Силабус навчальної дисципліни
«Музика в аудіовізуальних жанрах»
Освітня програма: «Режисура»
Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Рівень вищої освіти
Статус дисципліни
відповідно до
навчального плану

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Дисципліна вільного вибору здобувача

Курс
Семестр

І курс
І семестр

Семестровий контроль

Диференційний залік – І семестр

Обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/ кількість
годин

3 кредити ЄКТС/90 годин (2 лекц., 4 практ., 84 самост. роб.)

Мова викладання

Українська мова

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Дисципліна вивчає музичне оформлення в жанрах
аудіовізуального мистецтва, його сутність, склад, форму та
функції.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати
(мета, завдання)

Об’єктами вивчення є музична складова жанрів
аудіовізуального мистецтва, їх роль, мета та доцільність
призначення в історії розвитку мистецьких творів.
Мета дисципліни – надати здобувачам вищої освіти
фахово-орієнтовані знання, що розкривають психологічну,
естетичну, художню сутність музики, знакову природу
свідомості й самосвідомості, особливості цілісного музичного
досвіду та передавання цього досвіду в аудіовізуальній
творчості.
Завдання дисципліни: – оволодіння історичними,
теоретичними та практичними знаннями із сутності наявності
музики в аудіовізуальних творах; засвоєння методів і способів
музичного оформлення аудіовізуальних творів мистецтва в
різних контекстах; інтеграція здобутих знань в галузі теорії та
історії музики, кіно і телебачення, історичних і теоретичних
знань з мистецьких дисциплін, аналізу музичних творів,
загальної психології та їх використання у науководослідницькій та практичній діяльності.
Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою
необхідні: знання основ історії музики, історії кіно і
телебачення; вміння аналізувати й оцінювати аудіовізуальне
мистецтво, використовуючи отримані теоретичні та практичні
знання із фахових дисциплін; володіння навичками практичної
роботи у сфері мистецтва режисури та театрально-видовищної

Пререквізити (попередні
компетентності, необхідні
для вивчення
дисципліни)

Пореквізити
(компетентності,
отримані після вивчення
дисципліни)

діяльності.
Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою
необхідні: знання основ загальної історії мистецтва, музики,
головних відмінностей і жанрів аудіовізуального мистецтва;
вміння спостерігати та аналізувати емоційний вплив музичних
творів на психічний стан людини; володіння елементарними
навичками створення мистецьких явищ.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми у галузі режисерської та театральновидовищної професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає застосування системи інтегрованих художньоестетичних знань, що характеризується комплексністю та
невизначеністю умов згідно до компетентностей освітньої
програми «Режисура» другого (магістерського) рівня вищої
освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво».
ЗК2. Здатність планувати та здійснювати власне наукове
дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у
галузі педагогіки вищої школи, сценічного мистецтва та
культури. Здатність представляти результати досліджень
сучасного сценічного мистецтва у вигляді звітів і публікацій
державною або однією з іноземних мов.
ЗК6. Здатність володіти сучасними принципами та методами
постановочної сценічної діяльності та технологіями створення
художньо-естетичного простору видовищних сценічних
творів.
ЗК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії
сценічних творів, застосовувати у практиці сценічної
діяльності можливості мистецьких засобів (вербальних,
візуальних, аудіовізуальних, образотворчих, пластичних).
ЗК8. Здатність удосконалювати форми і методи педагогіки у
процесі виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до
аналізу, зіставлення, порівняння педагогічних явищ,
формування сучасного педагогічного мислення щодо
входження системи вищої освіти України в Європейський
простір вищої освіти.
ЗК11. Здатність вибудовувати і реалізовувати стратегію і
тактику свого інтелектуального, культурного, професійного
саморозвитку та самовдосконалення.
СК1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і
мистецтва, розуміння філософської та соціальної природи
мистецтва. Розуміння сутності методології наукового
пізнання, змісту мистецької освіти та управління освітньою
діяльністю.
СК4. Здатність до прогнозування розвитку інформаційних
технологій у сценічному мистецтві; вільне володіння
технологіями
щодо
створення
мистецьких
творів;
удосконалення технології створення сценічного простору
мистецьких заходів.
СК5. Здатність до здійснення професійної діяльності,
керівництво творчим колективом як головний режисер,
керівник творчої майстерні тощо.
СК6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у

