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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Вид практики  Музична критика 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 6 / 3 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин 180 180 

Форма семестрового контролю залік 

 

1. База практики 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра зі спеціальності. 

Базою для проходження практики є кафедра, на якій працює науковий 

керівник аспіранта, або випускова кафедра. 

 

2. Мета та завдання практики 

 

  Мета: набуття досвіду практичного застосування знань та навичок 

музично-критичної діяльності, пов’язаних з реалізацією наукових досліджень, 

організацією та проведенням мистецьких заходів / проєктів у царині музичної 

культури 

  Завдання:  

• розвиток навичок наукового осмислення інформаційно-публіцистичних 

джерел, дотичних до тематики дисертаційного дослідження;      

• ознайомлення зі специфікою роботи медіа-засобів (мовних, друкованих,   

інтернет-видань) у сфері музичної культури; 

• формування навичок комунікації з цільовою аудиторією різних заходів;  

• набуття досвіду організаційної роботи у проведенні культурно-мистецьких 

заходів (прес-конференцій, лекцій-концертів, творчих вечорів, арт-проєктів 

тощо);  

• розвиток навичок збирання, аналізу та обробки інформації про музично-

культурні процеси, події та явища; 
• застосування знань з проведення інтерв’ювання представників музично-

культурного середовища; 

• вдосконалення умінь створення музично-критичних опусів у різних 

жанрах; 

• розвиток навичок мобільної передачі інформації за допомогою новітніх 

технологій, зокрема інтерактивних засобів спілкування з аудиторією. 

 

4. Результати проходження практики 

  Знати: провідні тенденції розвитку сучасного суспільно-політичного 
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життя; пріоритетні жанрово-стильові явища музично-історичного процесу; 

специфіку наукового опрацювання інформаційно-публіцистичних джерел; 

особливості роботи різноманітних медіа-засобів у сфері музичної культури; 

композиційні та стилістичні вимоги до створення зразків різних жанрів 

музично-критичної творчості; алгоритм роботи з підготовки, організації і 

проведення культурно-мистецьких заходів; музичні смаки і запити слухачів 

різних категорій; види комунікації та особливості їх використання у зв’язках з 

громадськістю; «кодекс честі» музичного критика, міру його фахової та 

морально-етичної відповідальності у висвітленні та оцінці об’єктів критики.  

  Уміти: аналізувати інформаційно-публіцистичні джерела з наукових 

позицій; швидко реагувати на поточні події музичного життя; визначати 

пріоритетні події та явища сучасного музично-культурного процесу; 

висвітлювати об’єкти музично-критичної творчості у різних контекстах 

(часових, суспільних, соціокультурних, художніх, особистісних); розробляти 

план організації та проведення культурно-мистецьких заходів; володіти в усній 

та письмовій формах термінологічним інструментарієм музичного критика; 

проводити інтерв’ю з представниками музично-культурного середовища, 

слухацькою аудиторією різних категорій; інтегрувати теоретичні знання 

жанрово-стилістичних особливостей музично-критичних опусів у площину 

творчої діяльності; ефективно застосовувати новітні інформаційні технології 

для здійснення пошукових та комунікаційних завдань.   

     

Програмні результати:  

Код Значення програмного результату 

ПРН 1 Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, 

загальної культури.  

ПРН 2 Уміння аналізувати й інтерпретувати соціальні та культурно-

мистецькі явища і процеси, аргументувати власні оцінні 

судження. 
ПРН 3 Готовність до ефективного використання цифрових технологій у 

соціальній та професійній діяльності. 

ПРН 4 Готовність до професійного спілкування іноземною мовою. 

ПРН 5 Готовність до застосування методів наукового пізнання, 

проведення науково-дослідницької діяльності, здійснення 

наукового дослідження та інтерпретації його результатів, 

ефективного висвітлення, розповсюдження знань щодо наукових 

досліджень. Уміння знаходити необхідну інформацію з 

вітчизняних і зарубіжних інформаційних джерел відповідно до 

проблеми дослідження. 

ПРН 6 Розуміння специфіки об’єктів дослідження у сфері музичного 

мистецтва, здатність до критичного мислення, використання 

набутого особистісно-професійного досвіду у вирішенні наукових 

завдань та аналізу міждисциплінарних явищ та процесів. 

