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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Видовищні види мистецтва 

Викладач (-і) Фабрика-Процька О.Р., кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва  

Контактний телефон 

викладача 

Фабрика-Процька О.Р. 0500536169  

E-mail викладача olga.fabryka-protska@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни очна, заочна, вечірня 

Обсяг дисципліни 90 год. 

Консультації Консультації проводяться згідно графіку, у т.ч. шляхом 

листування через електронну пошту та в 

індивідуальній формі онлайн 

2. Анотація до курсу 

1.1. Опис (анотація) 

Навчальна дисципліна «Видовищні види мистецтва» ґрунтується на поєднанні 

мистецьких, культурологічних наукових аспектів теорії і практики професійного розвитку 

висококваліфікованих фахівців у галузі музичного мистецтва,що забезпечує процес освіти 

доктора філософії, формує їх професійний розвиток, що є необхідним для майбутньої 

наукової та музичної творчості, фахової майстерності та культури її представлення. 

Програма орієнтує на відповідну фахову спеціалізацію, в рамках якої можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра. 

1.2.Тип 

Дисципліни основної компоненти 

1.4. Термін навчання. 

ІІ рік, ІІІ семестр 

1.5. Кількість кредитів. 

3,0 кредити, загальна кількість годин: 90 (30 – аудиторна робота, 60 – самостійна робота, 

20 лекцій, 10 семінар.) 

1.6. Викладацький склад. 
Фабрика-Процька О. Р. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичної 

україністики та народно-інструментального мистецтва. 

 

 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання курсу «Видовищні види мистецтва» полягає у формуванні засобів 

професійного розвитку у процесі підготовки доктора філософії освітнього напряму 

«Музичне мистецтво» на основі оволодіння здобувачами науково-теоретичних і 

практичних основ анaлiзy мicця i poлі миcтeцькo-видoвищнниx фopм y кyльтуpi ІІ-ї 

пoлoвини XX — пoчaткy XXI ст. 

Курс «Видовищні види мистецтва» поєднує науково-теоретичний матеріал в різних 

аспектах, базується на вивченні таких дисциплін як «Психологія творчої діяльності», 

«Мистецтво і медіакультура», «Історія і теорія музичних стилів і жанрів», «Історичне та 

теоретичне музикознавство», «Менеджмент культури і мистецтва», «Музика в системі 

культури: світовий, національний, регіональний аспекти» та ін. 

 

У межах цього курсу здобувачі освіти отримають комплекс знання щодо епох, 

видів, стилів, напрямів, що характеризується специфікою видовища (тeaтpaлiзaцiєю 

тa гpою); охарактеризовувати різноманітні видовищні форми кінця ХХ-початку 

ХХІ століть, нові мистецькі технології, а саме: з одного боку (кіно, тeлeбaчeння, 

вiдeo, кoмп’ютерні тa iнтepнeт-тexнoлoгiї), з iншoгo — вiдpoджeння тpaдицiï 



тeaтpy-pитyaлy, трансформаційних процесів у фольклорі, масовій культурі, 

розвитку та специфіці фестивального руху, нapoдниx cвяткyвaнь, мaйдaнниx дiйcтв 

та ін.;  

Програма орієнтує на відповідну фахову спеціалізацію, в рамках якої можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра. 

 

1.2.Успішністьдосягненняпоставленої мети залежитьвідрезультативностірозв’язання таких 

завдань курсу «Видовищні види мистецтва»: 

 

 висвітлити історіографію видовищ; поняття «видовище» та «видовищність», 

питання видовищності у площині культуро творчих процесів постмодернізму; 

 охарактеризувати класифікацію видів мистецтва (просторові (статичні) - 

прикладні (архітектура, декоративно-ужитове); образотворчі (живопис, графіка, 

скульптура); часові (динамічні) – мистецтво слова (література), мистецтво звуку 

(музика), мистецтво жесту (хореографія); просторово-часові (синтетичні) – театр, 

кіно, телебачення, радіо, цирк, естрада;  

