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Анотація навчальної дисципліни 

 

Силабус навчальної дисципліни «Музичне джерелознавство» складений відповідно до 

освітньо-творчої програми підготовки доктора мистецтва та навчального плану. Силабус 

визначає обсяг знань, умінь, компетентностей здобувачів творчої аспірантури відповідно до 

вимог освітньо-творчої програми, алгоритму вивчення дисципліни «Музичне 

джерелознавство», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 

програмних результатів навчання аспірантів. 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є виховання творчої особистості музиканта-

професіонала, формування його теоретичних і практичних знань, умінь, компетентностей у 

сфері  системного музично-джерелознавчого дослідження. 

Здобуті знання та уміння забезпечують формування практичних компетентностей, 

зокрема: 

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

мистецтва; здатність визначати та розв’язувати комплексні музично-джерелознавчі 



проблеми; 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. 

ЗК 01. Володіння методологією  творчої, наукової  та педагогічної діяльності щодо 

музичної архівістики;  

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

наукових досліджень, генерування нових ідей при вирішенні творчих, дослідницьких 

джерелознавчих 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. 

ЗК 04. Готовність до роботи у міжнародному культурному просторі на основі 

вільного володіння іноземною мовою, дотримання норм міжкультурної толерантності та 

професійної етики. 

СК 01. Здатність до створення інноваційної концепції   творчого джерелознавчого 

продукту та його практичного втілення на високому виконавському рівні; розробки та 

управління джерелознавчими проєктами;  

СК 03. Здатність володіти методами розв’язування спеціалізованої задачі у галузі 

джерелознавства та архівістики, й практиками інтерпретації нотного тексту. 

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. науково-творчих проблем  

музично-джерелознавчого дослідження. 

 

Програмні результати навчання: 

 

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

належним чином, 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, дослідницько-джерелознавчій 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  джерелознавчої бази, вміння систематизувати та інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 5. Підвищення рівня проєктної культури, вміння працювати з стейкхолдерами, 

замовниками та споживачами культурного продукту; вміння вибудовувати масмедійну 

стратегію. 

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

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

ПРН 7. Володіння комунікаційними та організаторськими навичками у процесі 

педагогічної та просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію академічного 



музичного мистецтва. 

 

Згідно з вимогами освітньо-творчої програми здобувачі повинні знати: 

 

 засади та основні положення сучасного музичного джерелознавства; 

 методику комплексного  дослідження музично-історичного процесу; 

 основні теоретичні положення музичної архівістики, текстології, палеографії;  

       Уміти: 

 теоретично обґрунтовувати основні положення сучасного музично-джерелознавчого 

дослідження; 

 виявляти специфіку формування сучасної музичної бібліографії та джерелознавчої 

бази даних дослідження; 

  формулювати науково-музикознавчу проблему, що потребує пошуку й 

опрацювання джерельної бази;  

 визначати мету й завдання музично-джерелознавчого дослідження щодо рукописної 

або друкованої нотографічної  пам’ятки, писемної або едиційної традиції, 

епістолярного або мемуарного джерела, джерельно-бібліографічної проблематики;   

 висувати гіпотези щодо археографічного пошуку; формулювати  концепцію 

музично-джерелознавчого дослідження; 

  здійснювати археографічний опис нотографічного документа, текстологічний або 

філігранологічний аналіз нотних текстів;  

 робити кодикологічний та палеографічний опис нотографічного документа. 

 здійснювати науковий пошук в аспекті музично-джерелознавчого дослідження, 

уміти оформлювати його результати у вигляді наукової статті у провідних фахових 

виданнях України. 

 

Перелік тем 

 

Модуль 1.  

Тема 1.Вступ. Методологія та методика джерелознавчих досліджень. 

Джерелознавчий аналіз музичних текстів. 

Тема 2.Археографія як джерелознавча дисципліна. 

Тема 3. Теорія й методика кордикології (корикографії). Рукописна кордикографія, 

кордикологія української і східнослов’янської рукописної книги.  

Тема 4. Історичні основи палеографії як науки розшифрування музичних текстів.  

Модуль 2.  

Тема 5.  Теоретичні й методичні основи текстології.  

Тема 6. Музична текстологія в аспекті історико-музикознавчого джерелознавства.  

