КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА
Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України

Освітній ступінь
Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Спеціалізація

Третій освітньо-творчий
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
Музичне мистецтво

Статус
Вибіркова

Іспит

Семестровий контроль

Курс
Семестр
ECTS
Годин
Лекції
Семінари
Самостійна
робота

1
2
3
90
20
20
50

Інформація про викладача
ПІБ

Юник Дмитро Григорович
доктор педагогічних наук, професор

Профіль викладача

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=u7pPS28AAAAJ

e-mail

d.yunyk@gmail.com
Анотація навчальної дисципліни

Прискорене збільшення об’єму інформації в умовах бурхливого розвитку цивілізації
вимагає від докторів філософії в галузі 02 «Культура і Мистецтво», за спеціальностю 025
«Музичне мистецтво» знання ефективних технологій комунікації у сучасній музичній культурі.
Перетворення, що відбуваються в соціумі, великою мірою спричинені розвитком комунікацій і
засобів зв’язку, впливом мас-медіа та глобальних комп’ютерних мереж. Комунікація пронизує всі
аспекти життя суспільства. ХХ – ХХІ століття характеризуються інформаційним бумом, який
набуває все нових форм. Екстенсивне розповсюдження інформації в усіх сферах політичного,
економічного й соціокультурного життя та вдосконалення процесів сприйняття і обробки
інформації на сенсорно-перцептивному та когнітивно-апперцептивному рівнях привели до
трансформації людства в новий, більш високо організований тип – «інформаційне суспільство».
Стрімкі темпи його розвитку вимагають від науковців культурно-мистецької спрямованості бути в
авангарді соціокультурних перетворень. Це можливо тільки за умови успішної діяльності, яка
залежить не лише від рівня фахової підготовки комунікаторів, а й від умінь і навичок вербальної
та невербальної передачі інформації цільовій аудиторії, самопрезентації, побудови доброзичливих
відносин з реципієнтами тощо. Саме тому, реалії підготовки докторів філософії культурномистецької спрямованості детермінують формування у них здатності застосування ефективних

технологій комунікації у сучасній музичній культурі з урахуванням досягнень психології,
фізіології, педагогіки, інформатики та інших галузей науки.
Метою курсу є вивчення комунікаційних технологій у сучасній музичній культурі для їх
практичного застосування у процесі донесення інформації реципієнтам на етапі бурхливого
розвитку цивілізації.
Завдання курсу:
- розглянути наукову та музично-виконавську комунікацію як соціокультурний феномен
сучасності;
- розкрити різні методологічні підходи до визначення поняття «комунікація»;
- обґрунтувати специфіку використання комунікаційних технологій в культурі та
музичному мистецтві України на сучасному етапі розвитку цивілізації;
- висвітлити методологію застосування стратегій комунікації в соціокультурних умовах
сучасності;
- окреслити комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі;
- сформувати уміння та навички саморегуляції процесу передачі інформації реципієнтам
під час наукової та музично-виконавської комунікації.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми навчальної дисципліни «Комунікаційні
технології в сучасній музичній культурі України» аспіранти повинні знати:
- основні поняття теорії комунікації;
- види комунікації;
- стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності;
- комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі;
- прийоми саморегуляції процесу передачі інформації реципієнтам;
- дійові методи підготовки комунікаторів до наукової та музично-виконавської комунікації.
По завершенні вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційні технології в сучасній
музичній культурі України» аспіранти повинні вміти:
- застосовувати найефективніші стратегії наукової та музично-виконавської комунікації;
- створювати оптимальну міру емоційного збудження у процесі наукової та музичновиконавської комунікації;
- артистичними рухами переконливо підсилювати передачі інформації реципієнтам;
- проявляти високий рівень завадостійкості у процесі наукової та музично-виконавської
комунікації.
Структура курсу будується на традиційних засадах академічної освіти і спирається на
послідовне вивчення когнітивних процесів і специфіки роботи емоційної та вольової сфер
особистості. Водночас робиться наголос на усвідомленні механізмів передачі наукової та музичновиконавської інформації реципієнтам, а також на формуванні комплексних умінь і навичок
універсальної системи психофізичних дій, спрямованих на створення узагальненого образу уявної
моделі донесення інформації до слухачів не з відносно самостійних конструктів, а з об’єднаних
їхніх угрупувань. Розкривається психологічна структура цих умінь, яку складають мотиваційновольовий, операційно-процесуальний та змістово-рефлексивний компоненти. На лекційних та
семінарських заняттях доводиться, що формування комплексних умінь комунікаторів потребує
цілеспрямованого розвитку кожного їх складника у процесі підготовки до наукової та музичновиконавської комунікації. Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів.
1. Комунікація як соціокультурний феномен сучасності
2. Наукова та музично-виконавська комунікація на сучасному етапі розвитку цивілізації.
Для більш ефективної комунікації з аспірантами, а також у період дистанційної форми
навчання використовується електронна пошта, Zoom та Google Meet.

