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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Каблова Тетяна Борисівна кандидат мистецтвознавства, доцент. Членкиня Всеукраїнської Націо-

нальної музичної спілки, членкиня експертної ради Українського культурного фонду; представник 

міжнародної асоціації міждисциплінарного вивчення музики “Музика-Математика-Сіметріон” 

(Угорщина-Бельгія-Україна). Стаж роботи у закладах вищої освіти 15 років 

Науково-дослідна робота Каблової Т.Б. представлена 42-ма науковими публікаціями у вітчизняних 

і міжнародних рецензованих фахових виданнях з мистецтвознавства, у т.ч. 6 індексовано у науко-

метричній базі Web of Science; 3-ма монографіями (у т.ч. міжнародного видавництва Англія-Індія); 

двох навчально-репертуарних посібників, має 5 сертифікованих електронних навчальних курсів; 

бере участь в міжнародних форумах та конференціях, які присвячені поширенню української куль-

тури та музичного мистецтва, введення його в міжнародний контекст. Працює над підвищенням 

власного рівня, на сьогодні пройдено 8 міжнародних англомовних курсів з підвищення кваліфікації 

на платформі Coursera, 6 – Promethouse, що присвячені комунікаційним процесам у культурі мис-

тецтві та проєктній діяльності. Працює в галузі поширення сучасних форм викладання мистецьких 

дисциплін, зокрема пройдено курси підвищення кваліфікації з сучасних методів фасилітації, моде-

рації та інш. (2019р., 2020 р.). Є активним учасником міжнародних науково-дослідних творчих 

проєктах: «Розвиток лідерського потенціалу університетів України (Британська рада в України, Ін-

ститут вищої освіти) з лютого 2016 року по березень 2019 року. «Мистецтво в інклюзивному про-

сторі» Левенського католицького університету (Бельгія), 2019-2020р.р. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: формування у студентів знань та вмінь щодо практичного застосування  

медіакомунікаційних технологій в галузі музичного та сценічного мистецтва; опанування 

культуротворчого змісту медіакомунікацій у  проєктній, освітній та творчій діяльності. 

Основними завданнями дисципліни «Медіакомунікація в галузі культури і мистецтва» є 

формування у здобувачів:  

• уявлень щодо функціонування медійної культури у сучасному художньо-інформаційному 

середовищі та мистецтвознавчо-культурологічному аспекті; 

• охарактеризувати вплив, роль та можливості медіакомункацій у комунікаційних системах 

сучасного суспільства та формуванні його ідеологічної, національної, соціокультурної 

ментальності. 

• уявлення про взаємовпливи зображальних, візуальних, пластичних, глядацьких складових 

цифрової культури; 
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• навичок аналізу техніки та тактики танцювальних рухів;  

• практичних навичок застосування типів комунікації (у т.ч. й медіа) у проєктній та освітній 

діяльності.  

Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять теорії комунікації та 

медіакомунікації, а також функціонування цих понять у сучасній культурі та арт-просторі. 

Практична частина передбачає розгляд практичних кейсів, створення аплікаційних форм та 

мистецьких проєктів відповідно індивідуальної стратегії здобувачів освіти з використання знань 

набутих під час теоретичного навчання. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – 1 

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

Змістових модулів – 2 
Лекції – 16 

Змістових модулів – 2 Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – 2 
Практичні – 14 

Індивідуальні – Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

Самостійна робота – 60  
Самостійна робота – 

84 

Форма контролю – 

екзамен 

Форма контролю –  

екзамен 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

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) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

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).  

7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

9. Здатність працювати автономно. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному 

контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного 

періоду. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію 

та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної 

інтерпретації. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних 

спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 

інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, 

телебачення, Інтернету.  

