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Анотація навчальної дисципліни 

 

Силабус навчальної дисципліни «Теорія та практика музичної комунікації» складено 

відповідно до освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва. Силабус 

укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Він 

визначає обсяг знань здобувачів, комплекс умінь та компетентностей, яких вони повинні 

набути відповідно до вимог освітньо-творчої програми, алгоритму вивчення навчального 

матеріалу дисципліни «Теорія та практика музичної комунікації», необхідне методичне 

забезпечення, складові та технологію оцінювання програмних результатів навчання 

аспірантів. 

Система підготовки доктора мистецтва дисципліна «Теорія та практика музичної 

комунікації» пов’язана з безпосередньою підготовкою творчого мистецького проєкту. 

Вона призначена узагальнити весь набутий досвід та дозволяє здобувачам на практиці 

навчитися вибудовувати внутрішню та зовнішню систему комунікацій. Викладання 

навчальної дисципліни підпорядковане людиноцентрованому, проблемно-орієнтованому, 

діяльнісному та міждисциплінарному підходам до навчання. 



Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

умінь щодо сутності сучасної музичної комунікації, її специфіки та стратегій. Вона 

вцілена на те, щоб навчити здобувача азам комунікативістики (теоретичний аспект) та 

виробити вміння формувати комунікаційну систему відносно власного проєкту 

(практичний аспект).  

Згідно з вимогами освітньо-творчої програми та у результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

 основні поняття теорії музичної комунікації; 

 засади практичної комунікативної діяльності; різновиди комунікаційних 

стратегій, що вживаються для просування культурного продукту (світова 

практика);  

 засоби просування власного проєкту.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні уміти:  

 застосовувати отримані знання на практиці;  

 формувати комунікаційну стратегію щодо власного творчого проєкту; 

 створювати масмедійний контент для власного творчого проєкту (тексти 

релізів, радіопередач тощо);  

 працювати з аудиторією, зокрема прогнозувати вплив на слухацьку 

аудиторію (розуміти та враховувати її запити); 

 володіти культурою комунікації, комунікаційними технологіями. 

Згідно з вимогами освітньо-творчої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування таких компетентностей: 

ІК – здатності визначати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі музичного 

мистецтва, володіти методологією творчої, наукової та педагогічної діяльності, 

створювати оригінальні цілісні наукові/творчі концепції, проводити самостійне науково-

творче дослідження, результати якого відповідають вимогам новизни та актуальності, 

мають теоретичне та практичне значення.  

загальних компетентностей:  

ЗK 01. Здатність до оволодіння науковою компетентністю та розвитку творчих 

здібностей , спрямованими на формування загально-культурного системного світогляду. 

ЗK 02. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та оцінки сучасних 

наукових/творчих  досягнень, генерування нових ідей при вирішенні творчих, 

дослідницьких, педагогічних, практичних завдань. 

ЗК 03. Здатність до саморозвитку та самовдосконалення протягом життя, 

оцінювання рівня власної фахової компетентності та підвищення професійної кваліфікації, 

адаптації до змін у професійній творчій та педагогічній діяльності;  

ЗК 04. Готовність до роботи у міжнародному культурному просторі на основі 

вільного володіння іноземною мовою, дотримання норм міжкультурної толерантності та 

професійної етики; 

спеціальних (фахових) компетентностей: 

СК 01. Здатність до створення інноваційної концепції творчого продукту та 

практичного втілення на високому виконавському рівні; розробки науково-творчих 

проєктів, управління ними; укладання пропозицій щодо їхнього фінансування; реєстрації 

прав інтелектуальної власності. 

СК 03. Здатність володіти методами розв’язування спеціалізованої задачі й 

практиками інтерпретації / композиції до створення оригінального творчого  продукту в 

контексті музичної діяльності та освіти. 

СК 04. Здатність до застосування інноваційних технологій та методів, необхідних 

для розв’язання комплексних проблем у галузі музичного мистецтва, інтегрування знань з 

інших сфер гуманітаристики. 

СК 05. Здатність до використання педагогічних технологій для передачі наукових 

знань майбутнім фахівцям з дотриманням людиноцентристського підходу в навчанні.  



СК 06.Здатність дотримуватись етики досліджень, правил академічної доброчесності 

в науково-творчих дослідженнях та педагогічній діяльності. 

