
 
 

 

 
Силабус 

навчальної дисципліни 
«Музична культурологія» 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІ курс 
ІІІ семестр 

Семестровий контроль Екзамен – ІІІ семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
3 кредити ЄКТС/90 годин (14 лек., 14 сем., 62 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає вивчення музики в культурологічних 
аспектах із залученням методології теорії та історії культури. 

Чому це цікаво 
/потрібно        вивчати 
(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є музичне мистецтво, українська та 
зарубіжна культурологія і музикологія. 
Мета дисципліни – ознайомлення з науковими дослідженнями в 
галузі академічної музики та аналіз наукових досліджень 
української та зарубіжної культурології.  
Завдання дисципліни – оволодіння теорією, історією та 
методикою вивчення музичного мистецтва в аспекті 
культурологічного знання; екстраполяція здобутих знань в 
науково-дослідницьку діяльність.  

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії світового 
та українського музичного мистецтва і культурології; вміння 
аналізувати й оцінювати музичні явища, використовуючи 
отримані теоретичні знання з культурології, історії зарубіжної та 
української культури і музичного мистецтва, аналізу музичних 
творів з використанням культурологічних методів; володіння 
навичками розв’язувати складні задачі у культурологічних 
вимірах.  

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного 
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних знань і 
формування нового досвіду, професійної майстерності згідно до 
компетентностей освітньої програми «Музичне мистецтво» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. 

Чому можна навчитися  
(результати навчання) 

ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
музикології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 



навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 
напряму та отримання нових знань. 
ПРН 2. Знати історію становлення науки про музику, етапи її 
еволюції, основні музично-історичні концепції. 
ПРН 3. Вільно орієнтуватися у світовому музично-історичному 
процесі від Античності до сьогодення, відповідно до сучасних 
наукових знань вміти обґрунтувати нове розуміння явищ 
світового музичного мистецтва. 
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й 
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти 
обґрунтувати нові погляди на його розвиток від витоків до 
сучасності, розуміти співвіднесеність українського музичного 
мистецтва зі світовими музично-історичними процесами. 
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження 
для отримання достовірного результату, компетентно 
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу 
наукового дослідження. 
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у 
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного 
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності. 
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи 
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію 
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових 
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або 
інноваційних проєктів. 

Критерії оцінювання 
(екзаменаційна 
політика)  

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів 

/ 18 балів. 
2. Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 
3. Екзамен – 40 балів / 24 бали. 

Шкала оцінювання: 
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 
користуватися 
набутими  знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗK 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних наукових джерел. 
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
Демонструвати фахові компетентності:  
ФK 1. Здатність до оволодіння глибинними знаннями в галузі 
музичного мистецтва та дотичних до нього міждисциплінарних 
напрямах. 
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати 
методологію наукових досліджень на теоретичному і практичному 



рівнях з урахуванням специфіки музикологічної сфери. 
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних 
інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 
освітніх, наукових та професійних текстів у галузі музичного 
мистецтва. 
ФK 4. Здатність глибоко розуміти закономірності музично-
історичного процесу.  

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з шести базових 
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття, 
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу. 

Тема 1. Методологічні питання музичної культурології. 
Тема 2. Музичне мистецтво другої половини ХХ століття в 

аспекті культурологічних проблем. 
Тема 3. Українське музичне мистецтво останньої третини ХХ 

століття у науковому дискурсі культурології. 
Тема 4. Музична культурологія у наукових працях 

зарубіжних і українських вчених. 
Тема 5. Українська музикологія і музична культурологія: 

характеристика спільних процесів. 
Тема 6. Методика дослідження синтезу мистецтв у музичній 

культурології. 
Форма контролю: екзамен. 
Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна 
робота. 
Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, бесіда тощо); 
– практичний метод (семінарські заняття); 
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 
– самостійна робота з науковою літературою 

(конспектування, рецензування, анотування); 
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове 

реферування);  
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозиторію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Література: 

1. Афоніна О. Коди культури і «подвійне кодування» в 
мистецтві: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 314 с. 

2. Афоніна О. Сучасна українська музика у вимірах 
європоцентризму: монографія. Київ: НАКККіМ, 2012. 140 с. 

