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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Композиторська творчість як феномен культури 

Викладачі Черепанин Мирон Васильович 

Контактний телефон викладача 095.640.40.15. 

 

E-mail викладача duetconcertino@ukr.net  

myron.cherepapnyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна, заочна форма. 

Обсяг дисципліни 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

 

Консультації Згідно розкладу, у т.ч. онлайн (скайп) 

 

2. Анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Композиторська творчість як феномен культури» забезпечує процес 

музично-педагогічної освіти аспіранта як митця вищого рівня майстерності в галузі музичної 

творчості і виконавства; формує його професійний розвиток, який є необхідним для майбутньої 

успішної самореалізації за спеціальністю. Курс дисципліни відображає творчий потенціал 

композитора в системі розвитку музичного мистецтва і культури, передбачає актуалізацію та 

певну інтеграцію професійних знань і комплексний розвиток виконавських вмінь та навичок 

аспіранта, необхідних для набуття знань з психології композиторської творчості та сучасних 

досягнень сучасного музичного мистецтва. 

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з основами композиторської 

творчості; формуванні широкого художньо-мистецького світогляду; забезпеченні професійної 

підготовки, необхідної для практичної діяльності музиканта-виконавця.  

 

 

3. Мета та цілі курсу  

 

Метою та предметом навчальної дисципліни «Композиторська творчість як феномен 

культури» є вивчення основних етапів становлення музиканта як композитора та його вплив на 

культуротворчі процеси, що відбуваються в Україні та світі.  

Основне завдання дисципліни «Композиторська творчість як феномен культури» полягає у 

підготовці аспіранта до майбутньої професійної діяльності, розвиток навиків аналізу тенденцій 

розвитку музичної культури (в Україні й світі) і, зокрема, її складової – композиторської творчості, 

орієнтується у творах різноманітних стилів і жанрів, прагне реалізувати свій творчий потенціал у 

організаційній, експертній, педагогічній діяльності.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

Здобувач освіти в результаті вивчення навчальної дисципліни набуває загальних і фахових 

компетенцій: 

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 
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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 

музикознавстві; 

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; 

ПРН3: знання принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і стандартів 

поведінки дослідника в реалізації самостійних дослідницьких й аналітичних проєктів з 

урахуванням найновіших тенденцій розвитку музикознавства; 

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; 

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;  

ПРН13: розробляти та ефективно застосовувати PR-концепції щодо створення і подальшої 

реалізації індивідуальних та командних науково-пошукових та творчих проектів, спрямованих на 

висвітлення актуальних для українського культурно-мистецького простору подій і процесів; 

ПРН14: вміти самостійно вдосконалюватись та розвиватись, використовувати прийоми розвитку 

образної уяви й асоціативного мислення в різних видах творчої музичної, музично-педагогічної й 

музикознавчої діяльності. 

 

 

5. Організація навчання курсу 

 

Обсяг курсу для очної форми навчання   

Вид заняття Загальна кількість годин - 90 год 

Лекційні 

Практичні 

20 академічних годин 

10 академічних годин 

Самостійна робота 60 академічних годин 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ 



вибірковий 

IV семестр 025 Музичне мистецтво ІІ Вибіркова 

компонента 

Тематика курсу 

 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага оцінки Термін 

виконання 

 

 

Тема 1. 

Композиторська 

творчість у 

культурі: історико-

стильові 

детермінанти.  
 

Лекція 1-60 2 лекційних, 

4 

самостійних 

 4-й семестр 

Тема 2..Жанрова 

парадигма 

композиторської 

творчості. 
 

Лекція, 

практичне 

1-60 2 лекційних. 

2 

практичних, 

8 

самостійних 

20 4-й семестр 

Тема 3. Національна 

мова 

композиторської 

творчості. 

 

Лекція 1-60 2 лекційних, 

4 

самостійних 

 4-й семестр 

Тема 4. Талант і 

творчий процес 

композитора: від 

задуму до 

виконання.  

 

Лекція 

 

1-60 2 лекційних, 

4 

самостійних 

 4-й семестр 

Тема 5. Специфіка 

творчості 

композитора в 

системі сучасної 

культури. 

 

Лекція 

 

1-60 2 лекційних, 

4 

самостійних 

 4-й семестр 

Тема 6. 

