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1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки):
Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів і передбачає тематику
лекційних, практичних, семінарських занять та самостійної роботи на 3-му курсі.
Дисципліна «Розвиток естрадного мистецтва» є одним із найважливіших курсів фахової
підготовки бакалаврів - режисерів театралізованих видовищ і свят.
Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: ця програма має
міждисциплінарні зв’язки з наступними дисциплінами - режисура масово-розважальних
програм, ведучий обрядових свят, мистецтво ведучого та конферанс, методика проведення
видовищ та масових свят, методика проведення весільних свят.
2. Мета дисципліни – теоретичне забезпечення якісної фахової підготовки студентів-бакалаврів з
історією та розвитком українського та світового естрадного мистецтва.
3. Завдання : максимальне ознайомлення здобувачів вищої освіти з історією естрадного мистецтва,
джерельною базою естрадного виконавства, із шляхами розвитку естради з часів до нашої ери до
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сучасного періоду і розбиратися в різноманітних номерах, жанрах, видах та тенденціях української
та світової естради.
4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання : історії та теорії культури, світової історії, історії України, основ режисури
масово-розважальних програм та свят, композиції побудови концертних номерів, свят та естрадних
програм
2. Вміння: визначати жанри, види, напрямки естрадних програм, концертів та свят, будувати
композицію естрадних номерів та програм, а також розбиратися в історичних епохах,
напрямках та досягненнях естрадного мистецтва.
3. Володіння : елементарними навичками щодо основних та додаткових елементів
композиції, їх побудови, завдань та специфіки естрадного мистецтва, створення сценарного
плану естрадної програми, побудови композиції естрадного номеру чи концерту.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.

Методи
Форми (та/або методи оцінювання та Відсоток у
автономність та відповідальність)
і технології)
пороговий
підсумковій
викладання і
критерій
оцінці з
Код
Результат навчання
навчання
оцінювання (за дисципліни
необхідності)
Тестовий
55 %
Набути
знання
по
історії
виникнення
Форми
Лекції,
ЗН.6
та розвитку світового та українського семінари,
практичні контроль
естрадного мистецтва
заняття,
самостійна
робота

ВМ.1

АіВ 3.

Вміти використовувати набуті знання
під час навчання в майбутній
професійній мистецькій сценічній
діяльності в якості творчого
працівника (режисера чи актораведучого)

Форми
–
Лекції, контроль умінь і
практичні, семінарські навичок
–
заняття
семінарська,
Технології - особисто практична
орієнтоване навчання, робота;
інформаційні
самостійна робота
технології
(самоконтроль)
Виявляти відповідальність за розвиток Форми – лекційні, усне
(індивікультурно-мистецьких знань і
практичні, семінарські дуальне, групове,
професійних практик, оцінку
зняття
комбіноване)
стратегічного розвитку культури,
опитування
мистецтва, творчого та навчального Технології
колективу.
стимулююче навчання
(дискусії,
диспути,
Виявляти відповідальність історичної
ділові ігри)

15%

15%

значущості творів мистецтва,
особливо українського доробку.
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
(необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)
ПР01. Визначати взаємозвязок цінностей громадянського
суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва
в Україні
ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у
сфері сценічного мистецтва
ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною
та іноземною мовами усно і письмово.
ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та
твір.
ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір
для показу (демонстрації) , самостійно обирати критерії для
його оцінки.
ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним,
культурним та історичним контекстом для глибшого їх
розуміння.

1.2

3.1

4.1

4.2

ОНД.1.18

7.Схема формування оцінки (згідно п.7 «Положення про організацію освітнього
процессу в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.)
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Лекційне заняття ЗР1* — 1 бал/ 2 бали**.
2. Семінарське заняття ЗР1:— 1бал/ 8 балів.
3. Самостйна робота ЗР-1: - 2 бали/ 10 балів.
4. Залікове заняття: ЗР- 1 - максимум - 20 балів.
5. Лекційне заняття ЗР 2: - 1 бал/ 2 бали.
6. Семінарське заняття ЗР 2: - 1 бал/ 7 балів.
7. Самостійна робота ЗР-2 – 2 бали /8 балів.
8. Підсумкова робота (екзамен). – максимум - 20 балів.
* ЗР – змістовий розділ.
** максимальний бал/ пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної
форми контролю.
- підсумкове оцінювання: диференційований залік (1 семестр), екзамен( 2 семестр).

7.2 Організація оцінювання:
Контроль за якістю навчання студента здійснюється за 100-бальною системою.
Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем змістових
розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у формі письмового аналізу), презентації тощо;
бали, отримані за виконання самостійних завдань; бали, отримані за роботу на семінарських
заняттях( чи практичних заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову роботу (залік чи
еззамен).
Залікові та екзаменаційні питання, перелік самостійних завдань, завдання підсумкової
контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному комплексі з даної дисципліни.
Зміст курсу поділений на 2 змістовні розділи (семестри). Кожний змістовий розділ
включає в себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються контролем
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рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної частини курсу.
До Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 6, до Розділу 2 (ЗР2) – теми 7 - 12.
Змістовий розділ 1

80 залікових балів
(максим
ум)
Самостійн
Лекційні
Семіна
а
заняття
рські
заняття
робота
робота
(виконанн
я
індивідуально 7 занять х 2 7 занять х
го
= 14
8 = 56

1
Самос
тійна
20
балів
(макси
мум)

завдання)
10
(максиму
м)

14
(максиму
м)

56
(максим
ум)

Змістовий розділ 2

Підсум
кова
робота
/залік,

20

робота
(викон
ання
індиві
дуальн
ого
завдан
ня)
8
(макси
мум)

80 залікових балів
(макси
мум)
Лекційні
Семінарські
заняття
заняття

Підсум
кова
робота /
іспит
20 балів

робота
20 балів
8 занять х 2
= 16

8 занять х 7 =
56

16
(максиму
м)