Тема 7. Історико-теоретичні засади органології як галузі музикознавства. 

Тема 8. Українська етноорганологія. Культурологічні засади імагології. 

Тема 9. Теоретичні основи музичної мемуаристики і епістолярної спадщини. 

Модуль 3.  

Тема 10. Інформаційно-довідкові бази архівних музикалій. Наукова організація 

джерельного пошуку. 

Тема  11. Типи і види архівної мемуаристики. 

Тема 12. Становлення і розвиток музикознавчої журналістики. Музикознавчі 

часописи, масмедійний простір.  

            Тема  13. Розвиток сучасного музичного джерелознавства в Україні. 

 

Форми та технології навчання 

Теоретичне лекційне навчання, семінарські і практичні заняття та самостійна робота, есе, 

презентація. 



Навчальні ресурси 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

надсилаються у відповідну групу Viber, Messenger. 

 

Система оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 

82–89 В 
Добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е 

 

35–59 

 

FX 
 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

 

0–34 

 

 

F 

 

незадовільно з обов’язковим 

повторним

 вивчення

м дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 

90–100–А – відмінно: здобувач демонструє позитивне ставлення до музично-

джерелознавчого дослідження, уміння формулювати та обґрунтовувати поняття, швидкість, 

продуктивність, самостійність у процесі вирішення музично-дослідницьких завдань, 

підготовки презентацій; 

82–89–В – добре: здобувач має ситуативний інтерес до вирішення музично-

джерелознавчих проблем, достатній рівень сформованих понять, іноді демонструє 

самостійність суджень, здатність розв’язувати індивідуально-творчі завдання; 

75–81–С – добре: здобувач не завжди демонструє інтерес до засвоєння провідних 

джерелознавчих принципів і понять, має несистемні знання,  середній рівень сформованості 

умінь, професійних суджень і спеціальних компетентностей; 

64–74–D – задовільно: здобувач демонструє небажання ознайомлюватися з музично-

джерелознавчою інформацією, несформовані уміння здійснювати аналіз і опис нотних текстів, 

відсутність інтегральних та спеціальних компетентностей; 

60–63–Е – задовільно: відсутня мотивація, знання, уміння щодо мети, завдань, 

специфіки музично-джерелознавчих досліджень; 

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

мотивація, знання, уміння щодо мети, завдань, специфіки музично-джерелознавчих 

досліджень; 

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

здобувач абсолютно не володіє знаннями щодо музично-джерелознавчого дослідження, не 

виконав жодного практичного завдання. 

 

Інклюзивне навчання  

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості здобувачів з особливими освітніми 

потребами.  

Неформальна освіта.  



У межах вивчення навчальної дисципліни передбачається участь здобувачів у міжнародних 

та вітчизняних наукових конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах, 

відвідування культурно-мистецьких заходів тощо. 

 

Політика викладання дисципліни 

Робота над дисципліною відповідає вимогам «Положення ХНУМ імені 

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

ХНУМ імені І. П. Котляревського». 
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джерелознавства. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, 

перспектив. Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. К. 1999. С. 104-110. 

18. Шульгіна В.Д. Нариси з історії музичної культури: джерелознавчий пошук.  

Монографія (2007). К. 275 с. 

19. Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education, 2019: monograph edited by 

Olga Oleksiuk. Cambridge Scholars Publishing. 176 p. 

20. Topical issues of general and musical pedagogy: History, Theory, practice”.2020: 

monograph edited by O/ Mikhailychenko. Germeny: Akademicarverlag.253p.  

Допоміжні електронні ресурси: 



nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського; 

www.library.kharkov.ua – електронний каталог Харківської обласної універсальної наукової 

бібліотеки; 

korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В.Г. Короленка; 

http://www-library.univer.kharkov.ua – електронний каталог Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

 

http://www.library.kharkov.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/

	Система оцінювання
	Шкала оцінювання: національна та ECTS
	35–59–FX – незадовільно (з можливістю повторного складання): – повністю відсутня мотивація, знання, уміння щодо мети, завдань, специфіки музично-джерелознавчих досліджень;
	0–34–F– незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни): – здобувач абсолютно не володіє знаннями щодо музично-джерелознавчого дослідження, не виконав жодного практичного завдання.

