
 
 

 

 

 
 

Силабус навчальної дисципліни 
«Концертно-музична діяльність» 

Освітні програми: «Сольний спів», 
«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 

Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 
Семестр 

І курс 
І семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – І семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (14 лек., 14 сем., 122 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна вивчає : історичні засади розвитку концертування, 
його періодизацію та  принципи практичного розвитку 
концертування у сучасний період, у тому числі в українському 
мистецтві. 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати  
(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є концертно-музична діяльність, 
особливості її функціонування в різних історичних періодах. 

Мета дисципліни – опанування компетентностями з 
історичних основ розвитку концертуваня в різних історичних 
ареалах: європейські країни та Україна. Завдання: надати 
студентам знання з питань  розвитку концертуваня, її  
періодизації, оволодіння компетентностями (загальними, 
фаховими) у визначенні його особливостей в різних 
європейських країнах та історичних періодах згідно принципів 
академічної доброчесності. 

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні:  
знання з історії мистецтв, теорії мистецьких стилів та жанрів 
театрального та музичного  мистецтв; персоналій концертних 
виконавців та їх виконавську стилістику і майстерність;  вміння 
визначати особливості концертування в різних історичних ареалах, 
характеризувати виконавську стилістику; визначати архітектурні 
та акустичні особливості концертних приміщень;  публічні якості 
концертної діяльності у звукорежисерській інтерпретації; 
оволодіння навичками щодо встановлення  стилістики і 
майстерності концертних виконавців; характеризувати сучасний 
стан концертування. 



Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 
знання основ з історії мистецтв, теорії мистецьких стилів та 

жанрів театрального та музичного мистецтв; вміння 
характеризувати музичні жанри, аналізувати й оцінювати 
виконавську стилістику; володіння елементарними навичками 
практичної роботи у сфері музичного концертування. 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати складні 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 освітніх 
програм «Сольний спів», «Звукорежисура» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне 
мистецтво». 

Чому можна навчитися  
(результати навчання) 

Здобувачам освітньої програми «Сольний спів»: 
 володіти професійними навичками виконавської, творчої та 

педагогічної діяльності; 
 володіти навичками ансамблевого музикування у вокальних 

колективах різних складів у концертно-виконавському та 
репетиційному процесах; 

 визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та 
самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного 
образу у виконавстві; 

 володіти музично-аналітичними навичками жанрово-
стильової та образно-емоційної атрибуції вокального твору 
при створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій; 

 володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом; 

 здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, 
зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення. 
Здобувачам освітньої програми: «Звукорежисура»: 

– володіти термінологією музичного мистецтва, його 
понятійно-категоріальним апаратом; 

– здійснювати викладання звукорежисури з урахуванням 
потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та 
індивідуальних особливостей здобувача. 

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.  Диференційний 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) 

Здобувачам освітньої програми «Сольний спів»: 
демонструвати загальні компетентності: здатність фахово 

володіти державною та іноземною мовами; здатність 
використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 
здатність до міжособистісної взаємодії; 

демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: 
здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні 
художні концепції; здатність розробляти і реалізовувати творчі 
проєкти по інтерпретації вокальної музики; здатність 
інтерпретувати художні образи у виконавській та педагогічній 
діяльності; здатність збирати та аналізувати, синтезувати 
художню інформацію та застосовувати її для виконавської та 
педагогічної інтерпретації; здатність взаємодіяти з аудиторією 
для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено 
репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час 
публічного виступу. 

Здобувачам освітньої програми: «Звукорежисура»: 
демонструвати загальні компетентності: здатність 

спілкування іноземною мовою; здатність використовувати 
інформаційні та комунікаційні технології; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність генерувати 
нові ідеї (креативність); здатність до міжособистісної взаємодії; 
здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 
працювати автономно; 

демонструвати спеціальні (фахові) компетентності: 
здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з 
урахуванням цілей навчання, вікових та індивідуальних 
особливостей здобувачів освіти; здатність взаємодіяти з 
аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено 
репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час 
публічного виступу в якості звукорежисера чи під час 
звукозапису. 

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. Зародження основ концертної діяльності та 
концертних форм: від Давнього світу до XVIII століття 
1.1. Поняття концертно-музичної діяльності. Стародавні 
концертні форми: Давній світ, Середньовіччя. Концертні 
осередки періоду Відродження: придворні та храмові. 
1.2. Віртуозність та концертність – ознаки придворного 
музикування періоду бароко XVII ст. Публічні осередки 
концертування – професійні та любительські об’єднання  
(академії, корпорації, гільдії, братства і цехи). 
1.3. Форми концертування у європейських країнах початку  XVIII 
ст.: придворне та  салонне музикування. 
1.4. Зародження класичних форми концертування у XVIII ст. (на 
прикладі окремих персоналій). 
1.5. Концертна діяльність професійних та любительських 
об’єднань у XVIII ст., у тому числі в Українських землях. 



