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МИСТЕЦТВІ» 

Освітній ступінь: Магістр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 
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Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, 1 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Івановська Ніна В’ячеславівна 

Контакти +38067-446-74-49; e-mail: n.ivanovska@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет музичного мистецтва 

Кафедра кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада Старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

У 2011 році здобула ступінь магістра у Київському національному лінгвістичному університеті за 

спеціальністю «Юрист зі знанням англійської мови».  

У 2013 році закінчила магістратуру у НАКККіМ та отримала диплом магістра з відзнакою за 

спеціальністю «Мистецтвознавець. Експерт».  

У 2017 році здобула науковий ступень кандидата мистецтвознавства за спеціальністю «Теорія та 

історія культури».  

У 2018 році була співавтором підручника «Соціокультурне проектування в мистецтві: теорія та 

практика»  

З 2010-2021 роки працювала у НКММК «Мистецький Арсенал» менеджером освітніх та мистецьких 

проектів.  

Під час роботи у музеї два рази проходила стажування у США, в National museum of American history, 

у Вашингтоні та інших містах Америки: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго та Сієтл. 

Результатом стажування стало відкриття освітнього американського проекту SPARK!LAB у 

Мистецькому Арсеналі та розробка свого освітнього проекту для дітей та родин «Арсенал Ідей» основаного 

на здобутому міжнародному досвіді. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мету викладання дисципліни «Філософія мистецтва» становить: 

  формування у студентів цілісного бачення і розуміння світу мистецтва, яке має свою особливу 

сутність і способи існування, а також процесів, котрі відбуваються у сучасному мистецькому просторі. 

У процесі навчання магістранти отримують необхідні теоретичні знання у ході лекційних занять, 

виконують практичні завдання з питань «Філософії мистецтва». Найбільш складні питання пропонуються 

для розгляду та обговорення на семінарських заняттях. 

Основні завдання курсу: 

 опанування основи художньої теорії та практики; 

 розуміння «наскрізних» історико-філософських оцінок і проблем різноманітних сутнісних складових 

мистецтва; 

 здатність до узагальнення, абстрагування та синтезу мистецького досвіду; 

 засвоєння критеріїв естетичної оцінки мистецьких творів; 

 розуміння філософських закономірностей розвитку мистецтва;  

розуміння діалектичної єдності раціонального та ірраціонального досвіду в осягненні феномену мистецтва; 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 

Рік підготовки – 

І курс 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 

Рік підготовки – 

І курс 

Модулів – 1 Семестр – 1-й Модулів – 1 Семестр – 1-й 

Змістових модулів – 2 Лекції – (14 годин) Змістових модулів – 2 Лекції – (4 години) 

Загальна кількість 

годин – 90 годин 

Загальна кількість 

годин – 90 годин 

Практичні – (2 

години) Практичні – (16 

годин) 

Індивідуальні – немає Індивідуальні – 

немає Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 години 

самостійної роботи 

студента – 4 години 

  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 годин 

самостійної роботи 

студента – 8 годин  

  

Самостійна робота – 

60 годин 

Самостійна робота – 

(84 години) 

Форма контролю – 

екзамен 2 години 

Форма контролю – 

екзамен 2 години 

 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Соціокультурне проектування в мистецтві»  у студентів 

формуються наступні компетентності: 

1. 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. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 
2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 

історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 

історичного періоду. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / 

інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / звукорежисерської 

практики обробки звуку. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної 

інтерпретації. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійнокатегоріальним апаратом. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проектами, зокрема, їх планування та ресурсне 

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

У процесі вивчення дисципліни «Соціокультурне проектування в мистецтві» 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. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

12. Здатність розробляти та управляти проектами (у сценічному 

мистецтві). 

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 проєкти задля 

популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому 

числі і з використанням можливостей засобів масової інформації та 

Інтернету. 

26. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, 

фестивалів та конкурсної діяльності, пропагування кращих зразків 

національної та світової сценічної спадщини. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

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

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості інформаційних 

технологій у професійній діяльності. 

15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

17. Знати історію відповідної галузі світового й українського сценічного мистецтва (виконавське мистецтво 

(за жанрами)), особливості організації сценічної справи у межах різних історичних (культурних) епох. 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного 

мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких 

процесів. 

25. Брати участь у розробці й реалізації просвітницьких проектів, спрямованих на популяризацію історичних 

досягнень українського й світового сценічного мистецтва, пропагувати високохудожні витвори сучасного 

мистецтва. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Соціокультурне проектування в мистецтві» є лекційні 

заняття (14 годин), практичні(семінарські)  заняття (16 годин), самостійна робота студента 

(60 годин). 

 Методи: робота студентів базується на вивченні та засвоєнні теоретичних матеріалів а також 

самостійної роботи. Під час роботи над квестом працюємо у групах, брейнштормимо та 

готуємо презентаційні прототипні матеріали.  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
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Назви змістових модулів і тем 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Методологічні засади соціокультурного проектування 

Тема 1. Проектування в проблемному полі 

теорії й історії культури (культурології та 

мистецтва). 

33 7 6  20 22 2   20 

Тема 2. Соціокультурне проектування в 

мистецтві: єдність теорії та практики.  
27 3 4  20 22 2   20 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 12 0 40 44 4 0 0 40 

Змістовий модуль 2. Арт-проектування  

Тема 3. Моделювання мистецьких проектів  30 4 6  20 46  2  44 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 6 0 20 46 0 2 0 44 

Усього годин  90 14 18 0 60 90 4 2 0 84 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

 

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 500 

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): 5 (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) 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  Оцінка ECTS  
для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 
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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 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1.  «Соціокультурне проектування в мистецтві: Теорія та практика». Н. Івановська, О. Яковлев, 

В.Шульгіна. 

Допоміжна 
1.  «50 Золотих Правил Управління Проектами». В. Кордьє. 

2.   Scrum. Революційний метод управління проектами. Джефф Сазерленд. 

3. «Принципи». Рей Даліо. 

4. «Людський фактор. Успішні проекти і команди». Том Демарко і Тімоті Лістер. 

5. «Deadline». Том ДеМарко.  

6. «Чому вони не працюють?». Сьюзен Фаулер. 

  

Інформаційні ресурси 

1.https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-

menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dys

tsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf 

2.https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017-

Ivanovska/autoreferat.pdf 

3.   3.file:///C:/Users/User/Downloads/apitphk_2017_39_6.pdf 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять студентами є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність 

дисципліни.  

Запізнення на заняття є неприпустимим. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Перегляд оцінки за виконане завдання можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом 

тижня створює комісію з переатестації, яка після проведення аналізу роботи студента повідомляє його про 

своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо студент 1) використовує чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо студент на семінарському занятті читає з ксерокопії, його 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах, 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється, за потреби, виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_praktychnoyi_kulturolohiyi_ta_art-menedzhmentu/KAFEDRA_MYSTETsTVOZNAVChOI_EKSPERTYZY/Zavdannia_z_navchalnykh_dystsyplin/Sotsiokulturne_proektuvannya_v_musst.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017-Ivanovska/autoreferat.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/Materialy-Dysertaciy/2017-Ivanovska/autoreferat.pdf

