
АНОТАЦІЯ НА ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ 
«СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОДУКТУ У 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ» 
Мета дисципліни – вивчення студентами теоретичних основ виробництва мультимедійних 
продуктів у сфері інструментального мистецтва, формування загальної бази знань та умінь в 
мистецькій галузі  та отримання практичних навичок роботи для організації виробництва 
музичного продукту. 
Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими спеціалізованими 
предметами як фах, музичний інструмент, інформаційно-комунікаційні технології в галузі, 
музична інформатика, аналіз музичних творів, гармонія та основи поліфонії.    
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей:  
здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
демонструвати достатньо високий рівень виконавської майстерності; здатність до 
розв’язання проблем; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних 
систем та концепцій; здатність використовувати професійні знання та навички в процесі 
творчої діяльності; здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього образу; 
здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, популяризації та 
пропаганди досягнень музичної культури; здатність застосовувати традиційні і альтернативні 
інноваційні технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської; 
здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими 
традиціями у виконавстві та музикознавстві  
Програмні результати навчання (ПРН): 
знати: специфіку організації роботи виробництва інструментального продукту; своєрідність 
і єдність світу мистецтв, через вивчення історії виникнення і розвитку зарубіжної та 
української музичної культури; місце інструментального мистецтва в сучасній українській 
культурі; методику продуктивного виробництва інструментального продукту 
(мультимедійного) на основі вокально-виконавського процесу.  
уміти: підготувати план роботи організації виробництва інструментального продукту; 
організувати виробничий процес; використовувати мультимедійні та комп’ютерні системи 
створення інструментальної композиції.  
володіти: навичками поетапного створення  інструментального продукту в музичній 
творчості; навичками використовувати отримані знання  в галузі практичної музикознавчої 
діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни 
Сучасні технології реалізації мультимедійного продукту. Законодавче регулювання. 
Авторське право в діяльності музиканта. Поняття авторського і суміжного права. 
Відповідальність за порушення авторських і суміжних прав. Роль авторських і суміжних 
прав в діяльності з виробництва та реалізації творчих проектів. Допустиме вільне 
використання авторських творів у музичних проектах. Договір про надання права 
використання твору. Захист авторських і суміжних. Способи захисту авторських прав. 
Продюсерський договір з автором-учасником проекту і його основні положення. Реалізація 
продюсерських проектів. Роль і місце просування (промоції, сприяння) в сучасному 
суспільстві. Об'єкти просування. Просування в соціально-культурній сфері та його значення. 
Технологія просування мультимедійних (музичних) проектів і її основні складові: реклама, 
зв'язки з громадськістю, стимулювання продажів. Інструментарій технології та організація 
просування мультимедійного продукту. Стратегія просування соціально-культурних 
проектів та її основні складові. Маркетингові структури, їх роль в просуванні 
мультимедійних продуктів, взаємодія з ними. Сучасні технології інструментальної творчості.  
Організація виробництва музичного продукту (на основі інструментального 
мистецтва). Стратегія та розробка плану створення музичної композиції. Укладання 



договорів з учасниками колективів та солістами-вокалістами. Фінансова сторона та кошторис 
музичного продукту. Основи запису, накопичення та збереження мультимедійного продукту. 
Редагування та внесення корективів у розробку мультимедійного продукту. Фінальна стадія 
роботи над випуском мультимедійного продукту у музичну мас-медіа культуру. Аналіз 
попередньої творчості та рішення роботи над продовженням створення музичного альбому з 
поєднанням інструментальної та вокальної творчості.   
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС (90 годин), у тому числі 
36 годин – це аудиторні навчальні заняття і 54 годин – це самостійна та індивідуальна робота 
студента. 
Форма семестрового контролю: залік – 6 семестр 
 
 


