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1. Загальні відомості 

Назва дисципліни        Музична археологія й органологія 

 

Викладач                             Пасічняк Лілія Михайлівна                 

Контактний телефон викладача    0965194758; 0997452990 

E-mail викладача                                lpasichnyak@ukr.net 

Формат дисципліни           Вибіркова навчальна дисципліна. 

 

Обсяг дисципліни   Другий курс, 4 семестр, 3,0 кредити, загальна 

кількість      годин: 90  (30 – аудиторна робота (20 

лекцій, 10 семінарських), 60 – самостійна робота.  

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

 

Консультації          Згідно графіку, у т.ч. онлайн. 

2. Анотація до курсу 
 

3. Мета та завдання курсу.  Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Музична 

археологія й органологія» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

здійснюється на другому році навчання у четвертому навчальному семестрі. Матеріал 

аудиторних занять (лекційних і семінарських) поділяється на два змістові модулі. Модуль 

№ 1 включає теоретико-методологічні проблеми музичної археології. У змістовому модулі 

№ 2 вивчається музична органологія із врахуванням її сучасних аспектів розвитку.   

Метою навчальної дисципліни «Музична археологія й органологія» є комплексне 

вивчення і окреслення стану дослідження, збереження та поширення інструменталізму 

різних етнічних культур в історичному та сучасному аспектах, зокрема: 

– вивчення проблем інструментальної музичної традиції народів світу в історичній 

ретроспективі та сучасній перспективі; 

– поглиблене вивчення проблем інструментальної музичної традиції Карпатського 

реґіону  в історичній ретроспективі та сучасній перспективі; 

 – ознайомлення з теорією та методологією розширення знань про археологію 

звукових знарядь, їх конструкції і навики їхньої інтерпретації; 

– систематизація уявлень про сутність та об’єктивність існування традиційної і 

сучасної інструментальної музичної культури народів світу як цілісного явища у всій 

різноманітності його історичних і національних проявів; 

– формування і розширення знань про музичні системи, класифікації інструментарію, 

органологічну іконографію, мелодику, ритміку, багатоголосся, композицію, імпровізацію, 

музично-інструментальну соціологію, психологію і педагогіку, традиційну естетику, теорію 

і термінологію етнічного мистецтва як важливих галузей у розумінні сутності світової 

музики. 

Завдання вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Музична археологія й 

органологія».  

– надати здобувачам освіти необхідні для їх подальшої професійної діяльності 

знання у галузі музичної археології й органології у їх тісному взаємозв’язку із світовими 

досягненнями історичного музикознавства та джерелознавства; 

 – з’ясувати питання, що власне є музичним інструментом; які МІ називаємо 

народними і традиційними;  

– виховати професійного спеціаліста у галузі інструментальної музичної культури; 



– допомогти майбутньому доктору філософії правильно визначати критерії 

належности НМІ до тієї чи іншої етнічної традиції; 

–  удосконалювати науковий і загально-культурний рівень мислення здобувача 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, його здатність чітко і логічно 

формулювати свою концепцію, висловлювати свої думки як в письмовій, так і в усній 

формах; 

– забезпечити формування і розвиток критичного розуміння, аналізу соціально-

культурних явищ у сучасному етнокультурному середовищі. 

У результаті вивчення вибіркової навчальної дисципліни здобувачі третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти повинні знати: передумови формування музичної 

археології та сучасної органології; основні завдання та перспективи сучасних 

органологічних досліджень та наукових досягнень музичної археології; інструментознавчі 

школи в різні періоди їх становлення та розвитку; структуру і форми функціонування 

осередків і шкіл традиційного навчання в етнічних інструментальних культурах народів 

світу; історичні модификації конструкцій музичних інструментів; основні принципи 

інтерпретації археологічних знахідок музичних інструментів; морфологічні та ерґологічні 

характеристики інструментів; базові дефініції навчальної дисципліни; генезис народних 

музичних інструментів (НМІ); методику і методологію дослідження НМІ; проблеми 

“автохтонности” та “запозичености” того чи іншого НМІ; існуючі класифікації музичних 

інструментів; жанрові угрупування інструментальної і вокально-інструментальної музики 

Карпатського реґіону; основні принципи формотворення в інтонаційних і контонаційних 

структурах традиційної і сучасної інструментальної музики; регіональні особливості 

трансформації і функціонування інструменталізму в традиційній і сучасній культурах 

народів слов’янської групи, зокрема Карпатського реґіону; уміти: користуватися 

термінологією об’єктної та контекстної реконструкції; здійснювати системний аналіз 

