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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Мета курсу – оволодіння навичками користування актуальними 



програмними та мережевими технологіями, необхідними для 
професйно-творчої діяльності музиканта.  

Компетентності - - здатність до самостійного пошуку та оброблення 
мережевої інформації, верифікації ресурсів, що містять текстовий 
та медіа контент;  
- здатність використовувати сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології у власній професійно-творчій діяльності,  
- здатність оптимізувати творчий та педагогічний процес 
шляхом впровадження спеціальних програм та веб-ресурсів; 
- здатність до створення та наповнення та самопросування 
власних медіа ресурсів (у соцмережах та на платформі youtube). 

Резуль
тати 
навча-
ння 

Знання - знання базових  можливостей нотних редакторів; 
- знання основних навичок роботи із аудіо, відео та 
графічними редакторами;  
- знання алгоритмів інтернет пошуку та його оптимізації для 
власних потреб; 
- знання професійних пошукових баз, що орієнтовані на 
нотні, аудіо та відео матеріали; 
- знання принципів просування власного аудіо та відео 
контенту у мережі інтернет. 
- знання основи етики спілкування у мережі та у месенжерах; 
- знання можливостей Google-додатків. 

Вміння - створювати та редагувати партитури різного рівня складності; 
- створювати аудіо-візуальний контент; 
- користуватись спеціалізованими науково-творчими пошуковими 
базами; 
- створювати та підтримувати публічні сторінки у соціальних 
мережах та  youtube  
- просувати професійну інформацію та власну творчу діяльність 
інтернет-засобами.  

Вимоги до 
підготовки 
слухачів 
(міждисциплінар
ні зв'язки, що 
передують 
вивченню 
дисципліни) 

Курс скерований на поглиблення практичного досвіду здобувачів 
освітньо-творчої програми у знаннях інформаційно-
комунікативних технологій, на розкриття їх креативного 
потенціалу, на розширене вивчення методів роботи із музичними 
за стосунками, а також загально розповсюдженими медійними 
додатками та програмним забезпеченням різного ступеню 
складності. 

Зміст дисципліни 
(перелік тем 
практичних 
занятть) 

Вступ.  Теорія інформаційно-комунікаційних технологій у 
сучасному гуманітарному знанні. 
Тема 1. Программне забезпечення для роботи із контентом. 
Тема 1.1. Розширені функції Microsoft Office. Оптимізація роботи 
із текстом, таблицями та презентаційним матеріалом.   
Тема 1.2. Програми верстки на основі Microsoft Office та інші 
додатки. 



Тема 1.3. Робота із графічними редакторами. 
Тема 1.4.Робота із відео-редакторами, основи відео монтажу. 
Тема 1.5. Програми для нотної верстки.  
Тема 2. Інтернет-можливості для діячів мистпецтва. 
Тема 2.1. Адміністрування сторінок у соц. мережах, оптимізація 
контенту. 
Тема 2.2. Оптимізація профілю Youtube та просування власного 
контенту. 
Тема 2.3. Можливості гугл-додатків. 
Тема 2.4.Робота із веб-конструкторами сайтів. 
Тема 2.5. Розпізнавання шахрайського контенту, етика 
спілкування у мережі. 

Дидактичні методи 
Практичні 
заняття 

Методика викладання курсу передбачає проведення практичних 
та семінарських занять, тренінгів, виконання самостійних завдань. 
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Технічне 
забезпечення 

Аудиторія із ноутбуком, підключення до інтернету. 

Метод 
оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в балах Максимальна 

оцінка в балах 
контрольна 
робота 16 30 100 

Іспит 4 35 100 
Підсумковий 
рейтинг (залік) 4 35 100 

https://youtube.com/playlist?list=PLAngObgqXBVXdxTnDM9HA2j09G6A-lSse
https://youtube.com/playlist?list=PLAngObgqXBVXdxTnDM9HA2j09G6A-lSse


 
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної 

оцінки згідно з таблицею: 
Сума 

балів за 
всі види 
навчальн

ої 
діяльност

і 

Оцінк
а 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

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 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

Політика курсу 
Правила 
взаємодії 

Політика навчальної дисципліни визначається «Положенням 
ОНМА ім.А.В. Нежданової про творчу аспірантуру», 
«Положенням про організацію освітнього процесу»,  
«Положенням про академічну доброчесність». 

Додаткова 
інформація 

Силабус навчальної дисципліни «Інорфмаційно-комунікативні 
засади творчої діяльності» затверджено на засіданні науково-
методичної ради Одеської національної музичної академії імені 
А.В. Нежданової. Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
Силабус навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікативні 
засади творчої діяльності» затверджено на засіданні Вченої ради 
Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. 
Протокол № 1 від 31.08.2021 р. 
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