Перелік тем
Тема 1. Комунікація та її види в сучасній музичній культурі.
Семінарське заняття. Комунікація та її види в сучасній музичній культурі.
Тема 2. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності.
Семінарське заняття. Стратегії комунікації в соціокультурних умовах сучасності.
Тема 3. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі розвитку музичної культури.
Семінарське заняття. Дискурс у теорії комунікації на сучасному етапі
розвитку музичної культури.
Тема 4. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі.

Семінарське заняття. Комунікативні моделі маніпуляцій у сучасній музичній культурі.
Тема 5. Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляції.
Семінарське заняття. Трикутник Карпмана» в комунікативній теорії маніпуляції.
Тема 6. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам.
Семінарське заняття. Саморегуляція процесу передачі інформації реципієнтам.
Тема 7. Готовність комунікаторів до наукової та музично-виконавської комунікації.
Семінарське заняття. Готовність комунікаторів до наукової та музичновиконавської комунікації.
Тема 8. Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі прилюдного виступу.
Семінарське заняття. Міра емоційного збудження комунікаторів у процесі
прилюдного виступу.
Тема 9. Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття культурології
і мистецтвознавства.
Семінарське заняття. Артистизм комунікаторів як базове онтологічне поняття
культурології і мистецтвознавства.
Тема 10. Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура та методика формування.
Семінарське заняття. Завадостійкість комунікаторів: зміст, структура
та методика формування.

Форми та технології навчання
Лекції, семінарські заняття, есе, диспути, презентації.
Навчальні ресурси
Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали
надсилаються у відповідну групу МOODLE.
Система оцінювання
№ з/п

Контрольний захід оцінювання

Кількість
балів
10

1

Відвідування лекцій

2

Відвідування семінарських занять

10

3

Участь в обговоренні питань на семінарських
заняттях

20

4

Есе за обраною тематикою

30

5

Презентація

30

6

Екзамен

100

7

Всього

200 : 2 =100

Коефіцієнт

2

Критерії оцінювання знань студентів
Оцінка «відмінно»: аспірант володіє глибокими і міцними знаннями з технології
комунікацій в галузі 02 «Культура і мистецтво», за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; може
здійснити адекватний аналіз наукової та музично-виконавської комунікації; спроможний робити
аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі комунікації; здатний
безпомилково визначати детермінанти застосування найефективніших стратегій комунікації в
соціокультурних умовах сучасності.

Оцінка «добре»: аспірант допускає погрішності у розкритті змісту технологій комунікацій
в галузі 02 «Культура і мистецтво», за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; може здійснити
адекватний аналіз наукової та музично-виконавської комунікації; спроможний робити
аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі комунікації; здатний
безпомилково визначати детермінанти застосування найефективніших стратегій комунікації в
соціокультурних умовах сучасності.
Оцінка «задовільно»: аспірант допускає погрішності у розкритті змісту технологій
комунікацій в галузі 02 «Культура і мистецтво», за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; не
спроможний здійснити адекватний аналіз наукової та музично-виконавської комунікації; здатний
зробити аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі комунікації;
спроможний безпомилково визначати детермінанти застосування найефективніших стратегій
комунікації в соціокультурних умовах сучасності.
Оцінка «незадовільно»: аспірант погано розуміє зміст технологій комунікацій в галузі 02
«Культура і мистецтво», за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; не може здійснити
адекватний аналіз наукової та музично-виконавської комунікації; не спроможний робити
аргументовані висновки щодо врегулювання конфліктів у процесі комунікації; не здатний
безпомилково визначати детермінанти застосування найефективніших стратегій комунікації в
соціокультурних умовах сучасності.
Позааудиторні заняття. Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь
аспірантів у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, круглих столах, музичновиконавських конкурсах тощо.
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