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Анотація навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в мистецькій
освіті» є процес модернізації навчального процесу з підготовки режисера музичного
театру, викладача, дослідника в контексті гармонізації європейських освітніх систем.
Місце дисципліни в програмі навчання: базовий нормативний курс за спеціальністю і
спеціалізацією, що забезпечує набуття професійних психолого-педагогічних,
організаційно-творчих та науково-дослідницьких компетентностей творчого аспіранта за
ступенем вищої освіти «Доктор мистецтва».
Міждисциплінарні зв’язки.
ГЕ 1: Методологічні засади сучасного філософського знання: концепції, напрями,
персоналії.
ГЕ 2: Основна іноземна мова (англійська).
ФП 1: Концепції розвитку сучасного сценічного мистецтва.
ФП 2: Новітні тенденції в музичному театрі ХХІ ст..
ЗП 1: Режисура музичного театру (Фах).
ЗП 3: Підготовка творчого мистецького проєкту.
П 1: Педагогічна практика.
ВВА 1: Філософія культури.
ВВА 2: Естетичні парадигми сучасності.

ВВА 3: Актуальні проблеми аналізу музичного твору (теорія, методологія, практика).
ВВА 4: Інтерпретація музичного твору.
ВВА 5: Вагнер і вагнеріанство у світових мистецьких процесах.
ВВА 6: Українська музична спадщина: нові відкриття.
ВВА 7: Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України.
ВВА 8: Комунікативні компетентності музиканта: психолого-педагогічний контекст.
ВВА 9: Комп’ютерне редагування музикознавчих текстів.
Мета: формування та розвиток інтелектуального потенціалу фахівця музично-театральної
сфери за допомогою опанування інноваційними технологіями в мистецькій освіті та
театральній практиці.
Завдання:
– усвідомлення сутності понять: освітні, педагогічні, навчальні технології, розуміння
особливостей їх проявів і взаємозв’язку в інноваційній сфері;
– адаптація означених технологій відповідно до специфіки підготовки фахівця з
режисури музичного театру, особливостей контенту фахових дисциплін;
– застосування інноваційних підходів з організації навчально-виховного процесу
відповідно до сучасної євроінтеграційної парадигматики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни творчий аспірант повинен
знати:
– роль і місце інноваційних технологій у формуванні мистецького освітнього
середовища України в контексті вимог Болонського процесу;
– методологію адаптації освітніх, педагогічних, навчальних технологій стосовно
особливостей професійної мистецької підготовки фахівця з режисури музичного театру:
постановника, викладача, дослідника.
– концепт модернізації навчально-виховного процесу в контексті гармонізації
європейських освітніх систем;
вміти:
– розрізняти та диференціювати за призначенням і пріоритетами інноваційні технології
в музично-театральній освіті, встановлювати взаємозв’язок між ними;
– обирати певні технології відповідно до окреслених завдань реформування процесу
підготовки фахівця музично-театральної сфери;
– визначати інтерактивні форми, методи, засоби навчання і контролю залежно від
специфіки фахових дисциплін та обраних відповідно до неї інноваційних мистецьких
технологій;
володіти професійними компетенціями:
– здатністю вільно орієнтуватися в інноваційних технологіях вищої мистецької освіти,
визначаючи оптимальні та ефективні для формування й розвитку творчого потенціалу
фахівця музично-театральної сфери;
– здатністю правильно застосовувати освітні, педагогічні, навчальні технології залежно
від ступеня вирішення ними стратегічних, тактичних, виховних завдань мистецької
підготовки фахівця з музичної режисури;
– здатністю організовувати та ефективно проводити навчально-виховний процес
підготовки фахівця, використовуючи творчо переосмислені відповідно до специфіки
фахових мистецьких дисциплін інтерактивні форми, методи, засоби навчання і контролю.
Програмний результат навчання.
Готовність фахівця до креативної режисерсько-творчої, науково-педагогічної, пошуководослідницької діяльності в музично-театральній сфері, синтезуючи традиційні та
інноваційні мистецькі технології навчання та самонавчання.
_______

________________________
Перелік тем
_______________________________
Тема 1. Інноваційні технології мистецької освіти, їх різновиди, взаємозв’язок
Семінар 1. Інноваційні технології мистецької освіти в контексті модернізації професійної
підготовки фахівця музично-театральної сфери
Тема 2. Освітні мистецькі технології в контексті гармонізації європейських освітніх
систем
Семінар 2. Концепт освітніх технологій у підготовці фахівця музично-театральної сфери:
специфіка структурних компонентів
Тема 3. Педагогічні мистецькі технології доби інформаційного суспільства
Семінар 3. Концепт педагогічних технологій у підготовці фахівця музично-театральної
сфери: специфіка моделей навчально-виховного процесу та управління ним
Тема 4. Навчальні технології в умовах модернізації вищої мистецької освіти
Семінар 4. Концепт навчальних технологій у підготовці фахівця музично-театральної
сфери: модель удосконалення форм і змісту викладання фахових дисциплін
Тема 5. Концепт удосконалення навчального процесу з підготовки фахівця музичнотеатральної сфери
Семінар 5. Система організації навчального процесу з підготовки фахівця музичнотеатральної сфери в контексті інноваційних технологій вищої мистецької освіти
Форми та технології навчання
_______________________________
Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.
Навчальні ресурси
_______________________________
Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали
надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger.
Система оцінювання
_______________________________
№ з/п
1.
2.
3.
4.

Контрольний захід оцінювання
Участь у обговореннях та доповнення на
семінарах
Конспект першоджерел, що допомагають
глибше зрозуміти тему / есе на тему
Презентація досліджень за обраною
тематикою
Відвідування лекцій

Всього
%
15
15
15
5

Підсумкова контрольна робота
5.

Залік

50

Всього

100

Інклюзивне навчання
_______________________________
Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми
потребами.
Неформальна освіта.
_______________________________
У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь студентів у міжнародних
та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, відвідування
культурно-мистецьких заходів.
_______________________________
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10. 1. Інформаційні ресурси
Журнали:
Гуманітарні науки
Вища освіта України
Вища школа
Педагогіка і психологія: Вісник Академії педагогічних наук України
Проблеми освіти
Філософська думка.
Інформаційні ресурси з історії опери, театрального виконавства, новини сучасного театрального світу
1. https://moderato.in.ua/
2. https://www.operabase.com/en
3. http://www.operanews.com/
Відео, аудіо, ілюстративні матеріали, електронні бібліографічні ресурси
4. http://intoclassics.net/
Публікації сучасних українських музикознавців, театрознавців, критиків та ін.
5. http://mi-re.do.am/index/0-2