Чому можна навчитися
(результати навчання)

професійній
діяльності як режисера
на високому
інтелектуальному та мистецькому рівні.
СК7. Здатність до використання професійно-профільованих
знань при здійснені керівництва проектами та програмами у
сфері матеріального та нематеріального виробництва.
СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання
професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики
режисури) дисциплін у вищих навчальних закладах,
колегіумах мистецького профілю.
СК11. Здатність усвідомлювати процеси розвитку сценічного
мистецтва в історичному контексті у поєднанні з естетичними
ідеями конкретного історичного періоду.
СК12. Здатність до глибокого розуміння взаємозв’язку між
теоретичними та практичними заняттями з метою ефективного
використання цих знань для зміцнення власного художнього
розвитку.
СК14. Здатність на професійному рівні практично
реалізовувати творчі проекти по створенню, видовищного
заходу.
СК18. Здатність на високому якісному рівні практично
застосувати педагогічні теорії в театральній освіті.
Здобувачам освітньої програми «Режисура»:
 Набути знання, які дозволять орієнтуватись у культурних
процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності. ПРН 2.
 Виявити знання сутності процесів навчання й виховання у
вищій школі, їх психолого-педагогічних основ; методів
формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих
здібностей і логічного мислення особистості. ПРН 4.
 Набути знання процесів наукового дослідження, основ
застосування елементів теоретичного та експериментального
дослідження в професійній діяльності. ПРН 5.
 Набути знання для здійснення аналізу сценічних та
аудіовізуальних творів та використовувати його під час
постановочної діяльності. ПРН 6.
 Уміти здійснювати професіональну діяльність на високому
інтелектуальному рівні з урахуванням світових досягнень в
галузі театрального та сценічного мистецтва. ПРН 8.
 Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і
професійних практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва,
творчого та навчального колективу. ПРН 16.
 Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах
розвитку сценічної (театральної, концертної, видовищної)
культури; вільно застосовувати основні принципи творчого
розвитку сценічного мистецтва, намагаючись впливати на
соціокультурні зміни. ПРН 17.
 Креативно мислити відповідно до проблематики сценічного
мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових
стратегій ПРН 18.
 Застосовувати
демократичні
технології
прийняття
колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби

інших, використовувати ефективні стратегії залежно від творчих
завдань сценічного мистецтва. ПРН 20.
Критерії оцінювання
(екзаменаційна політика)

Як можна користуватися
набутими
знаннями і
вміннями
(компетентності)

Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять –
30 балів
2. Самостійна робота – 30 балів
3. Диференційний залік – 40 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.
Здобувачам освітньої програми «Режисура»:
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 аудіовізуальні твори, здійснювати порівняльний
аналіз різних інтерпретацій, у тому числі з використанням
можливостей радіо, телебачення, Інтернету; здатність
взаємодіяти з аудиторією для донесення матеріалу, вільно і
впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під
час публічного виступу.

Навчальна логістика

Структура навчального курсу складається з двох розділів.
Кожен змістовий розділ включає лекції, семінари, самостійну
роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня
засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини
курсу.
Змістовий розділ 1. Теоретичні аспекти особливостей
музичного оформлення в аудіовізуальному мистецтві
1.1. Вступ. Понятійно-категоріальний апарат.
1.2. Художньо-творча діяльність режисера в аудіовізуальному
мистецтві.
1.3. Історичні особливості музики в аудіовізуальному
мистецтві.
Змістовий розділ 2. Музика в аудіовізуальному мистецтві
в сучасному аспекті.
2.1. Музика в аудіовізуальних творах сучасності.
2.2. Відмінні риси аудіовізуального мистецтва ХХІ століття.
Засоби популяризації театралізованих видовищ.
2.3. Перспективи та стратегії розвитку аудіовізуального
мистецтва та його музичної складової.
Форма контролю: диференційований залік
Види занять:
Лекційні, практичні 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:
Денна (очна), заочна