Готовність до операційного аналізу, зіставлення, синтезу, 
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порівняння різних музичних явищ і процесів для вирішення 

визначених науково-дослідницьких завдань. 

ПРН 7 Уміння вибудовувати ієрархію наукових понять за рівнями 

їхнього узагальнення. Готовність визначати міждисциплінарний 

характер наукового дослідження, їхні взаємозв’язки та 

взаємозалежності. Готовність продукувати інноваційні ідеї, 

проектувати їхнє впровадження у професійну діяльність. 

ПРН 8 Володіння професійним понятійним апаратом з історії та теорії 

музики, методологією музикознавчого аналізу різноманітних 

музичних явищ, жанрів, стилів, творчості композиторів, музичних 

творів.  

ПРН 9 Здатність до особистісної рефлексії, самоконтролю та 

самоорганізації у процесі наукового пошуку, вирішенні 

дослідницьких завдань.  

ПРН 10 Здатність до самоаналізу дослідницької діяльності, володіння 

діагностичним інструментарієм, вміння аналітично мислити, 

ставити проблему і розуміти шляхи її вирішення; спроможність 

критичного оцінювання результатів дослідження, дотримання 

норм наукової етики під час дослідницької діяльності; здатність 

аргументовано викладати і захищати свою наукову позицію в 

науковій дискусії. 

ПРН 11 Здатність до ефективної професійної комунікації в умовах 

міжособистісної взаємодії та соціальних мережах. 

ПРН 12 Готовність до здійснення науково-педагогічної діяльності у вищій 

школі, орієнтація у нормативно-правовій базі вищої освіти. 

ПРН 13 Орієнтація в музичному просторі світової та національної 

культури, художніх напрямах, жанрах і стилях музичного 

мистецтва, творчості композиторів, спроможність виявляти 

особливості їхнього розвитку, аналізувати обрану в галузі 

музикознавства тему для дослідження в контексті актуальних 

запитів сучасної культури. 

ПРН 15 Володіння методикою опрацювання історичних джерел у фондах 

архівів і бібліотек, наукової літератури; володіння професійним 

понятійним апаратом з історії та теорії музики, методологією 

музикознавчого аналізу різноманітних музичних явищ, подій, 

творів; здатність до застосування теоретичних знань при аналізі 

музикознавчих явищ, проблем, музичних творів чи інших 

феноменів музичної культури. 

 

 

 

5. Програма практики 

 

Проведення тренувальних і контрольних занять 
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Практика аспірантів з музичної критики передбачає такі види діяльності: 

• наукове опрацювання інформаційно-публіцистичних джерел, дотичних 

до тематики дисертаційного дослідження; 

• участь у прес-конференціях з питань музичного мистецтва та розробка 

матеріалів на підставі зібраної інформації; 

• розробка сценарію та організація культурно-мистецького заходу;  

• впровадження інтерактивних форм комунікації із цільовою аудиторією;   

• проведення інтерв’ю з авторитетним представником музично-

культурного середовища;    

• створення (публікація) музично-критичних опусів різних жанрів. 

 

Підбиття підсумків практики 

1. Обговорення результатів музично-критичних напрацювань аспірантів 

(статей, інтерв’ю, сценаріїв культурно-мистецьких заходів тощо) з викладачами 

випускової кафедри.  

2. Презентація результатів практики на кафедрі-базі. 

 

6. Контроль навчальних досягнень аспіранта 

 

Основними звітними документами проходження практики з музичної 

критики є письмові (опубліковані) зразки музично-критичних опусів та 

письмовий звіт з переліком діяльності та виконаної роботи. 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Денна та заочна форма 

Вид діяльності аспіранта 
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Наукове опрацювання інформаційно-публіцистичних 

джерел, дотичних до тематики дисертаційного 

дослідження 

10 5 50 

Участь у прес-конференціях з питань музичного 

мистецтва та розробка матеріалів на підставі зібраної 

інформації 

10 5 50 

Впровадження інтерактивних форм комунікації із 

цільовою аудиторією 

10 1 10 

Розробка сценарію та організація культурно-

мистецького заходу 

30 5 150 

Проведення інтерв’ю з авторитетним представником 

музично-культурного середовища 

10 5 50 
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Створення (публікація) музично-критичних творів 

різних жанрів 

30 5 150 

Усього 460 

Коефіцієнт визначення успішності 460 : 100 = 4,6 

Формат контролю залік 

 

 

6. Форми проведення семестрового контролю 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку шляхом виведення 

спільної оцінки за практику. 