історичних процесів, які визначили напрями формування та розвитку явищ 

інструментальної музичної традиції певного етносу, історико-етнографічного регіону 

(Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина); розбиратися в методах виготовлення традиційних 

народних музичних інструментів; розрізняти звучання різноманітних традиційних народних 

інструментів, співвідносити їх тембри; охарактеризувати типологію осередків і шкіл в 

конкретній етнічній інструментальній традиції; застосовувати продуктивні методики 

дослідження та реконструкції жанрової системи етнічної інструментальної музики народів 

слов’янської групи на основі власної дослідницької польової роботи; професійно зробити 

структурно-функціональний аналіз конкретного артефакту етнічної інструментальної 

культури; аналізувати літературу з питання дослідження певної етнічної інструментальної 

традиції. 

Предметом вивчення  вибіркової навчальної дисципліни «Музична археологія й 

органологія»  є морфологічні особливості та сфери застосування різних типів музичних 

інструментів у народній музичній культурі, технологічні та звукопродукуючі об’єкти як 

суспільно-культурний феномен різних етнічних культур . 

 
 

4. Результати навчання (компетентності) 

соціально-особистісні: 

– здатність до професійного вдосконалення і самовдосконалення; 

– здатність до системного критичного мислення; 

– високі моральні якості; 

– уміння володіти власною емоційно-вольовою сферою; 

– цілеспрямованість, ініціативність, дисциплінованість, вимогливість, оптимізм, 

креативність 

загальнонаукові компетентності: 

– володіння науковими знаннями, розуміння взаємозв’язку між науками; 

– уміння пізнати і об’єктивно оцінити явища культури в історичному та сучасному 

аспектах; 



– володіння культурою аналізу і синтезу навчального матеріалу для майбутніх самостійних 

досліджень; 

інструментальні компетентності: 

– проникнення в суть процесів оброблення інформації; 

– уміти правильно сприймати інформацію, виділяти в ній основне, аналізувати одержані 

результати; 

– збирання, збереження, оброблення і представлення інформації за допомогою електронної 

техніки та систем комунікації; 

– здатність до здійснення наукової обробки фольклорного матеріалу; 

– володіти аналітичним апаратом інтерпретації наукової та художньої інформації в 

краєзнавчих, історичних, літературних, мистецтвознавчих джерелах. 

професійні компетентності, а саме здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти повинні володіти: 

– інструментознавчою термінологією з музичної археології та сучасної органології;  

 – навиками інтерпретації і реконструкції давніх знахідок музичних знарядь на території  

Карпатського реґіону, зокрема аналізувати й оцінювати  матеріальну та духовну цінність 

музичного об’єкта в різних хронологічних межах та географічних ареалах;  

 – теоретичною базою систематизації жанрів традиційної інструментальної музики певного 

етносу, історико-культурного регіону; 

– методами і методиками дослідження різних типів носів інструментальної культури, 

ерґологічних особливостей музичних інструментів, їх морфології та сфер побутування; 

– аналітичним апаратом інтерпретації наукової та художньої інформації в краєзнавчих, 

історичних, літературних, іконографічних, мистецтвознавчих джерелах, наукометричних 

базах даних та електронних ресурсах; 

– методикою фіксації та аналізу реліктових форм традиційної інструментальної та 

вокально-інструментальної музики народів слов’янської групи, і на цій основі виконувати 

оригінальні дослідження, досягати наукових результатів; 

– здатністю до систематизації та аналізу структури народної інструментальної та вокально-

інструментальної музики; 

– здатністю до критичного осмислення та цілісного опису визначеної локальної етнічної 

інструментальної традиції, що може стати основою розробки та реалізації інноваційних 

музикознавчих та міждисциплінарних проектів; 

– системно-етнофонічною методою визначення і виявлення етнічного звукоідеалу певної 

локальної інструментальної традиції чи етнокультурного середовища;  

– умінням працювати зі спеціальною літературою з музичної археології та органології; 

– інформацією про будову свого інструмента з фаху, його технічні, акустичні та музичні 

особливості; 

Загальні компенентності: 

ЗК1: здатність до критичного абстрактного мислення, зокрема, вміння застосовувати його 

до аналізу результатів власного наукового дослідження, її актуальності, наукової новизни, 

теоретичного, практичного, аксіологічного та світоглядного значення; 

ЗК2: здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової теоретичної та фахової емпіричної 

інформації з різних джерел для узагальнення результатів; 

ЗКЗ: уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку 

національного та світового музичного мистецтва (музичної культури); 

ЗК4: здатність проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять наукову 

новизну, мають важливе теоретичне і практичне значення в сучасному українському та 

світовому музикознавств. 

