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Посада доцент  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Каблова Тетяна Борисівна кандидат мистецтвознавства, доцент. Членкиня Всеукраїнської Націо-

нальної 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 науко-

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

двох навчально-репертуарних посібників, має 5 сертифікованих електронних навчальних курсів; 

бере участь в міжнародних форумах та конференціях, які присвячені поширенню української куль-

тури 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, що присвячені комунікаційним процесам у культурі мис-

тецтві та проєктній діяльності. Працює в галузі поширення сучасних форм викладання мистецьких 

дисциплін, зокрема пройдено курси підвищення кваліфікації з сучасних методів фасилітації, моде-

рації та інш. (2019р., 2020 р.). Є активним учасником міжнародних науково-дослідних творчих 

проєктах: «Розвиток лідерського потенціалу університетів України (Британська рада в України, Ін-

ститут вищої освіти) з лютого 2016 року по березень 2019 року. «Мистецтво в інклюзивному про-

сторі» Левенського католицького університету (Бельгія), 2019-2020р.р. 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою вивчення дисципліни «Музикологія сучасної України» є формування у здобувачі 

освіти теоретичних знань та практичних вмінь щодо сучасних підходів до вивчення музичної галузі 

з позиції наукової, виконавської, менеджерської діяльності; набуття навичок щодо конкретного 

застосування знань щодо усіх процесів, що відбуваються у музичній культурі України у зазначених 

видах діяльності. 

Предметом вивчення даної дисципліни є музикознавство у його прикладному значенні 

відповідно до сучасних культурно-мистецьких та освітніх процесів.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – І 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – І 

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

Змістових модулів – 2 Лекції – 16 
Змістових модулів – 

2 
Лекції – 4 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 14 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 2 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

Індивідуальні – 0 Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота 

– 60 

Самостійна робота – 

84 

Форма контролю – 

диф.залік 

Форма контролю – 

диф.залік 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

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) 

ЗК2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК9. Здатність працювати автономно. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні 

концепції. 

2. Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в історичному 

контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного періоду. 

3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню 

інтерпретації, аранжуванню та перекладу музики, звукорежисерської 

практики обробки звуку. 

5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. 6. 

Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах освіти з урахуванням 

цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, 

здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому 

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. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. 

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. 

8. Здійснювати викладання вокалу, теорії, історії музики з урахуванням потреб здобувача освіти, 

цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача. 

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

забезпечення. 

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

оцінювати ризики. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Музикологія сучасної України» є лекційні заняття (16 годин), 

практичні заняття (14 годин), самостійна робота студента (60 годин). 

Методи навчання з дисципліни «Музикологія сучасної України»: словесні (розповідь, пояснення, 

евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні 

(практичні роботи, командна робота, розробка проєктів); 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 
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МОДУЛЬ 1  

Змістовий модуль 1. Основи медіакомунікації, тa специфіка їх функціонування 

Тема 1.1 Вступ. Основні поняття. Музикологія, як 

системне явище сучасної України.     
10 2  8 12  2 10 

Тема 1.2. Підходи до функціонування музики у 

сучасній України. Музичний дизайн та його функції.  
10 2 2 6 10   10 

Тема 1.3. Види музичних івентів сучасної України.  12 2 2 8 10   10 

Тема 1.4. Сучасні науково-практичні заходи як 

формування національної культури.  
12 2 2 8 12   12 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 1 44 8 6 30 44  2 42 

Змістовий модуль 2.Специфіка застосування можливостей медіакомунікацій у практичній 

діяльності. 

Тема 2.1. Культурна дипломатія у музичному 

мистецтві: специфіка застосування. 
12 2 2 8 12  2 10 

Тема 2.2 Поняття «інновація»  у мистецькій освіті та  

LLL та STEAM технології..  
10 2 2 6 12   12 

Тема 2.3. Формування «Я-бренду» як основи 

конкурентоспроможності.  
12 2 2 8 10   10 

Тема 2.4. Гранти в музичній сфері, їх типологія, 

тематика, специфіка.  
12 2 2 8 12 2  10 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 2 46 8 8 30 46 2 2 42 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ І 90 14 16 60 90 2 4 84 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 
для екзамену, диф. заліку  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 

Поточний/ Модульний 

контроль 
2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 

на 1 МК 

ПК (200) + СР (100) = 

300 : 3 = 100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену, 

диф.залік 

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 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ. Музична Україна, 1990. 