Інформаційне
забезпечення
з фонду та репозиторію
НАКККІМ

Рекомендована література та інформаційні ресурси

Література:
1. Брайченко Т.Ф. Музична інтерпретація. Хрестоматія.
Київ: НАКККіМ, 2011.
2. Науменко С. Основи вікової музичної психології. Київ,
1995.
3. Зайцева І. Є. Тенденції розвитку драматургії : підручник.
Київ : НАКККіМ, 2021. 248 с.
4. Музично-інформаційні
технології
:
методичні
рекомендації до практичних занять / розроб. Козлін В.Й.
Київ : НАКККіМ, 2020. 24 с.
5. Погребняк Г. П. Кіно, телебачення і радіо в сценічному
мистецтві: підручник. Київ: НАКККіМ, 2017. 392 с.
6. Цімох Н.І. «Трансформація жанрів телебачення України»,
Київ, 2019.
7. Матушенко В. Б. Розвиток естрадного мистецтва:
підручник. Київ: НАКККіМ, 2016. 200 с.
8. Шлемко О. Д. Драма Г. Хоткевича «Довбуш» у ракурсі
сучасних досліджень // Науковий вісник Київського
національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.
К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць. Вип. 20. Київ, 2017. С.
160-166.
9. Шлемко О. Д. Лесь Курбас і Гуцульський театр //
Науковий вісник Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Зб.
наук. праць. Київ, 2017. Вип. 21. С. 52-62.
10. Сучасне музичне мистецтво, курс лекцій / розроб. О. Ю.
Сєрова. Київ : НАКККіМ, 2021.
11. Зайцева І.Є.Тенденції розвитку драматургії :
підручник. Київ : НАКККіМ, 2020. 339 с.
12. Коломієць Р. Лесь Курбас. Харків : «Фоліо», 2018. 266
с.
13. Клековкін О. Ю. Античний театр: Навчальний
посібник для вищих навчальних закладів мистецтв і
культури. Видання друге, доповнене і перероблене /
Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. Київ : Міністерство
культури і туризму України. Київський Національний
університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. КарпенкаКарого, видавництво «АртЕк», 2007. 320 с.
14. Клековкін О.Ю. Theatrica / Старовинний театр у
Європі від початків до кінця XVIII століття: Лексикон /
Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. Київ : «АртЕк», 2009.
568 с.
15. Клековкін О.Ю. Theatrica / Практика сцени: Лексикон /
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії
мистецтв України / Науковий редактор Р. Я. Пилипчук. Київ
: «АртЕк», 2010. 448 с.
16. Клековкін О. Ю. Дискурс про театр: історіографічний

словничок / Передм. А. О. Пучкова; ІПСМ України НАМ
України. Київ : Арт Економі, 2016. 136 с.

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

Локація та матеріальнотехнічне забезпечення

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни
«Музика в аудіовізуальних жанрах» потребує аудиторію з
фортепіано, ПК або ноутбуком, проектором, екраном, наявною
Інтернетною мережею, для проведення лекційних і практичних
занять.

Мобiльний пристрiй (телефон, ноутбук) з iн,гернетдос,гуIlо
потрiбний для: комунiкацiТ та опитувань; сJIухання музиtiни
TBopiB, Тх аналiзу; виконання завдаIIь з самостiйноi рсlбсl,гt
тес,гування; пiдсумкового контролю: залiку.
Каtрелра ре)кисури та aI(TopcLKoT майс,гернос,гi