Розділ 2. Концертно-видовищна діяльність у XIX-XXI  
століттях 
2.1. Розвиток концертного життя у XIX ст. та його рушійна сила – 
концертний діяч, виконавець-віртуоз. 
2.2. Концертна справа на терені України у XIX ст. 
2.3. Концертні форми у XX – XXI ст.: організація концертного 
життя, публіка, концертні зали, репертуар, авторське право. 
2.4. Гастрольно-концертне життя в Україні XX ст. 
2.5. Концертні форми сучасності у XXI ст.: організація 
концертного життя, публіка, концертні зали, репертуар. 
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);  

Форми навчання:  
Денна (очна), заочна, дистанційна.  

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозиторію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Література: 

1. Бєлявіна Н. Д. Концертний менеджмент (План конспекту 
курсу лекцій) // Питання музичного менеджменту (матеріали 
для обговорення). Київ: НМА України, 1996. С. 8–28. 

2. Бєлявіна Н.Д. Концертні осередки  при дворах прусських 
королев у першій половині XVIII століття // Вісник 
Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв:  
наук. журнал. Київ: Міленіум, 2018. №3. С. 246-251. 

3. Бєлявіна Н.Д.Польська королівська придворна капела у XVI 
ст.: історія розвитку, творчі особистості, концертний стиль // 
Spheres of Culture. Lublin, Poland: Ingvarr, 2018. XI. P. 414-
421. 

4. Бёрни Чарльз. Музыкальные путешествия. Дневник 
путешествия 1770 г. по Франции и Италии [вступ.ст., ред. и 
примеч. С.Л.Гинзбурга] ; [пер. с англ. З.В.Шпитальниковой]. 
Ленинград: Музгиз, 1961.  203 с.  

5. Історія української музики / АН УРСР Ін-т мист-ва, фолькл. 
та етногр. ім. М. Т. Рильського; Редкол.: М. М. Гордійчук 
(голова) та ін. Т.1–6. Київ: Наук. думка, 1987–1990. 

6. Корній Л. Історія української музики: в 3-х ч. Ч. 1, 2, 3. Київ-
Нью-Йорк: Видавництво М.П.Коць, 2001 

Інформаційні ресурси:  
7. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
8. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України 



імені В. І. Вернадського 
9. Законодавство та нормативні акти. URL: www 

zakon.rada.gov.ua;  
10. Бєлявіна Н.Д. Українські музиканти в польській придворній 

капелі // Культурно-мистецьке середовище: творчість та 
технології: Матеріали Чотирнадцятої Міжнарод. наук.-
творчої дистанц. конф., Київ, 23 жовтня 2020 р. Київ: 
НАКККіМ, 2020. С. 7–10. 

11. Сайти концертних організацій, театрів, продюсерських 
центрів, концертних виконавців. 
 

Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 
«Концертно-музична діяльність» забезпечується матеріально-
технічною базою (спеціалізована аудиторія – №004, корп. 15, 
НАКККіМ), навчально-методичною документацією та 
матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
(корпус №14, ауд. 203). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

 

Бєлявіна Наталія Дмитрівна – заслужений діяч мистецтв 
України (2014), професор (2015), кандидат педагогічних наук 
(1999), професор кафедри академічного і естрадного вокалу та 
звукорежисури Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв, Відмінник освіти України (2018). Освіта: Київська  
державна консерваторія імені П.І.Чайковського, спеціальність – 
музикознавство, кваліфікація – музикознавець, викладач (1979). 
Автор майже 80 наукових публікацій (навчально-методичні 
видання (підручники, посібники), наукові статті, матеріали 
конференцій). Почесні грамоти Міністерства культури і мистецтв 
(2003, 2010). Бєлявіна Н.Д – відомий в Україні вчений-
музикознавець, педагог-новатор у галузі мистецької педагогіки. 
Вона є автором наукових праць у галузі музичного мистецтва, 
зокрема концертного виконавства. 

Інша інформація на сайті кафедри:  
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-
estradnogo-vikonavstva 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 
(при наявності). 
Політика академічної 
доброчесності  

Навчальна дисципліна «Концертно-музична діяльність» 
розроблена на основі наукових розвідок провідних вітчизняних 
та закордонних мистецтвознавців та концертних виконавців та 
власного досвіду автора. 
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Лінк на дисципліну Google classroom:  
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzk1NTg5Nzg5NDQ4 

 



Розробник: Бєлявіна Н.Д., кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри 
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури                                                                                    

                                                                                                    ___________________ 
               (підпис) 

Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Сольний спів». 

Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор 
кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  

                                                                                                       ___________________                              
                (підпис) 

Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Звукорежисура». 

Гарант освітньої програми: Бєлявіна Н.Д., кандидат педагогічних наук, професор, 
заслужений діяч мистецтв України, 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) 

 

 