Композиторські 

техніки ХХ – ХХІ ст. 

 

Лекція, 

практичне 

1-60 2 лекційних. 

2 

практичних, 

8 

самостійних 

20 4-й семестр 

Тема 7. Національна 

і культурна 

ідентифікація 

композитора і його 

творчості 

Лекція 1-60 2 лекційних, 

4 

самостійних 

 4-й семестр 

Тема 8. Особливості 

композиторської 

творчості митців 

української діаспори 
 

Лекція, 

практичне 

1-60 2 лекційних. 

2 

практичних, 

8 

самостійних 

20 4-й семестр 

Тема 9. Лекція, 1-60 2 лекційних. 20 4-й семестр 



Композиторська 

школа Галичини.  

 

практичне 2 

практичних, 

8 

самостійних 

Тема 10. 

Композитори 

сучасного 

Прикарпаття. 

Лекція, 

практичне 

1-60 2 лекційних. 

2 

практичних, 

8 

самостійних 

20 4-й семестр 

 

6. Система оцінювання курсу 

 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Перевірка знань проводиться у вигляді теоретичних 

відповідей на практичних заняттях та виконаних письмових 

індивідуальних завдань. 

Максимальна кількість балів – 100. 

 

Загальна система оцінювання 

курсу 

90-100 балів (А «Зараховано») отримує аспірант, який 

виконав всі види самостійної роботи, практичні заняття, дав 

повні відповіді на запитання при усному опитуванні, 

опрацював рекомендовану літературу. 

80–89 балів (В «Зараховано») отримує аспірант, який 

виконав всі види самостійної роботи, практичні заняття, дав 

повні відповіді на запитання при усному опитуванні,  

опрацював більшість рекомендованої літератури. 

70–79 балів (С «Зараховано») отримує аспірант, який 

виконав більшу частину видів самостійної роботи, практичні 

заняття, дав повні відповіді на запитання при усному 

опитуванні, опрацював значну кількість рекомендованої 

літератури. 

60–69 балів (D «Зараховано») отримує аспірант, який 

виконав половину видів самостійної роботи, практичних 

занять, дав неповні відповіді на запитання при усному 

опитуванні, опрацював половину рекомендованої літератури. 

50–59 балів (Е «Зараховано») отримує аспірант, який виконав 

третину видів самостійної роботи, практичних занять, дав 

неповні відповіді на запитання при усному опитуванні, 

опрацював третину рекомендованої літератури. 

26–49 балів (FX не зараховано з можливістю повторного 

складання) отримує аспірант, який виконав хоч якусь 

частину видів самостійної роботи, практичних занять, не дав 

відповіді на запитання усного опитування, опрацював малу 

кількість рекомендованої літератури. 

0-25 балів (F не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) отримує аспірант, який не виконав 

жодного виду самостійної роботи, практичних занять, не 

може дати відповіді на запитання усного опитування, не 

опрацював  рекомендованої літератури. 

Підсумковий контроль  Залік 



 

7. Політика курсу 

 

Відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня «доктор 

філософії» програмні вимоги навчальної дисципліни спрямовані на досягнення восьмого (8) 

кваліфікаційного рівня (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 509 

«Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№ 1341: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5), за яким особа, яка завершила навчання 

на ОП третього рівня вищої освіти повинна мати здатність демонструвати значну авторитетність, 

інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та професійну доброчесність, 

послідовну відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та 

наукової діяльності. Результатом навчання повинна бути здатність до безперервного саморозвитку 

та самовдосконалення. 

У взаємовідносинах викладач та аспіранти керуються загальними морально-етичними 

принципами та правилами поведінки відповідно до Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», ухваленого Конференцією трудового 

коллективу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 29 грудня 

2015 року. Тому, політика курсу спрямована на те, щоб забезпечити аспірантам здобуття знань, 

умінь та розуміння, що відносяться до галузі мистецької освіти, що дасть їм можливість 

виконувати свою роботу самостійно. Акцентується увага на забезпеченні підготовки професійних 

здібностей щодо самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне мислення, 

приймати обґрунтовані рішення, здійснювати оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт 

разом з вільним володінням іноземними мовами. 
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