56
(максимум)

(максим
ум)

20

Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) є отримання студентом під
час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При
цьому обов’язковим є успішне виконання практичних робіт, виступи на семінарських заняттях
та виконання самостійних робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.
При простому розрахунку отримаємо:
Підсумкова
Семестрова
робота / залік та іспит
кількість
балів
Мінімум
40
20
Максимум
80
20

Підсумкова
оцінка
60
100

У випадку відсутності здобувача вищої освіти з поважних причин відпрацювання та
перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про організацію
освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.
Залік виставляється за результатами роботи впродовж усього семестру. Студенти, які
набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають залік.
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього навчального
року. Здобувач вищої освіти, який набрав суму залікових балів (90), має право отримати
підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного завдання за результатами
контролю. Студенти, які набрали протягом семестру менше 90 балів, обов’язково складають
екзамен.
Присутність всіх здобувачів вищої освіти на диференційному заліку та екзамені є
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обов'язковим.

7.3 Шкала відповідності оцінок
Оцінка за шкалою
НАКККіМ (бали)
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за
чотирибальною шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

Оцінка за шкалою ЄКТС
А
В
С
Д
Е
FX
F
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план навчальних занять
Кількість годин
№
Номер і назва теми*
семінари Самостійна
п/п
лекції
робота
практичні
Розділ 1. Історія та розвиток світового естрадного мистецтва
1
2
3.
4
5

Завдання та специфіка естрадного мистецтва
Історія виникнення та розвитку естрадного
мистецтва
Святкові постановки за часів Стародавнього
Єгипту, Греції та Риму
Вуличні дійства періоду Київської Русі
Мистецтво
вуличного
Середньовіччя

театру

в

2

2

8

2

2

10

2

2

10

4

4

10

2

2

10

4

4

10

16

16

58

епоху

Постановки просто неба і карнавали в ХV-ХІХ ст.
6
Разом за 1 семестр :
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Частина 2. Становлення та розвиток українського естрадного мистецтва
Розвиток естради в першій половині ХХ ст.
2
2
8

8

Концертний номер як головний компонент
естрадного мистецтва

9
10
11
12

Естрада в період після Другої світової війни
Становлення та розвиток української естради
Класифікація естрадних номерів
Естрадні постановки за часів Незалежності
України
Разом за 2 семестр :
1
ВСЬОГО

2

2

10

2

2

8

2

2

9

4

4

8

4

4

10

16

16

58

32

32

116

Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Лекцій – 32 год, Курсова робота 14 х 3 = 42 год
Семінарські (практичні) заняття – 32 год.
Самостійна робота - 116_ год.
Консультації – 2 год
Екзамен – 2 год.
9. Рекомендовані джерела :
Основна література (Базова):
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1. Антична література: навч.посіб./Ковбасенко Ю. І. — 2 -ге вид.,розшир. та доповнений.
— Київ:Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. — 248 с.
2. Гнатів Т.Ф. Музична культура Франції рубежу ХІХ – ХХ століть/Навчальний
посібник для музичних вузів/ Т.Ф.Гнатів. – Київ : Музична Україна, 1993. – 92 с.
3. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ : навч. посіб. (2-е вид.). – Київ : ДАКОР, 2006.
– 252 с.
4. Клитин С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики: учебное пособие. – Ленинград.:
Искусство, 1987. – 192 с.
5. Кужельний О.П. Режисура театралізованих видовищ і свят. Навчальний посібник для вищих
навчальних закладів з Грифом МОН України. – Київ:НАКККіМ, 2012. – 130 с.
6. Матушенко В.Б. Розвиток естрадного мистецтва: підручник. – Київ:НАКККіМ, 2016. – 200 с.
ISBN 978-966-452-215-8.
7. Матушенко В.Б. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія естрадного мистецтва» для
студентів за галуззю знань 0202 „Мистецтво” напрямом підготовки 6.02020101 „Театральне
мистецтво”, спеціалізацією 6.02020101 „Актор, ведучий театралізованих видовищ та шоу-програм”.
– Київ : НАКККіМ, 2015. – 79 с.
Додаткова:
1.Бахтін М. М. Франсуа Рабле і народна культура середньовіччя і Ренесансу. - Москва: Худож. літ.,
, 1990. - 541 с.
2. Великие мюзиклы мира : попул. энцикл. / науч. ред. И. Емельянова. — Москва : Олма-Пресс,
2002. — 704 с.
3. Генон Р. Про сенси «карнавальних» свят [Текст] / Р. Генон. - «Etudes Traditionnelles».(Пер. Юрія
Стефанова) – 1945. – 155 с.
4. Гершуни Е. Рассказываю об эстраде. – Ленинград.: Изд-во «Унив. книга»,1968.– С.17.
5. Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80 – 90 роки):
Автореф. дисертації канд. мистецт.17.00.01. – Київ : КНУКіМ,1998. – 16 с.
6. Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність. – Київ, Мистецтво, 1986. – 271 с.
7. Ивасюк В. Как выросла «Смеричка»//Москва : Кругозор, 1977. – №3.
8. Клитин С.С. История искусства эстрады. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия
театрального искусства, 2008. – 448 с.
9. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : термины и понятия.
— Москва : Музыка, 2006. — 168 с.
10. Мозговий М.П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01
– теорія та історія культури. – Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2007.
10. Додаткові інформаційні ресурси:

1. Законодавство та нормативні акти [Електронний ресурс], режим доступу: www
zakon.rada.gov.ua;

2. http://5fan.info/merrnayfsujqu
3. www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article.jsp.number=633rubric_id=219
4. www.club–kv.com.ua
5. www.tamada-matushenko.com.ua
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