СК 07. Здатність використовувати сучасні науково-інформаційні технології, 

міжнародні науково-метричні бази, програмне забезпечення у процесі творчої та науково-

педагогічної діяльності; володіти комунікативною культурою. 

Знання та вміння формують такі програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміння створювати концепції науково-творчих проєктів, оформлювати їх 

належним чином та з урахуванням суспільного запиту, поетапно впроваджувати 

результати роботи в мистецьку практику; налагоджувати творчо-мистецьку комунікацію. 

ПРН 2. Підвищення рівня професійної підготовки виконавців/композиторів в 

єдності наукових та мистецьких шкіл. Формування навичок розв’язання проблемних 

ситуацій у творчій, науковій та педагогічній діяльності. 

ПРН 3. Знання методології мистецтвознавства, психології та педагогіки, 

застосування усталених методів та підходів у власних наукових та / або інноваційно-

творчих проєктах, а також у власній творчій та / або педагогічній практиці.  

ПРН 4. Опанування сучасними інструментами та технологіями пошуку, обробки та 

аналізу інформації, вміння систематизувати та інтерпретувати отримані результати.  

ПРН 5. Підвищення рівня проєктної культури, вміння працювати з стейкхолдерами, 

замовниками та споживачами культурного продукту; вміння вибудовувати масмедійну 

стратегію. 

ПРН 6. Вміння презентувати отримані результати досліджень (зокрема – іноземною 

мовами), кваліфіковано відображати результати науково-творчої роботи у публікаціях. 

ПРН 7. Володіння комунікаційними та організаторськими навичками у процесі 

педагогічної та просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію академічного 

музичного мистецтва. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Теорія комунікації 

Тема 1. Вступ. Історія становлення теорії комунікації. Сучасні теорії комунікації (огляд). 

Моделі комунікації (модель Ласуела, Шеннона-Уівера, циркулярна, Якобсона, Ю. 

Лотмана, У.Еко). Вербальна комунікація (Ч.Пірс). 

Тема 2. Шість традицій у сфері теорії комунікації (кібернетична, риторична, семіотична, 

соціокультурна, феноменологічна, етична). Об’єктивна та інтерпретативна теорії. 

Тема 3. Комунікативні теорії в гуманітаристиці: особистості, концепції, термінологія. 

Семіотика масової комунікації. Моделі комунікації в різних гуманітарних галузях. 

Тема 4. Масмедійна комунікація. Засоби масової комунікації та культура. Медіаекологія 

М.Маклюена. Культурна критика С.Холла. Н.Луман. Реальність масмедіа. 

 

Змістовий модуль 2. Теорія музичної комунікації 

Тема 5. Комунітивістика та музикознавство: точки перетину.  

Тема 6. Основні поняття теорії музичної комунікації. Структура музичної комунікації. 

Герменевтика музичної комунікації. Комунікативний часопростір. Поняття 

«комунікативна стратегія». 

Тема 7. Психологічні засади практичної комунікативної діяльності. Комунікаційний 

процес. Учасники комунікації. 

Тема 8. Світова практика просування культурного продукту. Поняття «комунікаційна 

стратегія». 

Змістовий модуль 3. Практика музичної комунікації  

Тема 9. Різновиди комунікативних стратегій (композиторські, виконавські, слухацькі) та 

практика їх атрибуцій для кожного учасника комунікації. 

Тема 10. Комунікаційні технології та засоби просування власного проєкту. 

Партисипативність та інклюзивність. 



Тема 11. Реалізація максим Грайса (закон часу, аудиторії, компетентності та доцільності) 

у власному проєкті. 

Тема 12. Засоби формування власної комунікаційної стратегії. Практика брейн-стормінгу). 

Практика кейсу. 

Тема 13. Шляхи створення масмедійного контенту для творчого проєкту. Спілкування з 

журналістами та пресою. Подкастинг. 

Тема 14. Види аудиторії та шляхи взаємодії з аудиторією (на прикладі аналізу мистецьких 

інституцій – філармоній, оперних театрів України та світу). 

 

Форми та технології навчання 

Форми навчання: аудиторні заняття (проблемні й оглядові лекції, практичні заняття 

та тренінги), самостійна робота.  