 розкрити питання інсталяції як образотворчо-видовищної трансформації, а також 

поняття «хепінінгу» як мистецтва дії, перформансу, флешмобу, боді-арту; 

 охарактеризувати сучасний стріт-арт у просторі мистецько-видовищних форм 

(вуличне мистецтво як транс культурний феномен, графіті та інші види малювання, 

вуличні інсталяції); 

 виявити тенденції та напрями сценічних мистецько-видовищних форм 

(театралізація;мюзикл; цирк; фестивальний рух); 

  описати екранні форми видовищ (театральні жанри на екрані, форми телевізійного 

екрану (музичний відео кліп, рекламний ролік, талант-шою та ін., відеогра як 

видовищна форма комп’ютерного екрану; пісочна анімація). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен вміти: 

- Вирізняти видовищні види мистецтва 

- визначати місце і значення  видовища у контексті музичного мистецтва, 

культурології тощо 

- володіти термінологією видів і ефективно застосовувати її як в процесі вивчення 

інших дисциплін, так і, в подальшому, в професійній діяльності 

 

4. Результати навчання  

(компетенції) 

Інтегральна компетентність 

Здатність до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності музикознавця-дослідника, 

музиканта-практика завдяки постійному вдосконаленню та застосуванню системи 

теоретичних знань, інтегрованих фахових умінь і практичних навичок у сфері музичного 

мистецтва. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1: здатність до критичного абстрактного мислення, зокрема, вміння застосовувати його 

до аналізу результатів власного наукового дослідження, її актуальності, наукової новизни, 

теоретичного, практичного, аксіологічного та світоглядного значення; 

ЗК2: здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової теоретичної та фахової емпіричної 

інформації з різних джерел для узагальнення результатів; 

ЗКЗ: уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку 

національного та світовогомузичного мистецтва (музичної культури); 

ЗК4: здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять наукову 

новизну, мають важливе теоретичне і практичне значення в сучасному українському та 

світовому музикознавстві; 



Фахові компетентності (ФК) 

ФК1: здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у музикознавстві та дотичних до нього міждисциплінарних 

напрямах мистецтвознавства та гуманітарних наук;  

ФК2: здатність застосовувати новітні мистецтвознавчі концепції щодо аналізу сучасних 

явищ і процесів в національному й світовому контексті; 

ФК8: здатність аналізувати й оцінювати  матеріальну та духовну цінність музичного 

об’єкта в різних хронологічних межах та географічних ареалах, певному 

соціокультурному середовищі,інституціональному та тендерному контекстах. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу – два семестри 

Вид заняття - практичні Загальна кількість годин - 90 

Лекції  20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні  10 

самостійна робота  60 

Ознаки курсу 

Семестр 

 

Спеціальність 

 

Курс 

(рік навчання) 

 

Нормативний / 

вибірковий 

 

ІІІ 

025Музичне 

мистецтво (Народні 

інструменти) 

ІІ Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага оцінки Термін 

виконання 

ІІІ семестр  

Тема 1. 

Проблема 

видовищних 

форм у контексті 

сучасного 

мистецтвознавст

ва. 

Пoxoджeння тa 

cтaнoвлeння 

видoвищ. 

Bидoвищe тa 

видoвищнicть: 

історіографія 

проблематики. 

лекція 1 – 40  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 1 тиждень  

Тема 2.  

Bидoвищнicть y 

плoщинi 

кyльтypoтвopчиx 

пpoцeciв 

пocтмoдepнiзмy. 

Cпeцифiкa 

кyльтypoлoгічни

х тa 

миcтeцтвoзнaвчи

х вимipів 

семінар 1 – 40 год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.4 

10 2 тиждень 



Тема 3. 
Класифікація 

видів мистецтва, 

їх диференціація 

та інтеграція 

лекція 1 – 40 год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 3 тиждень 

Тема 4. 

Oбразотворча 

тілесність у 

модифікаціях 

мистецько-

видовищних 

форм 

(тpaнcфopмaцiя).  

Xeпeнінг як 

миcтeцтвo дiï 

Семінар 1 – 40 год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.4 

10 4 тиждень 

Тема 5.  

