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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Музика в системі культури: світовий, національний 

та регіональний аспекти 
 

Викладач (-і) Карась Ганна Василівна 
 

Контактний телефон викладача +380503730845 
 

E-mail викладача karasg@ukr.net 
 

Формат дисципліни очна, вечірня, заочна 
 

Обсяг дисципліни 90 год. 
 

Консультації  Консультації проводяться шляхом листування 
через електронну пошту та в індивідуальній формі 

2. Анотація до курсу 
1.1. Опис (анотація) 
Навчальна дисципліна «Музика в системі культури: світовий, національний та регіональний 
аспекти» базується на теорії і практиці професійного розвитку висококваліфікованих 
фахівців у галузі культурології, що забезпечує процес освіти доктора філософії, формує їх 
професійний розвиток, що є необхідним для майбутньої наукової та музичної творчості, 
майстерності та культури. 

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів освіти з науково-теоретичними 
основами культурології, її науковим апаратом; систематизації знань; формуванні навичок 
до самостійної роботи з фаховою літературою, орієнтації в ній; формуванню широкого 
художнього кругозору майбутнього фахівця; виховуванні вміння самостійно мислити, 
критично аналізувати прочитану літературу; визначати методи самостійної роботи 
здобувачів освіти над навчальним матеріалам; навчити аспірантів складанню та виконанню 
практичних завдань.  

 Виходячи із сучасного стану і розвитку культурології, а також, враховуючи освітньо-
наукову програму, відпрацьовану у закладах вищої освіти, що готують науковців, слід 
вважати доцільним вирішення в рамках цього курсу перерахованих завдань. 

Завдання курсу полягають 1) у теоретичному узагальненні сутності культури; 2) в 
ознайомленні з музикою в системі культурі, враховуючи світовий, національний та 
регіональний аспекти; 3) в освоєнні складних проблем взаємозв’язку музики з іншими 
формами культури, зокрема філософією та релігією. 
1.2. Тип 
Дисципліни вибіркової частини 
1.3. Термін навчання. 
ІІ рік, ІІІ семестр (другий курс аспірантури, третій семестр, 19 тижнів) 
1.4. Кількість кредитів. 
3,0 кредити, загальна кількість годин: 90 (30 – аудиторна робота, 60 – самостійна робота, 20 
лекцій, 10 практичних) 
1.5. Викладацький склад. 

Карась Г. В. – доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного 
виховання і диригування. 

 

3.Мета та цілі курсу 
Мета викладання курсу «Музика в системі культури: світовий, національний та 

регіональний аспекти» полягає у формуванні засобів професійного розвитку у процесі 
професійної підготовки докторів філософії освітнього напряму «Культурологія»; оволодінні 
ними науково-теоретичними основами музикознавчого та культурологічного аналізу.  

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Музика в системі культури: 
світовий, національний та регіональний аспекти» є формування сучасного мислення та 



системи спеціальних знань у галузі культури та музичного мистецтва, формування 
розуміння основ музики як системного утворення; набуття умінь аналізу музики як 
складника культури. 

Володіння навиками такого аналізу допомагає фахівцям формулювати конкретні та 
чіткі цілі своєї наукової діяльності. 

Курс «Музика в системі культури: світовий, національний та регіональний аспекти» 
поєднує науково-теоретичний матеріал в різних аспектах, базується на вивченні таких 
дисциплін, як «Культурологія», «Українська художня культура».  

Дисципліна «Музика в системі культури: світовий, національний та регіональний 
аспекти» є однією з вибіркових дисциплін, що сприяють формуванню кваліфікації доктора 
філософії. 

Дисципліна дає основні знання про зміст предметів циклу, вивчає теоретичні основи 
музики як складника культури. 

