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СИЛАБУС 

МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРИСТИКИ 

(назва дисципліни) 

  

Освітній рівень ІІІ, освітньо-творчий 

 

 
Курс 

1, 2 

Ступінь освіти доктор мистецтва 

(ІІ етап – творча 

аспірантура) 

 

Семестр 

2, 3 

 

Галузь знань 

02 

Культура і мистецтво 

 

ECTS 

4 

Спеціальність  025 Музичне мистецтво Аудиторних 

годин 

60 

Освітньо-творча 

програма 

підготовки доктора 

мистецтва  
Лекції 

30 

Статус обов’язкова Семінари  

 Практичні 30 

Індивідуальні  

Самостійна 

робота 

60 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

Інформація про викладача 

ПІБ, посада Шаповалова Людмила Володимирівна, професор 

Профіль викладача http://num.kharkiv.ua/assets/img/structure/faculties/performing-

musicology/interpretation-and-analysis-of-

music/Shapovalova.pdf 

e-mail refleksia@ukr.net; refleksiaua@gmail.com 

 

Анотація навчальної дисципліни 

 

Дисципліна орієнтована на ознайомлення з фундаментальними засадами сучасної 

гуманітаристики в аспекті взаємозв`язків музичного мистецтва Нового часу та 

філософської антропології ХХІ століття й формується як результат міждисциплінарного 

синтезу гуманітаристики та науки про музику. Її предметом є музика як спосіб 

невербального мислення.  

Силабус навчальної дисципліни «Методологія гуманітаристики» складений 

відповідно доосвітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва та навчального 

плану. Силабус визначає обсяг знань здобувача, комплекс умінь та компетентностей, яких 

вони повинні набути відповідно до вимог освітньо-творчої програми, алгоритму вивчення 

дисципліни «методологія гуманітаристики», необхідне методичне забезпечення, складові 

та технологію оцінювання програмних результатів навчання. 

 

Метою вивчення дисципліни є розв’язання методологічних завдань, що постають 

перед homomusicus в умовах глобалізованого світу. 

mailto:refleksia@ukr.net


Здобуті знання та уміння забезпечують формування таких компетентностей, 

зокрема: 

ІК: Здатність визначати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі музичного 

мистецтва; володіти методологією творчої, наукової та педагогічної діяльності; 

створювати оригінальні цілісні наукові/творчі концепції, проводити самостійне науково-

творче дослідження, результати якого відповідають вимогам новизни та актуальності, 

мають теоретичне та практичне значення. 

ЗK 01. Здатність до оволодіння науковою компетентністю та розвитку творчих 

здібностей, спрямованими на формування загальнокультурного системного світогляду. 

ЗK 02. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та оцінки сучасних 

наукових/творчих  досягнень, генерування нових ідей при вирішенні творчих, 

дослідницьких, педагогічних, практичних завдань. 

ЗК 03.Здатність до саморозвитку та самовдосконалення протягом життя, оцінювання 

рівня власної фахової компетентності та підвищення професійної кваліфікації, адаптації 

до змін у професійній творчій та педагогічній діяльності. 

СК 01.Здатність до створення інноваційної концепції   творчого продукту та 

практичного втілення на високому виконавському рівні; розробки науково-творчих 

проєктів, управління ними; укладання пропозицій щодо їхнього фінансування; реєстрації 

прав інтелектуальної власності. 

СК 03. Здатність володіти методами розв’язування спеціалізованої задачі й 

практиками інтерпретації / композиції до створення оригінального творчого  продукту в 

контексті музичної діяльності та освіти. 

СК 04.Здатність до застосування інноваційних технологій та методів, необхідних 

для розв’язання комплексних проблем у галузі музичного мистецтва, інтегрування знань з 

інших сфер гуманітаристики. 

СК 05.Здатність до використання педагогічних технологій для передачі наукових 

знань майбутнім фахівцям з дотриманням людиноцентристського підходу в навчанні.  

СК 06.Здатність дотримуватись етики досліджень, правил академічної доброчесності 

в науково-творчих дослідженнях та педагогічній діяльності. 

СК 07. Здатність використовувати сучасні науково-інформаційні технології, 

міжнародні науково-метричні бази, програмне забезпечення у процесі творчої та науково-

педагогічної діяльності; володіти комунікативною культурою.. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Вміння створювати концепції науково-творчих проєктів, оформлювати їх 

належним чином та з урахуванням суспільного запиту, поетапно впроваджувати 

результати роботи в мистецьку практику; налагоджувати творчо-мистецьку комунікацію. 

ПРН 2. Підвищення рівня професійної підготовки виконавців/композиторів в 

єдності наукових та мистецьких шкіл. Формування навичок розв’язання проблемних 

ситуацій у творчій, науковій та педагогічній діяльності. 

