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                  Історія української естради 
за спеціальністю  025 «Музичне мистецтво»       

галузі знань    02 «Культура і мистецтво» 

Освітня кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва 

    Роки навчання: 2 Семестри: IІІ-ІV (4 роки) 

                                  1 Семестри: I-ІІ (3 роки) 

    Кількість кредитів: 4  

    Мова викладання: українська. 

 

                                                         Керівник курсу  

      Стеценко Кирило Вадимович – народний артист  України, професор кафедри    

«Музичне мистецтво естради».  
    Контактна інформація: stetsmail@gmail.com 
 

                                Пререквізити та постреквізити дисципліни  

Пререквізити дисципліни: історія музики, музична література  

Постреквізити дисципліни: вокальний\інструментальний ансамбль, методико-

виконавський аналіз педрепертуару, концертно-виконавська практика 

Призначення дисципліни 

Мета: 

- естетичне виховання студентів, майбутніх артистів естради на основі вивчення 

ними історії та розвитку української естради; 

- оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями і основними 

відомостями з історії української естради; 

- ознайомлення студентів з творчістю видатних представників вітчизняного 

естрадного мистецтва; 

- прищеплення студентам вміння критично орієнтуватися в явищах вітчизняного 

естрадного мистецтва; 

- вміння використовувати досвід відомих естрадних артистів в практичній роботі; 

- вміння творчо сприймати нову інформацію з теорії та історії української естради. 

Завдання: 

Досвід викладання свідчить, що процес набуття знань студентами повинен бути 

творчим, інакше він малоефективний. Знання, отримані шляхом роздумів, критичного 

аналізу, пошуків, проведених самим студентом, зберігаються на все життя і стають 

основою активної артистичної діяльності. Ефективності занять сприяють організація 

конференцій, семінарів, на яких студенти можуть виступати з рефератами, 

повідомленнями за розділами курсу, що їх цікавить. На заняттях необхідно 

обговорювати естрадні концерти, конкурси, новини тощо. 

Ефективність занять можна також підвищити демонстрацією уривків з кінофільмів, 



фотографій, афіш, кліпів а також прослуховуванням аудіо-записів артистів. Необхідно 

рекомендувати студентам для самостійного читання науково-критичну літературу, 

мемуари та історичні книги з вибраної професії. Це допоможе їм розвинути художній 

смак, естетично оцінювати явища естрадного мистецтва а також оволодіти образною, 

яскравою мовою у викладанні матеріалу.  

              У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: історію української естради.  

вміти:  

- користуватися науковою, мистецькою термінологією (основними поняттями); 

- порівнювати основні мистецькі поняття, явища і процеси; 

- оцінювати діяльність видатних естрадних співаків, важливі мистецькі явища; 

- використовувати знання для власного самовдосконалення як естрадного артиста. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Історія української 

естради» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:  

Загальні 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

      Спеціальні (фахові) 

- здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою 

музичного мистецтва.  

- здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у 

теорії, історії та методології музичного мистецтва.  

- здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими 

традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти 

таких програмних результатів навчання (ПРН): 

освіти таких програмних результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  
ПРН 15 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  
ПРН 16 

Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 

різних епох.  
ПРН 17 

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти 

після опанування навчальної дисципліни «Історія української естради»: 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з 

музичного мистецтва.  
ПРН 15 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 

організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  
ПРН 16 



Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів 

різних епох.  
ПРН 17 

       Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання. 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: 

- залік. 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

Форми контролю знань студентів: 

- підсумковий модульний; 

- семестровий підсумковий (залік). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Шкала оцінювання 

Національна   5 - тибальна шкала 
Сума балів 

(R) 

Шкала 

ECTS 

5 (відмінно) 

Студент повністю оволодів теоретичним і практичним 

матеріалом дисципліни. Робить власні висновки, 

аналізує вивчений матеріал, самостійно оцінює явища, 

факти, виявляючи при цьому особисту позицію. 

Використовує додаткову літературу, періодику.  

90-100 А 

4 (добре) 

Студент володіє вивченим матеріалом на достатньому 

рівні. Аналізує матеріал, наводить власні приклади, але 

не завжди впевнено  і точно. Самостійно готує практичні 

завдання, але має потребу в консультації викладача.  

82-89 B 

74-81 C 

3 (задовільно) 

Студент засвоїв менше половини навчального 

матеріалу, але виявляє знання і розуміння основних 

питань теми і здатен поверхово аналізувати вивчений 

матеріал та відтворювати практичні завдання з 

помилками. Плутається в термінології.   

64-73 D 

60-63 E 

2 (незадовільно) 

Студент не засвоїв навчальний матеріал. Не усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності. 
35-59 FX 

0-34 F 

Структура навчальної дисципліни 
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     МОДУЛЬ 1. Культурологічні засади естрадного мистецтва 

Тема 1. Введення до 

навчального курсу 

“Історія української 

естради” 

14 8    6 14 2    12 

Тема 2. Професійні 

терміни та поняття 

курсу 

14 8    6 14 2    12 

Тема 3. Елементи 

музики та класифікація 

музичних творів 

14 8    6 14 2    12 

Тема 4. “Види музики “ 

та естрадне мистецтво 

13 8    5 16 4    12 

           Всього за модулем 55 32    23 58 10    48 

МОДУЛЬ 2. Становлення української естради та шоу-бізнесу 

Тема 5. Культурне 

підґрунтя української 

естради, як 

національний 

стратегічний капітал 

16 10    6 16 4    12 

Тема 6. Сторінки 

первісної та 

середньовічної 

передісторії української 

естради 

16 10    6 14 2    12 

Тема 7. Кристалізація 

засад естрадного 

мистецтва і шоу-бізнесу 

в епоху феодалізму 

16 10    6 14 2    12 

Тема 8. Формування 

естрадного мистецтва і 

шоу-бізнесу в епоху 

раннього капіталізму 

17 12    5 18 4    14 

Всього за модулем 65 42    23 62 12    50 

ВСЬОГО 120 74    46 120 22    98 

 

Методи та технології навчання 

            Спосіб організації теоретичної та практичної діяльності студентів під час 

вивчення «Історії української естради» зумовлений закономірностями й особливостями 

змісту навчального предмета. Відтак під час взаємодії викладача і студентів буде 

використано такі методи навчання: 1) за характером подачі навчального матеріалу: 

словесні, наочні, практичні; 2) за організацією навчання: методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю у навчанні; 3) за 

логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, 

репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

Методичне забезпеченння 



– навчально-методичні посібники і навчальні програми; 

                             Політика навчальної дисципліни 

                   Політика перескладання.  

         Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу 

кафедри за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною шкалою. Загальний 

підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за всіма видами контролю з 

подальшим переведенням в національну, 100 – бальну та європейської кредитно-

трансферну систему.  

          Політика академічної доброчесності.  

          Списування під час поточних занять, тестових робіт та екзамену заборонені. 

                  Політика відвідування.  

          Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за пропуск занять 

без поважної причини знімаються бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З об’єктивних 

причин (напр., хвороба) навчання може відбуватися в онлайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 
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