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Лекції – 12 год.
Семінарські – 12 год.
Модульний контроль – 6 год.
Самостійна робота – 60 год.
Залік
ІІ курс, 3 семестр
ЗK 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗK 4. Здатність генерувати нові ідеї та обґрунтовувати власні
оригінальні наукові концепції.
ЗK 5. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько
свідомо.
СK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати
методологію наукових досліджень на теоретичному і
практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної
сфери.
СK 5. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції
розвитку світового та українського музичного мистецтва.
СK 6. Здатність виконувати оригінальні дослідження, які
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продукують нові ідеї і створюють нові знання у галузі
музичного мистецтва та дотичних до неї міждисциплінарних
напрямах, що можуть бути опубліковані у провідних наукових
виданнях з музичного мистецтва та суміжних галузей.
СK 8. Здатність до практичного впровадження результатів
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної
діяльності та суміжних сфер.
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 5. Вільно орієнтуватися в сучасних музичноінтонаційних практиках, надавати їм фахову оцінку.
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.
Структура навчального курсу складається з трьох змістовних
модулів, кожен з яких включає лекції, семінарські заняття,
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу.
Змістовний модуль № 1. «Загальні питання музичної
критики»
1.1. Введення в музичну критику. Друковані та електронні
мас-медіа: загальна характеристика (4 год.).
1.2. Інформаційні та аналітичні жанри музичної критики (4
год.).
Змістовний модуль № 2. «Українська музична періодика»
2.1. Українські музичні ЗМІ: історичний екскурс та сучасний
стан (4 год.).
2.2. Тематика та рубрикація сучасних українських мистецьких
ЗМІ (4 год.).
Змістовний модуль № 3. «Українська музична критика на
сучасному етапі»
3.1. Видатні українські музичні критики (4 год.).
3.2. Технологія написання музично-критичних публікацій для
сучасних ЗМІ (4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 42 бали
(від 0 до 7 балів за кожен семінар).
2. Самостійна робота – 42 бали (від 0 до 7 балів за кожну тему).

Якість
освітнього процесу

3. Модульний контроль – 6 балів (від 0 до 2 балів за кожен
модуль).
4. Залік – 10 балів.
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.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/NDkxMTQ3NTg3MzA0
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