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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Навчальна дисципліна викладатиметься студентам різних спеціалізацій, що опановують навчальний процес 

за кількома різними освітніми програмами, бо курс є загальогуманітарним та спрямований на підвищення 

загального рівня ерудованості, обізнаності в гуманітарній галузі, історії культури та мистецтва, що сприяє 

зміцненню загальнотеоретичної підготовки. Курс є авторським, побудований за допомогою авторського 

навчального підручника викладача, виданого державною мовою. 

Викладач курсу – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри циркових жанрів КМАЦМ, член 

НСХУ, член АІСА (Франція), член High School Teachers European Society (Чехія), експерт УКФ, автор понад 

200 науквих і навчально-методичних праць різних країн світу, Романенкова Юлія Вікторівна 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу полягає передусім у тому, що він формує загальний світогляд студентів, 

загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього фахівця. Це дисципліна, вивчення якої 

дозволить зрозуміти специфіку становлення, своєрідність і динаміку культури ХХ – початку ХХІ 

століття, а також складну трансформацію культурних процесів у сучасну епоху. Основними 

формами вивчення дисципліни «Мистецька культура сучасності» є лекції, семінарські заняття. 

Вивчення дисципліни "Мистецька культура сучасності" впливає на формування розуміння 

культури сучасності як цілісної системної єдності фактів і явищ в інтегративному процесі 

наукового, естетичного, філософського осмислення світу і людини. 

Дисципліна «Мистецька культура сучасності» є курсом, розрахованим на оволодіння 

теоретичними основами в галузі історії культури; збагачення студентів знаннями, почерпнутими зі 

скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності. 

Завдання курсу: 

- ознайомити студентів з сучасною культурною спадщиною людства, надати їм можливість 

відчути характерні риси та відмінності різних культур сучасного простору; 

- навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями історії світової 

культури, розглянути власну національну культуру в контексті світової; 

- сформувати естетичну культуру студентів, потреба в систематичному спілкуванні з 

прекрасним, інтерес до різних видів мистецтва; 

- ознайомити студентів із сучасною художньою культурою; 

- забезпечити студентам належний мінімум знань з мистецтва театру, кіно, музики, моди, 
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дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку; 

- сформувати потребу в спілкуванні з явищами високого мистецтва. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – 1 

Модулів – 2 Семестр – 1,2 Модулів – 2 Семестр – 1,2 

Змістових модулів – 2 
Лекції – 32 

Змістових модулів – 2 Лекції – 12 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 0 
Практичні – 28 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

Семестрових годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента – 6 

Самостійна робота – 

(60) 

Самостійна робота – 

(108) 

Форма контролю – (2 

екз.) 

Форма контролю – (2 

екз.) 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Мистецька культура сучасності»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 

025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по 

створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / 

звукорежисерської практики обробки звуку. 

4. Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / 

виконавській / диригентській / композиторській / педагогічній 

діяльності. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 
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7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних 

спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 

інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, 

телебачення, Інтернету. 

 ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 

2. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі 

шляхи втілення музичного образу у виконавстві. 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, 

створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 
У процесі вивчення дисципліни «Мистецька культура сучасності»  у студентів формуються наступні 

компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у 

галузі сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням 

творчих, матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням 

теорій та методів мистецтвознавства, театрознавства, 

циркознавства, режисури та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

19. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

21. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти 

задля популяризації українського й світового сценічного мистецтва, 

в тому числі і з використанням можливостей засобів масової 

інформації та Інтернету. 

24. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із 

представниками інших творчих професій в т.ч. і на міжнародному 

рівні. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад культурно-

мистецьких процесів. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 
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сценічного мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних 

культурно-мистецьких процесів. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Мистецька культура сучасності» є лекційні та семінарські заняття 

(60 годин), самостійна робота студента (60 годин) 

● Методи навчання: 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ); 

 практичні (практичні роботи, покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання);  

 робота з підручником, фаховою літературою. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ   

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Сучасна зарубіжна культура: мистецькі процеси країн світу 

Тема 1. Вступ. Понятійний апарат. Загальна 

характеристика мистецьких процесів ХХ-поч. 

ХХІ ст. 

4 2   2  1   14 

Тема 2. Сучасна культура Європи (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди): Франція, Італія 

20 6 4  10  1   10 

Тема 3. Сучасна культура Європи (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди): Іспанія, Німеччина, 

Польща 

16 6 4  6  1   10 

Тема 4. Сучасна культура США (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

10 4 4  2  1   10 

Тема 5. Сучасна культура Японії (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

10 2 4  4  2   10 

Разом за змістовим модулем 1 60 20 16  24  6   54 

Змістовий модуль 2. Сучасна культура пострадянського простору. Культурно-мистецькі процеси 

України 

Тема 6. Сучасна культура пострадянського 

простору (театр, кінематограф, музична 

культура, візуальне мистецтво, індустрія моди): 

загальні тенденції 

20 4 4  12  2   18 

Тема 7. Сучасна культура Росії (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

20 4 4  12  2   18 
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Тема 8. Сучасна культура України (театр, 

кінематограф, музична культура, візуальне 

мистецтво, індустрія моди) 

20 4 4  12  2   18 

Разом за змістовим модулем 2 60 12 12  36  6   54 

Усього годин 120 32 28  60  12   108 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Система накопичення балів 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 3 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку) 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = 

результат заліку 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-

лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процеу – всі 

семінари мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шлхом 

завантаження робіт у класрум.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 
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зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення.  

 