Фахові компетентності: 

ФК3: здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, наукометричні бази даних та 

електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій, практичній та 

навчальній діяльності; 

ФК5: здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати інноваційні музикознавчі та 



міждисциплінарні проекти, проявляти лідерські якості під час їх реалізації; 

ФК8: здатність аналізувати й оцінювати  матеріальну та духовну цінність музичного об’єкта 

в різних хронологічних межах та географічних ареалах, певному соціокультурному 

середовищі. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1: орієнтація в актуальній проблематиці сучасного музикознавства, її використання в 

різних сферах власної дослідницької й аналітичної діяльності; 

ПРН2: знання і використання наявних, пошук нових методів і методик у описі, 

узагальненні, аналізі музичних фактів, явищ, процесів, індивідуальної та колективної 

музичної творчості; 

ПРН4: встановлення міждисциплінарних зв’язків між мистецтвознавчими, гуманітарними, 

культурно-історичними дисциплінами та вільне володіння міждисциплінарною 

методологією наукового пізнання; 

ПРН5: знання і використання фахової термінології та поняттєво-категоріального апарату; 

ПРН6: визначення концептуальних засад специфіки музичної  творчості та виконавства; 

параметрів народного і академічного, аматорського і професійного музичного мистецтва, 

елітарності й масовості сприйняття музики; рівнів функціонування музичного твору в 

моноетнічному й поліетнічному середовищі, об’єктивних й суб’єктивних, інтуїтивних й 

раціональних аспектів музичної  творчості для їх дослідження в історичній еволюції; 

ПРН7: аргументація методологічних засад власного наукового дослідження, визначення 

його об’єкта та предмета, мети та актуальності, враховуючи аналіз параметрів його наукової 

новизни у контексті загальних тенденцій галузі музикознавства;  

ПРН8: уміння працювати з різними видами джерел та документів, у т. ч. нотних, 

текстологічних, аудіовізуальних, застосовуючи при цьому дослідницькі навички у процесі 

виконання власного наукового дослідження;  

ПРН10: вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, теоретичні та прикладні проблеми музичного мистецтва державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях;  

ПРН11: володіти різними жанрами написання наукових текстів, вміти їх рецензувати, 

коментувати, анотувати, редагувати, репрезентувати в медіапросторі. 

 
 

5. Організація навчання курсу 

 

Обсяг курсу 90 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції                                     20 год 

семінарські заняття               10 год 

самостійна робота                                                       60 год. 

  Ознаки курсу  

Семестр 4 Спеціальність 025 

Музичне мистецтво  

Курс (рік навчання) 2-й 

 

Вибірковий 

    
    

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Музична 

археологія. Зміст 

та основні поняття. 

1. Загальні відомості 

про археологію  як 

науку і практику.  

2. Методика 

 

 

лекція, 

семінар, 

самост. 

3,5,13,16,37 
з переліку 

рекомендованої 

літератури 

  

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

2 До   

заняття 



проведення 

розкопок. 

3.Документування 

знахідок. Поняття 

артефакт, пам’ятник, 

комплекс, страта, 

культурний шар. 

4.Різноманітні типи 

джерел музичної 

археології. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 5 год. 

Тема 2. 

Археологічна 

типологія .  

1. Поняття типу.   

2. Обґрунтування 

різноманітних 

методів типології і 

систематизації. 

3. Мета і завдання 

типології.  

4.Типологія 

музейних фондів і 

археологічних 

знахідок. 

лекція, 

семінар, 

самост. 

3,7,12,24,26,44,4

8 
з переліку 

рекомендованої 

літератури 

 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей. 

Укладання 

термінологічного 

словника. . 5 год. 

2 До   

заняття 

Тема 3. 

Термінологія 

музичних знарядь 

минулого.  

1. Систематика

 Еріха 

Горнбостля-Курта 

Закса.  

2. Система  

К.Верткова.  

3. Чотирикласова 

система В.Майона. 

4. Позасистемна 

термінологія. 

лекція, 

семінар, 

самост 

23,30,34,39,44, 

46,47,49 

там само 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей, 

презентацій. Укладання 

термінологічного 

словника. 5 год. 

3 До   

заняття 

Тема 4. 

Реконструкція 

археологічних 

звукових знарядь. 

1. Поняття 

реставрації, 

реновації і 

реконструкції.  

2. Проблеми 

реконструкції 

археологічних 

лекція, 

самост. 