ПРН 3. Знання методології мистецтвознавства, психології та педагогіки, 

застосування усталених методів та підходів у власних наукових та / або інноваційно-

творчих проєктах, а також у власній творчій та / або педагогічній практиці.  

ПРН 4.Опанування сучасними інструментами та технологіями пошуку, обробки та 

аналізу інформації, вміння систематизувати та інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 6. Вміння презентувати отримані результати досліджень (зокрема – іноземною 

мовами), кваліфіковано відображати результати науково-творчої роботи у публікаціях. 

Згідно з вимогами освітньо-творчої програми здобувачі повинні знати: 

 концепти вітчизняного музикознавства як складової професійної діяльності 

в системі гуманітарних наук;  

 авторські розробки вітчизняних науковців із питань музичного мислення та 

музичної мови/мовлення;  

 поняття «музика, ейдос, ікон, образ, символ»; 



уміти: 

 здійснювати власні музикознавчі розробки для обґрунтування та науково-

методичного забезпечення навчального процесу;  

 провадити філософські проекції на специфіку музики; 

 забезпечити шляхи професійної підготовки виконавців в єдності наукової та 

виконавської школи. 

 

Переліктем 

Змістовий модуль 1: Методологія музикознавства як когнітивна дисципліна. 

Тема 1.1. Синтез мистецтва, науки та педагогіки. Категоріальний синтез у 

методології сучасної гуманітаристики в Україні. Основні концепції в історії наукового 

мислення та художньої творчості (Аристотель, Платон, Г.Сковорода, І.Кант, Г.В.Ф.Гегель, 

П.Флоренський, О. Лосєв, М. Бахтін, С.Авєрінцев, В. Малахов). 

Тема 1.2. Метод як поняття, етимон, дефініції; специфічне смислове поле. 

Тема 1.3. Предмет наукової діяльності музиканта-виконавця: завдання й 

перспективи. Роль наукової рефлексії: установка на її формування в контексті сучасної 

музикології. 

Змістовий модуль 2: Філософські засади університетської підготовки 

музиканта-виконавця. 

Тема 2.1. Засадничі принципи філософії: антропологізм, системность; універсалізм; 

онтологізм; символізм; метафізичний вимір. 

Тема 2.2. Система понять і категорій аналізу мистецтва: концептуальна матриця 

наукового мислення. Моделювання і прогнозування науково-дослідницького процесу. 

Змістовий модуль 3: Міждисциплінарний синтез в сучасній гуманітаристиці. 

Тема 3.1. Історичний підхід і принцип історизму (філогенез). Історична поетика, 

історико-генетичний та історико-типологічний підхід. Історико-контекстуальний підхід. 

Єдність теорії та практики (історичного/логічного) та специфіка музичної творчості.  

Тема 3.2. Філософсько-богословський підхід і критерії його актуалізації в системі 

вищої музичної освіти України. Онтологічний підхід прояву онтогізму в світській і 

церковній музиці. Типологія культури. Картина світу. Світоглядні настанови та їх роль у 

творчому процесі. 

Тема 3.3. Християнська антропологія та музична культурологія – основа глобалізації 

пізнавального процесу в науці про мистецтво. 

Змістовий модуль 4. Музика як аналог особистості. 

Тема 4.1. Структурно-функціональний підхід і його різновиди в сучасній філософії 

та лінгвістиці: точки перетину. Поняття «структура» в музикознавстві та композиторській 

практиці. 

Тема 4.2. Семіотика та її функціональні розділи. Символіка музики бароко та в 

композиторській творчості доби романтизму. 

Тема 4.3. Роль жанрів у створенні базових умов синтезу мистецтв. Системний підхід 

і досвід системного моделювання (мистецтвознавства, музичної психології, педагогіки, 

естетики). Перцепція як механізм комунікації «композитор-виконавець-слухач». 

Ціннісний метод аналізу (на прикладі кітчу в музиці). 

Тема 4.4. Наукове мислення і мова (стилістика). Суб’єкт наукової діяльності та його 

свідомість. Термін, поняття, категорія. Інтонація, музичний твір, жанр, стиль, 

інтерпретація. Їх проекція в різних жанрово-виконавських сферах музикування. 

Концептуалізація наукового мислення/мови (від метафори – до поняття і категорії). 

Проведення наукового діалогу та дискусії. Евристика. Наукова етика. Поняття 

«корпоративна єдність». Авторство в науці про музику. Стилістика наукового тексту.  

Тема 4.5. Роль рефлексії у формуванні Я-мислення та виконавської концепції твору. 

Виконавська поетика. Сонорно-фактурний комплекс. Динаміка як стильова ознака 

музичного твору. 