3. Безвершук Ж. О. Історія культури в термінах і назвах: 
Словник-довідник. Київ: Вища школа, 2003. 399 с.: іл. 

4. Берестовская Д. С. Культурология: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. Симферополь: Бизнес-
Информ, 2003. 392 с. 

5. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. 
Київ: НАКККіМ, 2015. 439 с. 

6. Кравченко А. І. Камерно-інструментальне мистецтво кінця 
ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз): монографія. 



Київ: НАКККіМ, 2020. 300 с. 
7. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації / за заг. ред. 
В. М. Пічі. Львів: Магнолія плюс, 2003. 231 с. 

8. Личковах В. Некласична естетика  в культурному просторі 
ХХ – поч. ХХІ ст. Київ, 2011. 222 с. 

9. Маркова О. Культурологічні аспекти музичної україністики 
і музикознавчі традиції Одеси // Українське музикознавство. 
Вип. 29. Київ, 2000. С. 47–51. 

10. Маркова О. Українська тема в зарубіжній музиці // 
Українська тема у світовій культурі. Київ, 2001. С. 113–120. 

11. Маркова О. Проблемы музыкальной культурологии. 
Одесса: Астропринт, 2000. 103 с. 

12. Маркова О. Культурологічний аспект цілісності музичного 
твору як розвиток ідеї музичної системології І. А. Котляревського 
// Теоретичні та практичні питання культурології: українське 
музикознавство на зламі століть. Вип. ІХ. Мелітополь, 2002. 
С. 23–31. 

13. Маркова О. Інтонаційна концепція Б. Асаф’єва в контексті 
сучасних культурологічних спрямувань музикознавства // Восток 
– Запад: цивилизация и культура. Одесса, 2002. C. 6–9. 

14. Фрайт О. Музично-вербальна емінентність: виміри та 
парадиґми. Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 
2020. 494 с. 

15. Чепелик О. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного 
мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія. Ін-т 
проблем сучасного мистецтва акад. мист-в України. Київ: 
Хімджест, 2009. 272 с. 

16. Markova O. Ein musikalisches Forum beendet. Ein neues begint // 
Info. Schostakowitschgesellschaft. № 24. November 2000. S. 13–15. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Національна історична бібліотека України. URL: 
www.nibu.kiev.ua/  

3. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ URL: 
http://library.nakkkim.edu.ua/ 

4. Електронна бібліотека «Культура України». URL: 
http://elib.nplu.org/ 

5. Національна спілка композиторів України. URL: 
https://composersukraine.org/ 

6. Ноти українських композиторів. URL: http://ukrnotes.in.ua/ 

Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 
«Музична культурологія» забезпечується відповідною 
матеріально-технічною базою, навчально-методичною 
документацією та матеріалами. 

Кафедра Кафедра хореографії 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

Афоніна Олена Сталівна – доктор мистецтвознавства (2018), 
професор (2019), професор кафедри хореографії. Освіта: 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 



 

спеціальність «Музичне мистецтво» (2006). Автор понад 110 
наукових публікацій (монографії, наукові статті, матеріали 
конференцій), 13 навчальних посібників. Член Всеукраїнської 
національної музичної спілки. Науковий керівник 5 
кандидатських дисертацій, затверджених МОН України (2017–
2021). 

Інформація на сайті кафедри: 
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-
mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/afonina-olena-stalivna 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 
(при наявності). 
Політика академічної 
доброчесності  

Навчальна дисципліна «Музична культурологія» розроблена на 
основі науково-практичного досвіду провідних вітчизняних та 
зарубіжних музикознавців, культурологів, філософів, естетиків. 
Всі учасники навчального процесу попереджені про необхідність 
дотримуватись політики доброчесності, що сприятимуть 
функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату. 

Лінк на дисципліну Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDYzODY0OTIxODE5 

 
Розробник: Афоніна О. С., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
хореографії  
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 
Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Музичне мистецтво». 
Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
                                                                                                       ___________________                                          
                (підпис) 
 
Затверджено:  
Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.  
                                                      
                                                                                                             ____________________ 
                     (підпис) 
Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А. 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 

 