1,5,11,24,37 

там само 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

3 До   

заняття 



звукових знарядь. 

Методика об’єктної 

реконструкції.  

3. Методика 

В.Повєткіна. 

4. Метод 

експериментальної 

археології. 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 6 год. 

Тема 5. Музична 

археологія Росії, 

Скандинавії, 

Прибалтики.  

1. Основні 

публікації.  

2. Різноманітні 

завдання і 

різноманітні методи. 

3. Загальні завдання 

і загальні методи.  

лекція, 

самост. 

24,28 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 5 год. 

3 До   

заняття 

 Тема 6. Світова 

музична 

археологія. 

1.  Основні 

публікації.  

2. Різноманітні 

завдання і 

різноманітні методи. 

3. Загальні завдання 

і загальні методи.  

4. Метод 

експериментальної 

археології. 

лекція, 

самост. 

3,21,24,27 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Написання реферату. 4 

год. 

3+ 

10 

(рефе

рат) 

До   

заняття 

Тема 7. Світові 

музеї музичних 

інструментів. 

Берлінський музей 

музичних 

інструментів. 

Стокгольмський 

музично-історичний 

музей. Російський 

етнографічний 

музей (м.Санкт-

Петербург). 

лекція, 

самост. 

24,26,46,47 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Написання реферату. 4 

год. 

3+ 

10 

(рефе

рат) 

До   

заняття 

Тема 8. Музична 

археологія 

України.  

1. Колекції 

українських 

народних музичних 

лекція, 

семінар, 

самост 

1,3,5,11,12,13,20,

35,38 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

3+ 

10 

(рефе

рат) 

До   

заняття 



інструментів у 

державних музеях 

України.  

2. Приватні колекції 

музичних 

інструментів.  

3. Дослідження 

стародавніх 

музичних 

інструментів 

науковцями 

Львівської 

національної 

музичної академії 

ім. М.Лисенка: 

І.Зіньків, О.Олійник, 

Д.Олійник, Чень 

Наньпу. 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей. 

Написання реферату. 7 

год. 

Тема 9. Музична 

археологія і 

музична 

епістологія.  
1. Архівні фонди у 

державних і 

приватних 

сховищах.  

2. Сучасне 

українське музичне 

джерелознавство.  

3. Проблема 

збереження 

епістолярної 

спадщини.  

4. Теоретико-

методологічні 

засади вивчення 

епістолярного 

документу. 

лекція, 

семінар, 

самост 

3,24,40,41 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей, 

презентацій. Укладання 

термінологічного 

словника. 8 год. 

3 До   

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Музична 

органологія. Зміст 

та основні поняття. 
1. Термінологія: 

"інструменталізм", 

"інструментальна 

музика", "народна 

інструментальна 

музика", 

"традиційна інст-

рументальна 

музика", 

"традиційний 

інструменталізм", 

"етнічна 

інструментальна 

лекція, 

семінар, 

самост 

 
 

16,24,30,34,39, 

41,44,46,49 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей. 

Укладання 

термінологічного 

3 

 

До 

заняття 

 



культура".  

2. Антиномії за 

І.Мацієвським: 

"музика - 

позамузичні звукові 

комплекси", "музика 

вокальна - музика 

інструментальна".  

3. Поняття "народна 

інструментальна 

музика" і "народна 

інструментальна 

культура".  

4. Інструменталізм 

як об’єктивне 

поняття і його 

структурно-логічне 

місце серед 

музикознавчих наук 

та дисциплін. 

словника. 5 год. 

 

Тема 11.  

Інструментальна 

музика як 

культурно-

історичний 

феномен. 

 1. Структурні і 

функціональні 

аспекти 

традиційного 

інструменталізму.  

2. Побутування і 

функціонування 

інструментальної 

музики.  

3.Роль музиканта в 

етнічній культурі. 

лекція, 

семінар, 

самост 

2,4,6,10,14,17,22,

24,32,34,44 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей, 

презентацій. Укладання 

термінологічного 

словника. 5 год. 

3 До 

заняття 

 

Тема 12. 

Інструменталізм і 

художня культура. 

1. Інструменталізм в 

контексті цілісної 

художньої культури 

етносу, регіону, 

країни.  

2. Інструментальна 

музика (ІМ) і пісня. 

3. Аутоінструмен 

тальна 

(корпоромузика) і 

власне ІМ.  

4. Поняття 

лекція, 

самост. 

6,15,24,30,31,44,

47 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Написання реферату. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 4 год.  

3+ 

10 

(рефе

рат) 

До 

заняття 

 



музичного 

інструменту (МІ) і 

народного МІ. 