Досягнення мети передбачає опанування майбутніми докторами філософії змісту 
курсу, що виявляться у: 

•стійкій мотивації культурного зростання засобами професії і усталеному 
професійному інтересі до безперервного оновлення індивідуально-професійного ресурсу;  

•знаннях основних теорій розвитку людини засобами музичного мистецтва і 
культури, розуміння їх основ для забезпечення оригінального використання ідей, а також 
проведення наукових досліджень; 

•здатності до системної апперцепції і інтеграції галузевого знання та подолання 
суперечностей його об’єктивації у педагогічній реальності; 

•здатності і уміннях використовувати знання для вирішення проблем особистісного 
взаєморозвитку себе і іншого у новому середовищі і культуровідповідних контекстах 
художнього розвитку людини; 

•уміннях зрозумілого донесення власної професійної позиції до фахівців і нефахівців 
у музично-педагогічній та культурологічній галузях; 

•навичках самостійно продовжувати навчання. 
1.2.Успішність досягнення поставленої мети залежить від результативності розв’язання 
таких завдань курсу:  

• формування умінь самоорганізації творчого потенціалу відповідно до потреб 
професійної реальності і культурних вимог її вдосконалення; 
        • формуванні професійного мислення, умінь і навичок аналітичної діяльності, що 
відбувається в процесі нагромадження та вдосконалення мистецького досвіду; 

• формування професійного менталітету фахівця культурно-мистецької галузі; 
       • засвоєння комплексу спеціальних знань, вмінь та навичок, необхідних у практичній 
музичній, виконавській та культуротворчій діяльностях; 

• формування соціально-професійних і міжпредметних компетенцій; 
•формування музичного професіоналізму музиканта;  
•формування професіоналізму діяча культури, культуролога;  
 •розвиток здатності до інтелектуальної автономності. 

У межах цього курсу здобувачі освіти отримають систематизовані знання про музику 
в системі культури, сучасних підходів до її аналізу, поглиблять знання сучасного розвитку 
музики. 

Розроблений курс допоможе аспірантам усвідомити та сформулювати своє 
покликання як дослідника музичних явищ. Він надає аспірантам знання та практичні 



навички аналізу розвитку музики в системі культури, враховуючи світовий, національний 
та регіональний аспекти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен володіти такими 
знаннями: 
 •: орієнтація в актуальній проблематиці сучасного музикознавства, її використання в різних 
сферах власної дослідницької й аналітичної діяльності; 
• знання і використання наявних, пошук нових методів і методик у описі, узагальненні, 
аналізі музичних фактів, явищ, процесів, індивідуальної та колективної музичної творчості; 
• встановлення міждисциплінарних зв’язків між мистецтвознавчими, гуманітарними, 
культурно-історичними дисциплінами та вільне володіння міждисциплінарною 
методологією наукового пізнання; 

Уміннями:  
• 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;  
• 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;  
• 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; 
• вміти самостійно вдосконалюватись та розвиватись, використовувати прийоми розвитку 
образної уяви й асоціативного мислення в різних видах творчої музичної, музично-
педагогічної й музикознавчої діяльності;  
• здійснювати організацію і налагоджувати алгоритм роботи креативних груп у різних видах 
музичної творчості; проводити оптимізацію роботи у різних видах творчої діяльності задля 
досягнення кінцевої мистецької мети.  

Програмні результати навчання 
ПРН2: впорядкувати філософсько-теоретичні засади сучасного культурологічного пізнання; 
сучасного наукового дискурсу; усвідомлювати власну професійно-наукову ідентичність 
дослідника-культуролога; 
ПРН5: вільно володіти фаховим поняттєво-категоріальним апаратом; 
ПРН6: знати основні культурологічні концепції, теоретичні та практичні проблеми з історії 
культурологічної науки та інтегрувати їх для дослідження сучасних феноменів та процесів; 
ПРН8: застосовувати сучасні гуманітарні знання та технології, дослідницькі навички у 
процесі виконання власного наукового дослідження з метою розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності розвитку на засадах 
антропного принципу, зокрема здатність до аналізу теоретичних і практичних проблем 
сучасної культурології як міждисциплінарної галузі гуманітарної сфери. 
 

4.Результати навчання (компетентності) 
  

 Інтегральна компетентність 
Здатність продукувати нові ідеї, ціннісно-світоглядно усвідомлювати їх, 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності культуролога-дослідника, культуролога-практика. 