У процесі самостійної позааудиторної роботи здобувачі поглиблено вивчають 

матеріал навчальної дисципліни, виконують завдання, у т. ч. індивідуальні, що стосуються 

власного творчого мистецького проєкту, зокрема модульні контрольні роботи (есе, 

презентація).  

Іспит передбачає дві складові: знання теоретичної частини (написання есе на одну з 

тем) та обґрунтування комунікаційної стратегії індивідуального творчого мистецького 

проєкту, створення медійних артефактів, пов’язаних із ним. 

Дисципліна орієнтована на модульне, розвивальне навчання та 

особистісноорієнтовану технологію навчання. Звідси перевага віддається продуктивним 

методам навчання, що стимулюють навчально-пізнавальну діяльність здобувачів – 

переважає проблемний виклад лекційного матеріалу, презентації, кейс-стаді 

(запрошуються практики-професіонали комунікаційних технологій), тренінги та ділові 

ігри (дискусійний клуб). На активізацію здобувачів спрямовані дистанційні консультації. 

 

Навчальні ресурси 

Навчання проводиться за допомогою сервісів Google (Google Meet, Googleclass, 

онлайн-текстовий редактор «документи Google», Google-презентація). Для забезпечення 

освітнього процесу додатково використовується навчальна платформа, призначена для 

створення персоналізованих навчальних середовищ – Moodle.  

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger, Tеlеgram. 

 

Система оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку 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

 вивчення

м дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 

90-100-А – відмінно. Здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни на високому рівні, демонструє самостійність мислення щодо комунікативних 

вимірів музичного мистецтва; застосовує професійну термінологію комунікативістики; 

розуміє логічні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами (зокрема, «Проєктна 

діяльність у сфері мистецтва», «Артменеджмент у соціально-культурній сфері», може 

реалізувати знання цих зв’язків у власному тексті при виконуванні практичних завдань; 

творчо підходить до опрацювання матеріалу; використовує певний обсяг позапрограмного 

та додаткового матеріалу; виконує всі завдання модулів, на іспиті представляє 

обґрунтовану комунікаційну стратегію власного проєкту. 

82-89-В – добре. Здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної дисципліни 

щодо музичної комунікації на достатньому рівні; у цілому володіє професійною 

термінологією комунікативістики; робить узагальнення, іноді наводить власні висновки; 

знаходить логічні зв’язки між окремими темами дисципліни; виконує практичні завдання 

з незначними помилками, які може самостійно виправити. 

75-81-С – добре. Здобувач загалом добре володіє матеріалом, знає основні 

положення дисципліни, демонструє обізнаність щодо комунікаційних практик, але 

допускає окремі неточності; уміє пояснити положення виконаних завдань та дати 

правильні відповіді. 

64-74-D – задовільно. Здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни на середньому рівні; знає окремі поняття й терміни комунікативістики; 

виконує більшість запропонованих завдань, але з незначними помилками, які зі 

складнощами може самостійно усунути; не виявляє ініціативи під час занять та 

самостійності творчого мислення під час підготовки модульних завдань та на іспиті. 

60-63-Е – задовільно. Здобувач має певні знання, передбачені програмою 

навчальної дисципліни; із труднощами пояснює власні вирішення практичних завдань; 

виконання контрольних завдань значно формалізовано. 

35-59-FX – незадовільно (із можливістю повторного складання). Здобувач володіє 

теоретичними знаннями навчального курсу на початковому рівні; знає окремі професійні 

терміни, пояснює їх спрощено; переказує прочитаний матеріал без його аналізу; виконує 

окремі завдання з суттєвими помилками; не виявляє пізнавального інтересу до навчальної 

дисципліни; працює безсистемно. 

0-34-F – незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни). Здобувач 

повністю не виконав вимоги програми навчальної дисципліни; знання на підсумкових 

етапах навчання є фрагментарними.   
 

Інклюзивне навчання  

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів з особливими 

освітніми потребами.  

 

Неформальна освіта  
У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів у 

міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих 

столах, відвідування культурно-мистецьких заходів тощо. 

 

 



Політика викладання дисципліни  

Викладання дисципліни відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені 

І. П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної 

доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського». 
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