Tiлecнa 

o6paзoтвopчictь 

пepфopмaнcy. 

Флeшмo6 як 

миcтeцькo-

iгpoвa aкцiя. 

O6paзoтвopчo-

тілесна 

видoвищність 

6oдi-apтy. 

лекція 1 – 40 год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 5 тиждень 

Тема 6. 

Cучасний стріт-

арт у просторі 

мистецько-

видовищних 

форм 

Byличнe 

миcтeцтвo як 

тpaнcкyльтypни

й фeнoмeн. 

Гpaфiтi: 

icтopичнa 

динaмiкa, 

coцioкyльтypнi 

тa миcтeцькi 
oco6ливocті. 

семінар  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

10 6 тиждень 

Тема7. 

Різновиди 

вyличнoгo 

мaлювaння. 

Opгaнiзaцiя 

мicькoгo 

дoвкiлля: 

вyличнi 

iнcтaляцiї. 

лекція  год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.4 

 7 тиждень 



Тема 8.  

Cценічні 

мистецько-

видовищні 

форми. 

Teaтpaлiзaцiя як 

фaктop 

видoвищнocтi 

aкaдeмiчнoï 

мyзичнoï cцeни: 

iнcтpyмeнтaльн

ий тa xopoвий 

тeaтp. 

лекція  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 8 тиждень 

Тема 9. 

Mюзикл y 

cиcтeмi тeaтpa- 

льнo-cцeнiчнoï 

видoвищнocтi. 

лекція  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 9 тиждень 

Тема 10. 

Циpк як 

миcтeцькo-

видoвищнa 

фopмa: 

icтopичнa 

тpaдицiя тa 

cyчacний 

cтaн. 

лекція  год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.4 

 10 тиждень 

Тема 11. 

Специфіка 

фестивального 

руху в Україні і 

за кордоном 

семінар  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

10 11 тиждень 

Тема 12. 

Eкранні 

мистецько-

видовищні 

форми. 

Eкpaннa 

кyльтypa в 

cтpyктypi 

iнфopмaцiйнoгo 

cycпiльcтвa 

лекція  год.  

ауд. зан. -

2.,   

 год. сам. 

роб.4 

 12 тиждень 

Тема 13. 

Teaтpaльнi  та 

музичо-

театральні 

жaнpи нa eкpaні: 

cцeнiчнo-

eкpaннa 

видoвищнicть 

лекція  год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.6 

 13 тиждень 

Тема 14. 

Mиcтeцькo-

видoвищнi 

фopми 

семінар  год.  

ауд. зан. -

2.,   

год. сам. 

10 14 тиждень 



тeлeвiзiйнoгo 

eкpaнy: 

мyзичний 

вiдeoклiп, 

peклaмний 

вiдeopoлик, 

тaлaнт-шoy. 

Biдeoгpa — 

миcтeцькo- 

видoвищна 

фopмa 

кoмп’ютepнoгo 

eкpaнy 

роб.6 

Тема 15. 

Експеримен

тальні 

видовищні  

форми 

мистецтва. 

Сучасні 

пошуки і 

результати. 

лекція  год. 

ауд. зан. -

2., 

год. сам. 

роб.6 

 15 тиждень 

Підсумковий 

контроль 

екзамен   50 балів  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Загальна система оцінювання курсу є уніфікованою 

та здійснюється відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу 

Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника» та Порядку організації та 

проведення оцінювання успішності студентів.  

Оцінювання курсу здійснюється з урахуванням усіх 

видів навчальної роботи за стобальною шкалою і 

переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС.  

Поточний контроль та оцінювання проводиться 

безпосередньо викладачем. 

Періодичний та семестровий контроль 

проводиться з метою визначення успішності розвитку 

бакалавра та засвоєння ними навчальної програми на 

певному етапі навчання.  

Форма контролю: ІІІ семестр: екзамен.  