Загальні компетентності 
 ЗК1: здатність до критичного абстрактного мислення, зокрема, вміння застосовувати його 
до аналізу результатів власного наукового дослідження, наукової новизни, теоретичного, 
практичного, аксіологічного  та світоглядного значення; 



ЗКЗ: уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного 
наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку 
інших галузей науки, національної та світової культури; 
 

  
 Фахові компетентності 

ФК1: здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання у Культурології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах в 
різних галузях гуманітарних наук. 
 

 5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Загальна кількість годин – 90 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції Стац. – 20;  Заочн.- 6 
 

семінарські заняття / практичні / лабораторні Стац. – 10; Заочн. - 2 
самостійна робота Стац. – 60; Заочн. - 82 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 

ІІІ  034 Культурологія 
ІІ  Вибірковий 

 
    

Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

 
Змістовий модуль 
1.  
Тема 1. Морфологія 
культури. Форми 
культури: міфологія, 
релігія, мораль, 
мистецтво, право, 
ідеологія, наука, 
філософія, 
економіка 

лекція 18; 35; 38; 48; 
51 

1 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Перший 
тиждень 

Тема 2. Взаємодія 
музики з формами 
культури  

лекція 9; 10; 16; 17; 
35; 38; 42; 48  

1 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Другий 
тиждень 

Тема 3. Музика і 
філософія: 
взаємодія форм 
культури 

Лекція 
  

10; 16; 17; 35; 
38; 42; 48 

1 год. 
 Робота з 
літерату-

рою 

 Третій 
тиждень 



Тема 4. Музика і 
релігія: взаємодія 
форм культури 

Лекція 
  

9; 16; 17; 33; 48 1 год. 
 Робота з 
літерату-

рою 

 Четвертий 
тиждень 

Тема 5. Поділ 
музики в рамках 
європейської 
культури до ХХ ст.: 
духовна музика; 
висока (класична) 
світська музика; 
народна музика  

Лекція 
Прак-
тичне 

11; 15; 16; 17;  
20; 34; 36; 43; 

46; 61 

2 год. 
1 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

5 П’ятий-шостий 
тиждень 

  

Тема 6. Музика у 
світовому вимірі. 
Стильові епохи від 
античності до ХХ 
століття. 

Лекція 
Прак-
тичне 

16; 17; 46; 61; 
65 

2 год. 
1 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

5 Сьомий- 
восьмий 
тиждень  

 

Тема 7. Музика ХХ 
ст.   

Лекція 
Прак-
тичне 

53 2 год 
2 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

5 Дев’ятий 
тиждень  

Змістовий модуль 
2. Тема 8. 
Національний вимір 
музики. Українська 
музика в системі 
культури від часів 
Київської Русі до 
ХХ століття. 
  

лекція 2; 3;4; 15; 20; 
21; 22; 23; 24; 
30; 31; 33; 37; 
39; 50; 61; 66; 

68 

2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

   Десятий 
тиждень 

Тема 9.  
Національний вимір 
музики. Українська 
музика ХХ століття 
у кризах і випробу-
ваннях національної 
культури.  

Лекція 
 
 

Прак-
тичне 

2; 3; 15; 20; 24;  
25; 26; 28;29; 
30; 33;34; 37; 
39; 49; 57; 66; 

68 

2 год. 
 
 

2 год. 
 

Робота з 
літерату-

рою 

 
 
 
5 

 Одинадцятий 
тиждень 

Тема 10. 
Становлення 
інституалізації 
національної 
української 
музичної освіти. 
  

лекція 4; 7; 15; 19;30; 
37; 41; 68 

2 год. 
Робота з 
літерату-

рою 

   Дванадцятий 
тиждень 

Тема 11. Регіональні 
виміри української 
музики до ХХ ст.  

Лекція 
Прак-
тичне 

5; 6; 8; 14; 15; 
19; 30; 58; 67; 

68 

1 год. 
1 год. 

 
5 

Тринадцятий 
тиждень 



Робота з 
літерату-

рою 
Тема 12. Регіональні 
виміри української 
музики ХХ ст.  
 

