
 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 

Назва дисципліни «Музична культурологія» 

Рівень вищої 
освіти 

Третій (освітньо-науковий)  
 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 
Тип і назва 
освітньої програми 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво». 

Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Кількість ЄКТС 
кредитів 

4 

Структура 
дисципліни 
(розподіл  
за видами  
та годинами 
навчання) 

Лекції – 16 год. 
Семінарські – 16 год. 
Модульний контроль – 8 год. 
Самостійна робота – 80 год. 

Форма 
підсумкового 
контролю 

Залік 

Графік (терміни) 
вивчення 
дисципліни 

ІІ курс, 3 семестр  

Програмні 
компетентності 

ЗK01. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері 
музичного мистецтва на основі системного наукового та 
загальнокультурного світогляду із дотриманням принципів 
професійної етики та академічної доброчесності. 
ЗK03. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
СК01. Здатність ініціювати, планувати, організовувати та 
здійснювати оригінальні наукові дослідження актуальних 
проблем у сфері музичного мистецтва, досягати наукових 
результатів, які створюють нові знання і можуть бути 
опубліковані у провідних наукових виданнях. 
СК02. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
дослідницького характеру в сфері музичного мистецтва, 
інтегрувати знання з різних галузей, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних досліджень. 
СK03. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, 



бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване 
програмне забезпечення в освітній та науковій діяльності. 
СK06. Здатність застосовувати новітні музикознавчі концепції, 
а також аналізувати, оцінювати та прогнозувати культурні 
явища і процеси. 
СК07. Здатність усно і письмово обговорювати результати 
досліджень українською мовою та мовою країн Європейського 
Союзу. 
СК08. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 
інноваційні проєкти у сфері музичного мистецтва та дотичні до неї 
міждисциплінарні проєкти, лідерство під час їх реалізації. 

Програмні 
результати 
навчання 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
музичного мистецтва та на межі предметних областей, а також 
дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з 
відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення 
інновацій. 
РН02. Презентувати та обговорювати результати досліджень, 
наукові та прикладні проблеми музичного мистецтва 
українською мовою та мовою країн Європейського Союзу, 
оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях 
у провідних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях. 
РН03. Застосовувати загальні принципи та методи 
музикознавчої науки, а також методологію наукових 
досліджень у власних наукових розвідках у сфері музичного 
мистецтва та у викладацькій практиці. 
РН04. Аналізувати і прогнозувати основні тенденції руху 
національної свідомості і культури в контексті 
загальноцивілізаційного поступу. 
РН06. Планувати і виконувати теоретичні дослідження з 
музичного мистецтва та дотичних міждисциплінарних напрямів 
з використанням сучасних інструментів та дотриманням норм 
професійної і академічної етики, критично аналізувати 
результати власних та інших досліджень у контексті усього 
комплексу сучасних знань. 
РН07. Застосовувати загальні принципи та методи гуманітарних 
наук, а також сучасні методи та інструменти, цифрові 
технології та спеціалізоване програмне забезпечення для 
провадження досліджень у сфері музичного мистецтва. 
РН09. Розробляти та досліджувати моделі об’єктів і процесів 
музичного мистецтва, ефективно використовувати їх для 
отримання нових знань у сфері музичного мистецтва та у 
дотичних міждисциплінарних напрямах. 
РН10. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 
оброблення та аналізу інформації, зокрема, спеціалізовані бази 
даних та інформаційні системи. 

Анотація (зміст) 
дисципліни 

Дисципліна передбачає ознайомлення здобувачів з 
методологічними засадами дослідження культурології, теорії 



та історії музики в сучасному українському та зарубіжному 
культурологічно-музикознавчому дискурсі.  
Об’єктами вивчення є історія музики в європейському 
культурологічному дискурсі. 
Мета дисципліни – ознайомлення з напрямами наукових 
досліджень з культурології та вивчення специфіки музичного 
мистецтва у культурологічних наукових дослідженнях.  
Завдання дисципліни – оволодіння знаннями з музичної 
культурології та спрямування здобутих знань у науково-
дослідницьку діяльність.  
Для здобувачів необхідні: знання культурології, філософії, 
історії світового та українського музичного мистецтва; вміння 
аналізувати й оцінювати музичні явища, використовуючи 
отримані теоретичні знання з історії зарубіжного і 
українського музичного мистецтва, культурологічному аналізу 
музичних творів; володіння навичками розв’язувати складні 
задачі у контекстах культурології. 
Навчальна дисципліна «Музична культурологія» розроблена на 
основі досліджень провідних українських та зарубіжних 
фахівців і демонструє комплексний підхід до особистісного 
розвитку здобувачів у закладі вищої освіти. 
Структура навчального курсу складається з трьох змістовних 
модулів. Кожен з них включає лекції, семінари, самостійну 
роботу здобувачів, які завершуються модульним контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної 
частини курсу. 
Змістовний модуль № 1. «Теоретико-методологічні засади 
музичної культурології» 
1.1. Музична культурологія: теорія, історія, методологія 
(4 год.). 
1.2. Специфіка музичної культурології: акценти наукового 
дискурсу (4 год.). 
Змістовний модуль № 2. «Світове музичне мистецтво в 
музикознавчо-культурологічному дискурсі» 
2.1. Світове музичне мистецтво у музикознавчо-культурологіч-
ному дискурсі (4 год.). 
2.2. Напрями і стилі світового музичного мистецтва у 
культурологічних дослідженнях (4 год.). 
Змістовний модуль № 3. «Музичне мистецтво України в 
музикознавчо-культурологічному дискурсі» 
3.1. Музичне мистецтво України ХІХ – першої половини ХХ 
століття у музикознавчо-культурологічному дискурсі (4 год.). 
3.2. Напрями і стилі українського музичного мистецтва у 
культурологічних дослідженнях (4 год.). 
Змістовний модуль № 4. «Українське музичне мистецтво: 
культурологічні домінанти» 
4.1. Тематика культурологічних досліджень з музичного 
мистецтва другої половини ХХ – першої третини ХХІ століть у 



музикознавчо-культурологічних студіях (4 год.). 
4.2. Аналіз композиторської творчості у культурологічному 
дискурсі (4 год.). 

Система 
оцінювання 

Форми контролю: 
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять – 40 балів 
(від 0 до 5 балів за кожен семінар). 
2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 5 балів за кожну тему). 
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен 
модуль). 
4. Залік – 12 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. 

Якість  
освітнього процесу 

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/NDYzODY0OTIxODE5 
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Матеріально- Ноутбук або комп’ютер з мікрофоном, колонками та веб-



технічне, 
лабораторне, 
програмне 
забезпечення 
дисципліни 

камерою, мережа Інтернет 

Кафедра 

Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
Сторінка кафедри на сайті Академії: 
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-
mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva 
E-mail кафедри: kev@dakkkim.edu.ua 
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