
 

 

 
 

Силабус 
«Наукова практика» 

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 відповідно до 
навчального плану 

Обов’язковий освітній компонент 

Курс 

Семестр 

ІІІ курс 

VІ семестр 

Семестровий 
контроль 

Диференційований залік – VІ семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
3 кредити ЄКТС/90 годин (90 самост. роб.) 
 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Наукова практика аспірантів є невід’ємним компонентом процесу 
підготовки доктора філософії. 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати (мета, 
завдання) 

Мета дисципліни – знайомство зі змістом та формами 
наукової роботи в наукових інституціях. 

Завдання: оволодіти практичними навичками наукової 
роботи в наукових інституціях та принципами академічної 
доброчесності.  

Пререквізити 
(попередні 
компетентності) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання організаційних 
засад науково-дослідної роботи; вміння формулювати мету, 
об’єкт, предмет наукових досліджень; здійснювати 
бібліографічний пошук і відбір музичних та наукових джерел; 
складати їх бібліографічний опис. 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення)  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного 
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних і створення нових 
знань та професійної практики 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 5. Вільно орієнтуватися в сучасних музично-інтонаційних 
практиках, надавати їм фахову оцінку.  
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження 
для отримання достовірного результату, компетентно 
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу 
наукового дослідження. 
ПРН 7. Планувати і виконувати музикологічні дослідження з 
використанням сучасного науково-методологічного 
інструментарію, формулювати і перевіряти гіпотези, критично 
аналізувати результати власних досліджень, використовувати 
для обґрунтування висновків належні докази відповідно до 
сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 
ПРН 8. Презентувати та обговорювати результати власних 
наукових досліджень у сфері музичного мистецтва державною та 
іноземними мовами, кваліфіковано відображати результати 
досліджень у наукових публікаціях, ефективно взаємодіяти з 
науковою спільнотою, в тому числі міжнародною, для 
розв’язання різноманітних фахових завдань у галузі музичного 
мистецтва та досліджень міждисциплінарного характеру. 
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: диференційований залік. 
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 2. Здатність здійснювати комплексні дослідження на основі 
системного наукового світогляду із застосуванням сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних наукових джерел. 
ЗK 4. Здатність генерувати нові ідеї та обґрунтовувати власні 
оригінальні наукові концепції. 
ЗK 5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
ЗK 8. Здатність розробляти наукові проєкти та керувати ними. 
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. 
ФK 5. Здатність аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку 
світового та українського музичного мистецтва. 
ФK 6. Здатність виконувати оригінальні дослідження, які 
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. 
ФK 7. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 
результати наукових досліджень українською та іноземною 
мовами. 
ФK 8. Здатність до практичного впровадження результатів 
власних досліджень у царинах, дотичних до музичної діяльності 
та суміжних сфер. 

Навчальна логістика Наукова практика аспірантів здійснюється на базі науково-
дослідних інституцій згідно з угодами. 
Форма контролю: диференційований залік.  
Види роботи: робота з архівними джерелами, каталогами, 
фоноархівами, науковою літературою. 
Методи: 

– консультування; 
– проблемно-пошуковий метод, 
– самостійна робота (знайомство архівними джерелами, 

каталогами, фоноархівами тощо); 
– інформаційні методи новітніх комп‘ютерних технологій 

(робота з електронними ресурсами). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та 
репозитарію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 
Література: 
1. Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи. 

Київ: Ліра-К, 2013. 336 с. 
2. Колесніков О.В. Основи наукових досліджень. Київ: ЦУЛ, 

2011. 144 с. 
3. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика 

науково-дослідницької діяльності: підручник. 6-те вид., 
переробл. і доповн. Київ: Знання, 2008. 310 с. 

Інформаційні ресурси: 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Наукова періодика України. Сайт електронних видань 

вищих навчальних закладів і наукових установ України. URL: 
http://journals.uran.ua 

3. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ. URL: 
http://library.nakkkim.edu.ua/ 
4. Електронна бібліотека Національної парламентської бібліотеки 
України. URL: http://elib.nplu.org/  



5. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. URL: http://www.etnolog.org.ua/ 
6. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/ 
7. Інститут проблем сучасного мистецтва. URL: 

http://www.mari.kiev.ua/ 

Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення занять з наукової практики забезпечується 
відповідною матеріально-технічною базою, навчально-
методичною документацією та матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

 

Шульгіна Валерія Дмитрівна – доктор мистецтвознавства (2003), 
професор (1993). Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. 
Чайковського, спеціальність «Фортепіано» (1961). Автор численних 
монографій, наукових статей, підручників. Член Національної 
спілки композиторів України. Науковий керівник кандидатських і 
науковий консультант докторських дисертацій, затверджених МОН 
України. 

Інша інформація на сайті кафедри:  
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/shulhina-valeriya-
dmytrivna 

Політика академічної 
доброчесності 

«Наукова практика» розроблена на основі досліджень провідних 
вітчизняних та іноземних фахівців і демонструє комплексний 
підхід до особистісного розвитку здобувачів у закладі вищої освіти. 

Учасники освітнього процесу покликані дотримуватися політики 
доброчесності, чому сприяє функціонуюча в закладі ефективна 
система запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Лінк Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDU0OTQ4NjQ0ODEx 

 
Розробник: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
                                                                                                    ___________________ 
               (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) 
 


