Силабус
навчальної дисципліни
«Організація мистецьких проєктів»
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

ІІІ курс
V семестр

Семестровий контроль

Диференційований залік – V семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/
кількість годин

3 кредити ЄКТС/90 годин (14 лек., 14 сем., 62 самост. роб.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна передбачає розгляд мистецьких проєктів та сучасних
форм їх організації.

Чому це цікаво
/потрібно вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є мистецьких проєктів та особливості їх
організації.
Мета дисципліни – створення комплексу теоретичних та
практичних знань з методики організації мистецьких проєктів.
Завдання дисципліни – оволодіння теорією та методикою
організації мистецьких проєктів; екстраполяція здобутих знань в
науково-дослідницьку діяльність.
Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світового
та українського музичного мистецтва, сучасних форм
репрезентації музичних творів; вміння аналізувати й оцінювати
музичні явища з позицій їх репрезентації у мистецькому проєкті;
володіння навичками розв’язувати складні задачі у підготовці та
реалізації мистецьких проєктів.
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.
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти
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

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

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)

Як можна
користуватися
набутими знаннями і
вміннями
(компетентності)

Навчальна логістика

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 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗK 4. Здатність генерувати нові ідеї та обґрунтовувати власні
оригінальні наукові концепції.
ЗK 5. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
Демонструвати 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 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 8. Здатність до практичного впровадження результатів
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної діяльності
та суміжних сфер.
Структура навчального курсу складається з семи базових
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу.
Тема 1. Теоретичні питанні організації мистецьких проєктів
Тема 2. Організація музичних проєктів: виклики часу.
Тема 3. Інформаційні та мистецькі технології в організації
мистецьких проєктів.

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозиторію
НАКККІМ

Локація та
матеріально-технічне
забезпечення

Тема 4. Концерт як мистецький проєкт.
Тема 5. Фестивалі та конкурси як різновиди мистецьких
проєктів: специфіка організації.
Тема 6. Специфіка організації музичних проєктів у ХХІ ст.
Тема 7. Українські мистецькі проєкти ХХІ ст.: особливості
організації.
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).
Рекомендована література та інформаційні ресурси
Література:
1. Дичковський С. І. Глобальні трансформації туристичних
практик і технологій в контексті становлення цифрового
суспільства (digital society): монографія. Київ: Ліра К, 2020. 384 с.
2. Івановська Н. В. Проект «Мистецький арсенал» у
часопросторі культури України початку ХХІ ст.: дис. ... канд.
мистецтвознавства: 26.00.01; Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв. Київ, 2017. 200 с.
3. Івановська Н. В., Шульгіна В. Д., Яковлев О. В. Соціокультурне
проектування в мистецтві: теорія та практика: підручник. Київ:
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018.
196 с.
4. Інформаційна складова державної політики та управління:
монографія / С. Г. Соловйов, О. Є. Бухтатий, Ю. В. Нестеряк [та
ін.]; за заг. ред. Н. В. Грицяк. Київ: К.І.С., 2015. 319 с.
5. Метешкін К. О., Костенко О. Б., Сенчук Т. С. Інформаційні
системи і технології. Харків: ХНАМГ, 2009. 120 с.
6. Туленков М. В., Чувардинський О. Г., Шайгородський Ю. Ж.
Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): посіб. Київ:
Український центр політичного менеджменту, 2008. 376 с.
Інформаційні ресурси:
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/
2. Національна
історична
бібліотека
України.
URL:
www.nibu.kiev.ua/
3. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ. URL:
http://library.nakkkim.edu.ua/
4. Електронна
бібліотека
«Культура
України».
URL:
http://elib.nplu.org/
Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни
«Організація мистецьких проєктів» забезпечується відповідною
матеріально-технічною
базою,
навчально-методичною
документацією та матеріалами.

Кафедра

Кафедра хореографії

Інститут
Інформація про
науково-педагогічних
працівників

Інститут сучасного мистецтва

Оригінальність
навчальної дисципліни
(при наявності).
Політика академічної
доброчесності

Лінк на дисципліну

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-suchasnogomistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/afonina-olena-stalivna
Навчальна дисципліна «Організація мистецьких проєктів»
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.
Google classroom:
https://classroom.google.com/c/NDYzODY0OTIyNTQx

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)