Звіт підписується і затверджується керівником практики (науковим 

керівником) та подається у термін, встановлений кафедрою.   

 

7. Критерії оцінювання 

 

Підсумки практики підбиваються на останньому засіданні кафедри, яке 

передує даті закінчення практики музичного критика.  

Критеріями оцінки є: 

- Повнота обсягу виконаних завдань, відображена у звіті про 

проходження  практики. 

- Логічна послідовність та обґрунтованість операцій у процесі виконання 

аспірантом індивідуальних завдань практики. 

- Ініціативність, активність та мобільність аспіранта у процесі виконання 

завдань практики.   

- Актуальність, відповідність жанрово-стилістичним вимогам, 

термінологічна грамотність, об’єктивність і коректність в оцінюванні явищ, 

образність мислення, відображені у наданих музично-критичних матеріалах. 

 

Оцінка процесу проходження практики аспірантів керівником є 

рекомендаційною. Підсумкову оцінку надає кафедра на основі виступу 

аспіранта та представлених звітних матеріалів, засвідчених керівником 

практики.   

 

8. Рекомендовані джерела 

1. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015 

http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf 

2. Зінькевич О., Чекан Ю. Музична критика. Теорія та методика. Навчальний 

посібник. Чернівці: Книга XXI, 2007. 

3. Важинський С.Е., Шербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень 

: навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 

4. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: 

методичні рекомендації / уклад.: М.П.Гребенюк, Г.З.Шевчук. Луцьк: 

ВІППО, 2019. 60 с. 

http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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5. Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського 

університету імені Бориса Грінченка. URL: 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/polozh_prakt_2019.pd

f  

6. Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування про 

результати реалізації наукових досліджень в Університеті. URL: 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_8/nakaz_3

19_14.05.2018.pdf  

7. Хоружа Л. Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності. 

Вища школа, 2015. № 6. С.9-19. 

8. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» : навч. посіб. Дніпропетровськ : РВВ 

ДНУ, 2014. 48 с. 

9. Додаткові ресурси 

1. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс].  Електрон. 

дан.  Київ : Верховна Рада України. Режим доступу: http:// zakon1. 

rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 

2. Мельник Л. Музична журналістика 6 теорія, історія, стратегії. На прикладах 

із щоденної преси Львова від початків до сьогодення : [монографія]. Львів 6 

ЗУКЦ, 2013. 384 с. 

3. Чекан Ю. Музична к ритика в сучасному комунікативному середовищі : 

зміна формату. Мистецтвознавчі записки. Вип. 20. Київ : Міленіум, 2018. 

С.18–24.  

4. Чекан Ю. Музична критика в Інтернеті. Українське мистецтвознавство: 

матеріали, дослідження, рецензії. 2011. Вип. 11. С. 238-244. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/polozh_prakt_2019.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/polozh_prakt_2019.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_8/nakaz_319_14.05.2018.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_8/nakaz_319_14.05.2018.pdf
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=19778&displayformat=dictionary
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Додаток 
Інститут мистецтв 

Кафедра музикознавства та музичної освіти 

 

ЗВІТ 

про проходження практики з МУЗИЧНОЇ КРИТИКИ 

___________________________________________________ 
(ПІП аспіранта) 

___________________________________________________ 
(ПІП керівника, науковий ступінь, вчене звання) 

 

За період практики було здійснено: 

 

№  Зміст тем/видів діяльності 

за етапами практики 

Звітність 

(стаття, участь у 

конференції 

тощо) 

 

Кількість 

балів 

за виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Загальна кількість балів:   

 

Підсумкова оцінка: __________________________________________ 

 

“_____” ___________ 20___ р.                                                      

 

Аспірант______________     

                         (підпис)                                      

Керівник ______________    

    (підпис) 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри 

______________________________________________ 

 

Протокол № ______ від “_____”   ___________ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри __________________  (____________________)  

    (підпис) 
 