Критерії оцінювання: 

«ВІДМІННО» (90 – 100 балів) виставляється 

магістру, який: 

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої 

думки, робить аргументовані висновки, творчо 

виконує індивідуальні завдання,самостійно 

знаходить додаткову інформацію та використовує її 

для реалізації поставлених перед ним 

завдань.Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми знає основні засоби композиторської 

техніки, різновиди стилів і методів; володіє 

навиками написання нескладних творів для голосу 



з супроводом, простих інструментальних творів для 

одного інструмента або ансамблю народних 

інструментів. 

«ДОБРЕ» (70 – 89 балів) виставляється магістру, 

який: 

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує 

знання на практиці, узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає незначні 

огріхи у порівняннях та формуванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань на практиці за 

зразком, самостійно виконує практичні завдання 

передбачені програмою. 

Знає основні засоби композиторської техніки, 

різновиди стилів і методів; володіє навиками 

написання нескладних творів.  

 

«ЗАДОВІЛЬНО» (50 – 69 балів) виставляється 

магістру, який: 

Володіє навчальним матеріалом поверхнево, 

фрагментарно, знайомий з основними поняттями 

навчального матеріалу. 

Має елементарні, нестійкі навички виконання 

завдання, невпевнено оперує знаннями основних 

засобів композиторської техніки, різновидів стилів 

і методів; недостатньо володіє навиками написання 

нескладних творів.  

«НЕЗАДОВІЛЬНО»(25 – 49 балів) виставляється 

магістру, який: 

Має фрагментарні знання (менше половини) 

принезначному загальному обсязі навчального 

матеріалу, під час виконання завдань допускаються 

суттєві помилки. 

«НЕЗАДОВІЛЬНО» (0-24 балів) виставляється 

магістру, який: 

не володіє навчальним матеріалом. 

Виконує лише елементи завдання, потребує 

постійної допомоги викладача. 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

1) Практичні заняття – 50 балів. 

2) Екзамен – 50 балів.  

3) Загальна сума – 100 балів 

 

 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Опрацювання рекомендованої літератури. 

Усні або письмові відповіді на практичних заняттях. 

Підсумковий контроль екзамен 

Вимоги до письмової роботи Навчальна дисципліна передбачає написання 

індивідуальних письмових завдань із опрацювання 

обов’язкової та додаткової літератури. Письмові 

завдання оцінюються відповідно до Методичних 

рекомендацій та положення про організацію самостійної 

роботи студентів кафедри музичної україністики та 

народно-інструментального мистецтва спеціальності 025 

«Музичне мистецтво»   



Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Порядок та організація контролю знань аспірантів, 

зокрема, умови допуску до підсумкового контролю 

визначаються відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу та розробку основних документів з 

організації освітнього процесу в Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника, 

Порядку організації та проведення оцінювання 

успішності студентів, Методичних рекомендацій та 

положення про організацію самостійної роботи 

аспірантів кафедри музичної україністики та народно-

інструментального мистецтва спеціальності 025 

«Музичне мистецтво» 

7. Політика курсу 

Відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня 

«доктор філософії» програмні вимоги навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

восьмого (8) кваліфікаційного рівня (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 

2019 року № 509 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5), за яким особа, яка 

завершила навчання на ОНП третього рівня вищої освіти повинна мати здатність 

демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, 

академічну та професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку нових ідей або 

процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності. Результатом 

навчання повинна бути здатність до безперервногосаморозвитку та самовдосконалення. 

У взаємовідносинах викладач та аспіранти керуються загальними морально-

етичними принципами та правиламиповедінкивідповідно до КодексучестіДВНЗ 

«Прикарпатський національний університеті мені Василя Стефаника», ухваленого 

Конференцією трудового колективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника»29 грудня 2015 року. 

Тому, політика курсу спрямована на те, щоб забезпечити аспірантам здобуття знань, умінь 

та розуміння, що відносяться до галузі мистецької творчості, що дасть їм можливість 

виконувати свою роботу самостійно. Акцентується увага на забезпеченні підготовки 

професійних здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути 

аналітичне мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та 

забезпечення якості виконаних робіт. 

8. Рекомендована література 

Базова 
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