 
      

Тема 13. Специфіка 

існування традиції 

в інструментальній 

музичній культурі. 

1. Традиційний 

інструменталізм як 

мистецтво 

контактної 

комунікації. 

 2. Народність і 

народна основа 

традиційного 

інструменталізму.  

3. Основи існування 

традиції в 

інструментальній 

культурі.  

4. Традиційність 

етнічної музики. 

лекція, 

самост. 

4,22, 

24,32,40,44,45,49 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Написання реферату. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 6 год. 

3+ 

10 

(рефе

рат) 

До 

заняття 

 

Тема 14. 

Професіоналізм як 

загальна і 

кардинальна 

ознака 

інструментальної 

культури.  
1. Професіоналізм 

інструментальної 

культури на 

психологічному і 
функціональному 

рівнях. 

 2. Аматорство - 

півпрофесіоналізм - 

професіоналізм. 

 3. Особливості 

традиційної 
педагогіки.  
4. Соціальні аспекти 

традиційного 

професіоналізму.  

лекція, 

семінар, 

самост. 

2,4,15,24,40,44, 

49 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 7 год.  

4 До 

заняття 

 



Тема 15. 

Морфологія і 

ергологія музичних 

інструментів.  
1. Значення 

музичного 

інструменту як 

фактору існування 

інструментальної 

культури контактної 

комунікації.  

2. Мистецтво 

виготовлення 

музичних 

інструментів як 

феномену 

інструментальної 

культури.  

3. Відображення 

етнічного та 

історичного 

звукоідеалу, 

матеріалознавчих і 

музичних знань на 

всіх етапах 

виготовлення і 

настройки 

інструменту. 

 4. Етносоціальний та 

історичний аспекти 

ергології. 

 

лекція, 

семінар, 

самост. 

 

2,9,17,23,24,30,3

9,43,44,47,49 

Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей, 

презентацій.Укладання 

термінологічного 

словника. 6 год. 

4 До 

заняття 

 

Тема 16. 

Становлення 

жанру і жанрові 

системи 

інструментальної 

музики.  
1. Жанр в мистецтві 

та в музиці.  

2. Концепція жанру в 

органофонії.  

3. Шляхи вивчення 

жанрових систем і 

жанрових груп у 

національній та 

регіональній 

етнічній традиціях, в 

академічній та 

сучасній музиці. 

лекція, 

семінар, 

самост. 
 

4,6,8,22,24,39,44 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Підготовка до 

семінарського заняття. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Підготовка доповідей, 

презентацій. Укладання 

термінологічного 

словника. 5 год. 

3 До 

заняття 

 

Тема 17. Музичне 

формоутворення і 

становлення 

художнього тексту 

в інструментальній 

лекція, 

самост. 

 Опрацювання 

теоретичних основ 

лекційного матеріалу та 

вивчення питань теми. 

Робота з ключовими 

поняттями теми. 

2 До 

заняття 

 



музиці.  

1. Композиція і 

формоутворення в 

традиційній ІМ.  

2. Структурні рівні 

традиційного 

виконавства.  

3. Традиційне 

виконавство і 

виконавство 

академічне, шляхи 

взаємодії.  

4.Сучасні 

перспективи 

народного 

інструментального 

виконавства. 

 

Поглиблене вивчення 

окремих питань 

лекційного матеріалу; 

самостійне вивчення 

частини програмного 

матеріалу. Робота з 

питаннями для 

самоперевірки. 

Укладання 

термінологічного 

словника. 3 год. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу:  

Максимальна кількість балів, яку отримують 

здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти – 100, з яких 50 балів – за 

відвідування занять, виконання навчальних 

завдань, самостійну роботу, а других 50 – за 

письмові роботи (реферат) 

Вимоги до письмової роботи.  Кореляція поставлених завдань, теоретичної та 

практичної значимості й висновків 

Семінарські заняття  Усне опитування. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю.  

Виконання всіх практичних завдань, зокрема тих, 

що стосуються самостійної роботи (у тому числі 

реферат) 

7. Політика курсу. Звертається особлива увага на підготовку запропонованих завдань 

самостійної роботи, творчий підхід до вирішення проблемнизх ситуацій, уміння 

застосовувати теоретичні знання при накресленні (моделюванні) шляхів розв’язання таких 

ситуацій, активна участь у мікровикладаннях (ділових іграх), де передусім оцінюється 

вміння активізувати навчально-пізнавальну діяльність учасників педагогічної гри, зокрема 

шляхом постановки проблемних запитань до виконавців тих чи інших ролей. 
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