2. Граб У. Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа 

Адольфа Хибінського (1912–1941). Львів: УКУ, 2009. 178 с. 

3. Кияновська Л. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманістичній науці. 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. 231 – 235. 

4. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. : монографія. 

Тернопіль: Астон, 2000. 339 с. 

5. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів: Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка, 2000, – 286 с. 

6. Котляревський І. Музично-теоретична україністика. Українське музикознавство. Київ, 1998. 

Вип. 28. С. 9-12. 

7. Кулик Р. Музикознавство і музична критика. Історія української музики. Кінець ХІХ–поча-

ток ХХ ст. Київ. Наукова думка, 1990. Т. 3. С. 386-403. 

8. Маркова О. Герменевтичний зріз музичної культурної соціології. Вісник національної ака-

демії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. 235- 241. 

9. Муха А. Музикознавство. Історія української музики. 1917-1941. Київ. Наукова думка, 1992. 

№. ІV. С. 519-543. 

10. Немкович О. Передумови формування науково-дослідної галузі українського музикознав-

ства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Українське музикознавство. Київ. 2002. Вип. 

31. С. 67-81. 
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11. Немкович О. Предмет українського історичного музикознавства кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. 

Українське музикознавство. Київ 2001. Вип. 30. С. 15-33. 

12. Рожок В. Культурологія – музикознавство: нові аспекти дослідження. Часопис. 2008. № 1(1). 

7 – 16. 

13. Самойленко О. І. Музикознавство з позиції культурологічної діалогістики  Наукові записки 

16 культурологічного семінару. Київ. 2002. Вип. 2 (Мистецтвознавчі аспекти славістики). С. 

108 – 115. 

14. Самойленко О. Часові епістеми музики і темпоральні категорії історичного музикознавства. 

Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. №3 (36). 99 

– 109. 

15. Сиротинська Н. Ейдетика художньої творчості людини в контексті нейроарту. Український 

мистецтвознавчий дискурс: колективна монографія. Riga: Baltia Publishing, 2020. С. 168-183 

(у співпраці з Карпов В.В., Бондик О.В.). 

16. Ярко М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як 

пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства. Наукові за-

писки. Серія: мистецтвознавство. 2013. №2. 40 – 48. 

17. Ясіновський Ю. Музикологія в сучасному науковому дискурсі або: чи наука про музику може 

стати університетською дисципліною в сучасній Україні. 27-48. 

 

Додаткова література: 

18. Антропова Т. Структуралістський аспект музикознавчого дискурсу: досвід і сучасність. На-

уковий вісник НМАУ. Вип. 68: Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст. Київ. 2008. С. 215 – 221. 

19. Білозуб Л. Національний аспект українського музичного мистецтва. Наукові записки. Серія: 

мистецтвознавство. 2014. № 1. 116 – 122. 

20. Гнатюк Л. Концепція курсу історії української музики у підручниках Миколи Грінченка. 

Українське музикознавство. Київ, 2002. Вип. 31. С. 43-55. 

21. Кияновська Л. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин. 

Musica Humana. Львів, 2003. С. 188-197. 

22. Ляшенко І. Історико-стильові та етнофольклорні джерела формування української компози-

торської школи. Українська художня культура. Київ: Либідь, С. 235-258. 

23. Сюта Б. Основи парамузикознавства: методичні рекомендації. Київ, 2008. 40с. 

24. Шульга Л. Деякі аспекти категорії драматургії в сучасному музикознавстві. Syntagmation : 

зб. наук. статей на пошану доктора мистецтвознавства Стефанії Павлишин. Львів, 2000. С. 

100 – 118. 

Інформаційні ресурси: 

25. http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=331 

26. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008720 

27. http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008719 

28. https://www.twirpx.com/file/1797007/ 

29. http://er.ucu.edu.ua/handle/1/658 

30. https://issuu.com/duh-i-litera/docs/extract 

31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2011_3_20 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом цього курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - он-лайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання студентом додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – 

http://elib.nlu.org.ua/object.html?id=331
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008720
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008719
https://www.twirpx.com/file/1797007/
http://er.ucu.edu.ua/handle/1/658
https://issuu.com/duh-i-litera/docs/extract
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всі практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані 

шляхом завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Студент 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 

 