Itафелра
IHcтlrTyT

I

IrIфорпlацiя про
науково-педагогiчних
праrtiвниlсiв

нс,t,и,гут сучасноI,о м истеlll,ва

САДОВЕНКО СВIТЛА[IА МИКОЛАI"ВНА

Заступник завiдувача, гlрофесор кафелри режисури та акторськ(
майстернос,гi. :tоктор культуролоt,iТ. канлидат педаI,огiчltих rlayt
лоttеI{т. с,гарший науковий сгliвробir,ник. засJIужеI{ий дiя
мистецтв Украiни, член АсоцiацiТ дiячiв освiти та виховання l

Асоцiацii дiячiв естрадного мистецтва

l]Iацiональtt<

всеукраiнськоi музичноI спiлки УкраТни.
Автор понад 200 наукових та науково-методичних праltI
Органiзатор, упорядник i науковий релактор пiлсумкових збiрсl
матерiалiв науково-практичних конференuiй.

Kypaтop

Мi>r<наролноi науково-практичноi KoH(lepeHlt
<l{iяльнiсть продюсера в культурtlо-мистецькому прос го[
XXI сто,гti,гтя>.
Керiвник r,a tIлен журi ВсеукраТнського вiдкри,гого KOlJKypc

читцiв iMeHi 1'араса L[Iевченка.
кЖiнка року) у HoMiHauiT кЖiнка IIедагог> (20l9).
Iншrа iнформаuiя на сайтi кафелри:

https://nakkkirn.edu. uаli nstituti/institut-suchasnogomi stetstva/k4fedra-rezhysury-ta-aktorsko i i-mai sternosti
Ор

ll

l,illa;l blt ic,гb

IIilt}tI а.lI bIrtlT дlл

сцrtплilrrl

(прlt tlлllBllocT,i).
IIo;liтltltit :lкilдцспl i.llI
,l1oбpo.1eclloc,l,i

оТ

Llавчальна дисциплiна <Музика в аулiовiзуалt,IIих жаIlрах))
розроблена на ocнoBi наукового i практичFIого лосвiлу провi;lни
режисерiв, музикознавцiв, театрознавцiв, педагогiв i с ttiлiсни
елементом комплексного пiдходу щодо особистiсного розвитку
закладах вищоТ освiти.

t]ci учасники освiтнього

доброчесностi

t]poIIecy /lотримуються

i сприяtоть фуrrкпiонуванtlю

ttt1_1ti.l.ик

еtРективl.лоТ сис,t.ем

запобiган лtя,га виявленl{я академ i чно г,о гlлагiатч.

Лillк

ша

дисцшrlлiну

Розробtlllк: Саловеllко С.М., заступLlик завiлувача, проt|tесор каtРе,rtри рgжисури

,Ia

акторськоТ майсr,срнttс,гi. док,гор ку,IIь1уролсlгii. ка}{/lиl,{а,Г llелаl,ог.iчrIих IIаук. дlоцеIr,г.
cгapttlltii ttzl\,кtltзtлй сttilзробi,t,rrик. заслужеtIий дtiяч мис,геtilt] YKnиrlfr
a,

-;-tдrчЕ
\;Иtлпис) .,,-*

Обговореrtо на засiДаннi групИ забезпечення ocBiTHboT програм, uГ.rп".ур{,,.

Гарант освi,гltьоТ IIрограми:

Погребrtпк I'.П.. доктор

мист,сI(I,возllавс,гI]а.

доIIеil,г.

Ilрофесор кафелри режисури та акl,орськоi майст,ерrtост i l{arliqf?atbtloT аrtа,цсмiТ керiвltих
_-l
калрiв куJ]ьl,ури i мистеtlтв
' -/-_,::'-LZ\_

,r(l,tl.,tIlи0)
i_.

l/

Затr;ерлrlrеtttl:
'JaBi.,(yBa,t

ка(lс.,tри рс)кис\,ри

,I,i,l

tlK,],()pcl)ttot' шtаl-лстерltос,гi rlpot|l.

/{ирек,гор Iнсr,ит,у,гч сучасного мистецтва проф.

Кулиняк М.А.

XopoLrertb JI.I.

