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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Каблова Тетяна Борисівна кандидат мистецтвознавства, доцент. Членкиня Всеукраїнської 

Національної музичної спілки, членкиня експертної ради Українського культурного фонду; 

представник міжнародної асоціації міждисциплінарного вивчення музики “Музика-Математика-

Сіметріон” (Угорщина-Бельгія-Україна). Стаж роботи у закладах вищої освіти - 15 років. 

Науково-дослідна робота Каблової Т.Б. представлена 42-ма науковими публікаціями у вітчизняних 

і міжнародних рецензованих фахових виданнях з мистецтвознавства, у т.ч. 6 індексовано у 

наукометричній базі Web of Science; 3-ма монографіями (у т.ч. міжнародного видавництва Англія-

Індія); двух навчально-репертуарних посібників, має 5 сертифікованих електронних навчальних 

курсів; бере участь в міжнародних форумах та конференціях, які присвячені поширенню 

української культури та музичного мистецтва, введення його в міжнародний контекст. Працює над 

підвищенням власного рівня, на сьогодні пройдено 8 міжнародних англомовних курсів з 

підвищення кваліфікації на платформі Coursera, 6 – Promethouse, Також пройдено курс Art Low and 

Business Studios та курс з «Авторського права» Berklee College of Music). Працює в галузі 

поширення сучасних форм викладання мистецьких дисциплін, зокрема пройдено курси 

підвищення кваліфікації з сучасних методів фасилітації, модерації та ін. (2019 р., 2020 р.). Є 

активним учасником міжнародних науково-дослідних творчих проєктах: «Розвиток лідерського 

потенціалу університетів України (Британська рада в Україні, Інститут вищої освіти) з лютого 2016 

року по березень 2019 року. «Мистецтво в інклюзивному просторі» Левенського католицького 

університету (Бельгія), 2019-2020 р. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Головна мета: формування у студентів знань з основ інтелектуальної власності в галузі 

музичного та сценічного мистецтва, а також набуття навичок щодо ефективного використання та 

захисту інтелектуальної власності у професійній діяльності. 

 Завдання дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві»:  

 засвоєння здобувачами освіти загальних принципів функціонування державної системи 

управління інтелектуальною власністю;  

 формування у здобувачів вищої освіти уявлення про основні засади роботи з 

інтелектуальною власністю у сценічному та музичному мистецтві;  

 формування здобувачів вищої освіти уявлення про теоретико-методологічні та правові 
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аспекти інтелектуальної власності;  

 ознайомлення здобувачів вищої освіти з вітчизняним та світовим досвідом охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. 

Теоретична частина курсу базується на цілісному викладі основних понять інтелектуальної 

власності та авторського права та  їх функціонування у сучасному суспільстві. Практична частина 

передбачає розгляд практичних кейсів відповідно індивідуальної стратегії здобувачів освіти. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Рік підготовки – І 

семестр 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Рік підготовки – І 

семестр 

Модулів – 1 Семестр – І Модулів – 1 Семестр – І 

Змістових модулів – 

2 Лекції – 16 

Змістових модулів – 

2 
Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

Практичні – 2 
Практичні – 14 

Індивідуальні – 0 Індивідуальні – 0 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 8 

Самостійна робота – 

90 

Самостійна робота – 

114 

Форма контролю – 

залік 

Форма контролю – 

залік 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти в результаті вивчення навчальної 

дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві»: 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до 

Стандарту вищої освіти. Другий магістерський рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь 

знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво»). 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

3.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

7.Здатність до міжособистісної взаємодії.  

8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

9. Здатність працювати автономно. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню, 

інтерпретації, аранжуванню та перекладу музики, звукорежисерської практики 

обробки звуку. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, 

здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому 
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числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно 

і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного 

виступу. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. 

6. Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції 

музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. 

9. Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне 

забезпечення. 

10. Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та 

оцінювати ризики. 

У процесі вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність у мистецтві» у майбутніх студентів 

формуються наступні компетентності: 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП 

Сценічне мистецтво). 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення 

дослідження або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

та вимог. 

Загальні 
компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

9. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

(СК) 

5. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання фундаментальних засад 

культурно-мистецьких процесів. 

6. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в 

процесі проектування та реалізації художньої ідеї, осмислення творчого 

результату. 

10. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей у 

творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

12. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань.  

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати. 

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії 

в її умовах.  

8. Виявляти здатність до генерування нових ідей. 

15. Обирати художні засоби, необхідні для відтворення креативного задуму при реалізації 

сценічного твору (проекту). 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в історичному контексті, здійснювати 

аргументований критичний аналіз творів сценічного мистецтва. 

21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення бібліографії, 
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правила цитування тощо), вміти застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, 

систематизації та використання інформації. 

22. Вміти використовувати можливості новітніх інформаційних і цифрових технологій в процесі 

реалізації художньої ідеї та осмислення творчого результату. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень» є лекційні 

заняття (16 годин), практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (90 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Методологія мистецьких наукових досліджень»:  

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 
Заочна форма навчання 

Кількість годин 
В

сь
о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Інтелектуальна власність та авторське право. Основні поняття. 

Тема 1.1 Інтелектуальна власність. Сутність 

поняття  
24 2 2  20 20  1  19 

Тема 1.2. Основні поняття в контексті власної 

діяльності 
14 2 2  10 10 1   9 

Тема 1.3. Авторське право та суміжні права. 14 2 2  10 20 1   19 

Тема 1.4. Особливості функціонування 

авторського права. 
14 2 2  10 10 1   9 

Тема 3. Авторське право в цифрову епоху. 14 2 2  10 20    20 

Разом за змістовим модулем 1 80 10 10 0 60 80 3 1  76 

Змістовий модуль 2. Інтелектуальна власність та авторське право в музичному та сценічному 

мистецтві 

Тема 1. Авторське право та інтелектуальна 

власність  у вокальному мистецтві. 
14 2 2  10 20  1  19 

Тема 2. Авторське право та інтелектуальна 

власність  у сценічному мистецтві 
14 2 2  10 10    10 

Тема 3. Особливості реєстрації АП  12 2   10 10 1   9 

Разом за змістовим модулем 2 40 6 4  30 40 1 1 0 38 

Усього годин 120 16 14 0 90 120 4 2 0 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 300 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 2 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 

(постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку). 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний 

коефіцієнт) = результат екзамену (диф.заліку). 

Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого 

заліку) + результат оцінка екзамену (диференційованого заліку). 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем “залік”. 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) 

= результат заліку 
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2. Національний офіс інтелектуальної власності http://nipo.gov.ua  
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Перескладання завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на 

ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом 

тижня створить комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить 

його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти 

першоджерел, оцінки позбавляються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті 

читаєте з ксерокопії, Ваша відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у 

підсумкових контрольних роботах кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених 

копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника.  

Мобільні пристрої на заняттях використовуються активно та є обов’язковими для 

використання незалежно від формату проведення (дистанційно / в аудиторіях) 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 

виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