Лекція 
Прак-
тичне 
Конт-
рольна 
робота   

5; 6; 8; 13; 14;  
15; 19; 27; 30; 
32; 44; 56; 58; 
59; 64; 67; 68 

1 год. 
1 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

 
5 
 
5 

Чотирнадцятий, 
П’ятнадцятий 

тиждень 

Тема 13. Музика і 
масова культура; 
музика в системі 
шоу-бізнесу, 
популярна музика 

 

Лекція 
Прак-
тичне 

1; 12; 32; 40; 
45; 47; 52; 54; 

55; 60; 63 
 
 

1 год. 
1 год. 

 
Робота з 
літерату-

рою 

 
Шіснадцятий  

иждень 
 

Тема 14. Музика і 
сучасні культурні 
практики. 

Лекція 
Прак-
тичне 

 
Індиві- 
дуальне 
завдання 

12; 45; 47; 55; 
62 

1 год. 
1 год. 

Робота з 
літерату-

рою 

 
5 
 
 
 

10 

Сімнадцятий, 
Вісімнадцятий 

тиждень 

Підсумковий 
контроль.  

Екзамен    Дев’ятнадцятий 
тиждень 

 

    

      

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу 90-100 балів (А «Зараховано») отримує аспірант, 

який виконав всі види самостійної роботи, 
практичні заняття, дав повні відповіді на запитання 
на екзамені, опрацював рекомендовану літературу. 
80–89 балів (В «Зараховано») отримує аспірант, 
який виконав всі види самостійної роботи, 
практичні заняття, дав відповіді на запитання на 
екзамені, опрацював більшість рекомендованої 
літератури. 
70–79 балів (С «Зараховано») отримує аспірант, 
який виконав більшу частину видів самостійної 
роботи, практичні заняття, дав відповіді на 
запитання на екзамені, 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 на екзамені, опрацював половину 
рекомендованої літератури. 
50–59 балів (Е «Зараховано») отримує аспірант, 
який виконав третину видів самостійної роботи, 
практичних занять, дав неповні відповіді на 



запитання на екзамені, 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 на 
екзамені, 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 на екзамені, не опрацював  
рекомендованої літератури.  

Вимоги до письмової роботи Діагностика знань аспірантів здійснюється за 
допомогою: 

1) усних опитувань на практичних заняттях; 
2) письмових контрольних робіт; 
3) письмового виконання аналізу 

характеристики світового, національного або 
регіонального аспекту музики в системі 
культури в контексті власного наукового 
дослідження. 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 
Змістовий модуль 1 – 15 балів; Змістовий модуль 2 
– 20 балів.  
Контрольна робота – 5 балів, індивідуальне 
завдання – 10 балів. 

1) Екзамен – 50 балів. Загальна сума – 100 
балів 

 

Практичні заняття   
 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Опрацювання рекомендованої літератури. 
Письмовий аналіз характеристики світового, 
національного або регіонального аспекту музики в 
системі культури в контексті власного наукового 
дослідження. 
Виконання письмових контрольних робіт. 
Усні відповіді на практичних заняттях. 

 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n5


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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Вимоги до екзамену. 
Перелік теоретичних питань 

 
Морфологія культури.  
Форми культури: міфологія, релігія, мораль, мистецтво, право, ідеологія, наука, філософія, 
економіка. 
Взаємодія музики з формами культури.  
Музика і філософія: взаємодія форм культури. 
Музика і релігія: взаємодія форм культури. 
Музика і економіка. 
Поділ музики в рамках європейської культури до ХХ ст.: духовна музика. 
Поділ музики в рамках європейської культури до ХХ ст.:  висока (класична) світська музика. 
Поділ музики в рамках європейської культури до ХХ ст.: народна музика. 
Музика у світовому вимірі.  
Стильові епохи від античності до ХХ століття.  
Стильові напрями музики ХХ ст.  
Національний вимір музики.  
Українська музика в системі культури від часів Київської Русі до ХХ століття. 



Українська музика ХХ століття у кризах і випробуваннях національної культури.  
Становлення інституалізації національної української музичної освіти.  
Регіональні виміри української музики до ХХ ст.  
Регіональні виміри української музики ХХ ст. 
Музика і масова культура. 
Музика в системі шоу-бізнесу, популярна музика 
Музика і сучасні культурні практики. 
 
 
На іспит виносяться три питання з перерахованих вище. 
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