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного 

матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню 

інтерпретацію) під час публічного виступу. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

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

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним 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 

оцінювати ризики. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Медіакомунікація в галузі культури і мистецтва» є лекційні 

заняття (16 годин), практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Медіакомунікація в галузі культури і мистецтва»: словесні 

(розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); наочні (ілюстрація, 

демонстрація); практичні (практичні роботи, командна робота, розробка проєктів); дослідницький; 

репродуктивний; частково-пошуковий (евристичний); робота з підручником; самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
В

сь
о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

-н
і 

С
Р

С
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

-н
і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Основи медіакомунікації, тa специфіка їх функціонування 

Тема 1.1. Медіакомунікації як явище у системі 

суспільних комунікацій та її місце у культурно-

мистецькій діяльності 

6 2   4 14 2   12 

Тема 1.2. Структура комунікаційного процесу 

у контексті медіакомунікацій. 
10 2 2  6 12    12 

Тема 1.3. Дезінофрмація та її види.  14 2 2  10 12    12 

Тема 1.4. Медіакомунікативні та ІКТ 

технології у сучасному культуропросторі. 

Стратегії ефективної комунікації. 

14 2 2  10 12    12 

Разом за змістовим модулем 1 44 8 6  30 50 2   48 

Змістовий модуль 2. Специфіка застосування можливостей медіакомунікацій у практичній 

діяльності. 

Тема 2.1. Медіаменеджмент та 

медіапланування. 
16 4 2  10 14  2  12 

Тема 2.2 Мережева комунікація за галуззю 

культура і мистецтво. 
14 2 2  10 12    12 

Тема 2.3. Соціальні мережи та блог – 

технологія. 
16 2 4  10 12 2   12 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 8  30 40 2 2 0 36 

Усього годин 90 16 14 0 60 90 4 4 0 84 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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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 
 

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 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Городенко Л.М. Поняття «масова свідомість»: принципи формування і демасифікації. Українське 

журналістикознавство. 2013. Вип. 14. С. 62–66. 

2. Денесюк С.Г. Комунікологія: навчальний посібник. 174 Вінниця, 2015. 

3. Зражевська Н.І. Комунікаційні технології: лекції. Черкаси, 2010. – 224 с. 

4. Іващенко В.Л. Сучасні медіакомунікативні технології: навчальний посібник. Київ: ТОВ 

«Видавництво “Розумники”», 2021. 192 с. 

5. Пітерс Д.Д. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації. Київ: Академія, 2004. 305 с. 

6. Різун В.В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. Київ: Видавничий центр «Просвіта», 2008. 

260 с. 

7. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 

2010. 312 c. 

Допоміжна 

8. Городенко Л. М. Комунікативні парадигми розвитку мережевих соціальних спільнот // Інформаційне 

суспільство. 2014. Вип. 19. 
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9. Єльнікова Н.І. Мовний аспект комунікації в українських версіях соціальних мереж. Сучасні проблеми 

правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017. С. 43–46 

10. Лісневська 2012 – Лісневська А.О. Психологія масової комунікації: навч. пос. для студентів. Чернігів: 

Видавець Лозовий В.М., 2012. 120 с. 

11. Радкевич Л.А. Медіапланування в системі рекламного менеджменту: аналіз етимологічних 

конструкцій. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 6-1(06). С. 126–

131. 

12. Рум’янцева С.В. Медіа-технології у виборчому процесі: світові тенденції та українська практика: дис.  

канд. політ. наук. Харків, 2017. 266 с 

13. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації – Рефл-бук, Ваклер – 2006 – 656 с. 

14. Рапай Клотер Культурний код. Як ми живемо, що купуємо і чому – Юнайтед Прес – 2008 – 168 с. 

15. Метіс Марк Нагодуй звіра на ім'я Медіа – Гранд – 2005. 

Інформаційні ресурси 

16. Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент 

інтенсифікації соціального партнерства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 9. 

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=623 (дата звернення: 26.03.2021). 

17. Курс «Діджитал-комунікація» https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/digital-communication 

18. «Комунікація» URL: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/communication-course/lecture-5-

tips-for-success  

19. Непийвода Н.Ф. Мовні засоби інформаційного комфорту. URL: 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=24 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

Перескладання завдань можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня 

створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про 

своє рішення. 

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

письмовій формі. 

Практична робота є невід’ємною частиною й спрямована на індивідуальну траєкторія розвитку 

здобувачів освіти. Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі 

конспекти першоджерел, оцінки позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському 

занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 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 незалежно від формату проведення (дистанційно 

/ в аудиторіях). 

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

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


