (2018), 
професор (2019), професор кафедри хореографії. Освіта: 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 
спеціальність «Музичне мистецтво» (2006). Автор понад 110 
наукових публікацій (монографії, наукові статті, матеріали 
конференцій), 13 навчальних посібників. Член Всеукраїнської 
національної музичної спілки. Науковий керівник 5 кандидатських 
дисертацій, затверджених МОН України (2017–2021). 

Інформація на сайті кафедри: 
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-
mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/afonina-olena-stalivna 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 
(при наявності). 
Політика академічної 
доброчесності  

Навчальна дисципліна «Музика у театрі та кіно» розроблена на 
основі науково-практичного досвіду провідних вітчизняних та 
зарубіжних музикознавців, культурологів, філософів, естетиків. 
Всі учасники навчального процесу попереджені про необхідність 
дотримуватись політики доброчесності, що сприятимуть 
функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату. 

Лінк на дисципліну Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDYzODY0OTIyMjU2 

 
Розробник: Афоніна О.С., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
хореографії 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 
Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Музичне мистецтво». 
Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
                                                                                                       ___________________                                          
                (підпис) 
 
Затверджено:  
Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.  
                                                      
                                                                                                             ____________________ 
                     (підпис) 
Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А. 
                                                                                                               ____________________
                     (підпис) 