Форми та технології навчання 

Форма аудиторного/дистанційного навчання. 

Теоретичне лекційне навчання, семінарські/практичні/індивідуальні заняття та 

самостійна робота, есе, презентація, форми усного опитування, контрольні питання, 

читання доповідей та їх обговорення як наукової дискусії; написання та захисту 

проблемних тем, звіти про самостійну роботу, тестування. 

 

Навчальні ресурси 

Необхідні комп’ютер (ноутбук), програмне забезпечення, підключення до мережі 

Інтернет. Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові 

матеріали надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger тощо.  

 

Система оцінювання 

п/к с/р т/к 

Змістовий модуль1-2: 10 +5 +10 = 25 (2 семестр); 

Змістовий модуль 3-4: 10 +5 +10 = 25 (3 семестр) 

Іспит: +50=100 
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Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти. 

90–100–А – відмінно: здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни на високому рівні та постійно їх поновлює. Знає професійну термінологію, 

може дати системне визначення всіх термінів. Обізнаний із теоретичними підходами й 

концепціями. Опрацьовує теоретичний матеріал на продуктивному та творчому рівнях. 

Володіє повним обсягом позапрограмного матеріалу, яким користується під час відповіді. 

Упроваджує теоретичні знання для пояснення незнайомих фактів. Розв’язує будь-які 

стандартні завдання кількома засобами, у тому числі підвищеної складності. Виявляє 

ініціативу, компетентність. Творчо підходить до додаткових завдань, демонструє навички 

самоконтролю. 

82–89–В – добре: здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної дисципліни 

на достатньому рівні. Знає професійну термінологію, може дати визначення всіх термінів. 

Опрацьовує теоретичний матеріал на репродуктивному та частково – пошуковому рівнях. 

Уміє зіставляти й узагальнювати, іноді робить власні висновки. Може пояснити логічні 

зв’язки між окремими темами курсу. Виконує стандартні завдання продуктивного рівня з  

незначними помилками, які в змозі самостійно виправити. Працює на продуктивному 



рівні, виявляє пізнавальний інтерес до навчальної дисципліни та частковий евристичний 

інтерес до музичного мистецтва в цілому. Виконує завдання, рекомендовані до 

самостійного вивчення. Опрацьовує додаткову літературу. 

75–81–С – добре: здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної дисципліни 

на достатньому рівні. Знає професійну термінологію, може дати визначення майже всіх 

термінів. Опрацьовує теоретичний матеріал тільки на репродуктивному. Уміє зіставляти і 

узагальнювати, але нечасто робить власні висновки. Виконує стандартні завдання 

продуктивного рівня з незначними помилками, які в змозі самостійно виправити. Виконує 

завдання, рекомендовані до самостійного вивчення. Частково опрацьовує додаткову 

літературу. 

64–74–D – задовільно: здобувач володіє теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни на репродуктивному рівні. Бачить логічні зв’язки між окремими темами 

навчальної дисципліни та розуміє логіку розкриття конкретної теми. Виконує стандартні 

практичні завдання з незначними помилками, які в змозі пояснити після виправлення 

викладачем. Працює системно на репродуктивному рівні, не виявляючи творчого інтересу 

до навчальної дисципліни. Опрацьовує незначну частину додаткової літератури з 

навчальної дисципліни. 

60–63–Е – задовільно: здобувач слабо володіє теоретичними знаннями навчальної 

дисципліни, вибірково бачить логічні зв’язки між окремими темами навчальної 

дисципліни та не до кінця розуміє логіку розкриття конкретної теми. Виконує окремі 

практичні завдання зі значними помилками. Працює несистемно.  

35–59–FX – незадовільно (з можливістю повторного складання): здобувач 

виявляє теоретичні знання на початковому рівні; пояснює професійну термінологію та 

визначення основних термінів спрощено.Опрацьовує матеріал на репродуктивному рівні, 

переказує прочитаний матеріал без пояснень та самоаналізу. Не бачить логічних зв’язків у 

межах окремих тем. Не виявляє ініціативи під час навчальних занять. Працює 

безсистемно. 

0–34–F–незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни): 

здобувач не виявляє теоретичних знань навіть на початковому рівні; не пояснює 

професійну термінологію та визначення основних термінів. Матеріал навчальної 

дисципліни не опрацьовано. 

 

Інклюзивне навчання  

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами.  

 

Неформальна освіта 

У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів вищої освіти 

у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих 

столах, мистецьких конкурсах та фестивалях, відвідування культурно-мистецьких заходів 

тощо. 

 

Політика викладання дисицпліни 

Викладання дисципліни відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені 

І. П. Котляревського про академічну доброчесність» та «Кодексу академічної 

доброчесності ХНУМ імені І. П. Котляревського». 
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