


 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ  

ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО 
 
 

Кафедра теорії та історії культури 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор 

з наукової роботи 
Берегова О. М. 

 
____________________________ 

 

 

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МУЗИКАНТА В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ 

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

для аспірантів 
 

СИЛАБУС 
 

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність: 034 «Культурологія» 

Освітній рівень: третій освітньо-науковий рівень вищої освіти 

Ступінь вищої освіти: «Доктор філософії» 

 

  

 

 
Київ – 2018 рік 



2 

 
Робоча програма з навчальної дисципліни (силабус) «Становлення особистості 
музиканта в умовах сучасного культуротворення» (4 семестр) для аспірантів третього 
освітньо-наукового рівня вищої освіти в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», 
за спеціальністю 034 «Культурологія». 29 с. 
«____»_______________ 2018 року. 29 с. 

 
 

Укладач: Харченко П. В., кандидат педагогічних наук. доцент, старший науковий 
співробітник, начальник відділу науково-координаційної діяльності та 
інформації Національної академії мистецтв України, доцент кафедри теорії та 
історії культури НМАУ ім. П. І. Чайковського. 

 
Рецензенти: Тишко С. В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії 

культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 
 
 
 
Робочу програму з навчальної дисципліни затверджено на засіданні Науково-аналітичної 
ради Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 
Протокол від 22.05.2018 року № 9. 
Голова Науково-аналітичної ради,  
доктор мистецтвознавства, професор   _______________________Берегова О. М. 
 
 
Робочу програму з навчальної дисципліни погоджено з гарантом освітньо-наукової 
програми 
Гарант освітньо-наукової програми 
доктор культурології, в.о.професора  _____________________ Кривошея Т. О. 
 
 
Робочу програму з навчальної дисципліни перевірено 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 
кандидат мистецтвознавства, доцент   _____________________ Путятицька О. В. 

 

Схвалено Вченою радою НМАУ ім. П. І. Чайковського для аспірантів третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти в галузі знань 03 «Гуманітарні науки», за спеціальністю 
034 «Культурологія». 
Протокол від «01» червня 2018 року №10 

 

 

 

 

  Харченко П. В., 2018 рік 

  НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018 рік 



3 

Обсяг курсу – 90 годин 
Лекційних – 32 годин 

Семінарських  8 годин 
Самостійних – 50 годин 

Іспит 
 

1 .  О П И С  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

«Становлення особистості музиканта 
в умовах сучасного культуротворення» 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів ECTS –
 3 

03 Гуманітарні науки 

Вибіркові навчальні 
дисципліни 

Модулів: 2 Рік підготовки: 2-й 

Змістових модулів: 4 Семестр: 4-й 

Загальна кількість годин: 
90 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

третій освітньо-науковий 
рівень вищої освіти 

Лекційних: 32 

Тижневих годин для денної 
форми навчання:  
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
аспіранта – 5,3 

Практичні, семінарські: 8 

Самостійна робота: 50 

Індивідуальні завдання:* -- 

Вид контролю: іспит – 
4 семестр. 

 
*виконання індивідуальних завдань здійснюється за рахунок 

самостійної роботи 
 



 

2 .  М Е Т А  І  З А В Д А Н Н Я  
Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

Спецкурс зі становлення особистості музиканта в умовах сучасного 
культуротворення має значну питому вагу у процесі підготовки 
високопрофесійного фахівця в галузі музичної культурології у наш час. Адже 
за допомогою інформації, яка висвітлюється у процесі засвоєння спецкурсу, 
аспіранти мають можливість набуття нових відомостей і уточнення існуючих 
знань з проблеми розвитку й саморозвитку особистості музикантів у 
сучасних світових культурних умовах. Отже, інформація, яку отримують 
аспіранти у процесі засвоєння матеріалів спецкурсу, у подальшому полегшує 
процеси адаптації майбутніх професіоналів у своїй фаховій галузі. 

Метою курсу є формування у аспірантів вмінь та навичок 
саморозвитку, самовиховання, самоосвіти й самопроектуваня, а також 
розвиток у слухачів критичного й самостійного творчого мислення, що має 
стати підґрунтям плідної творчої професійної самореалізації у сучасних 
умовах. 

Завдання курсу: 
- ознайомити аспірантів – культурологів, із комплексом понять, які 

складають основи становлення особистості музиканта в умовах сучасного 
культуротворення, надати інформацію щодо специфіки останнього в 
контексті світових тенденцій нашого часу; 

- проаналізувати основні поняття, пов’язані з розвитком особистості, 
людської індивідуальності й становлення індивіда в сучасних культурних 
умовах; 

- висвітлити важливі етапи взаємодії соціуму та людської особистості 
на різних етапах розвитку останньої; 

- сформувати у аспірантів навички самостійного пошуку та відбору 
інформації, критерії аналізу та оцінки явищ розвитку культури й особистості 
в різних соціокультурних умовах. 

Предметом курсу «Становлення особистості музиканта в умовах 
сучасного культуро творення» є процес становлення та культуротворчої 
трансформації особистості музиканта в умовах сьогодення; з’ясування 
специфічних і визначних рис поетапної взаємодії суспільства та 
індивідуальності людини в залежності від соціокультурних передумов 
життєдіяльності людини. 

Об`єктом навчальної дисципліни є процес взаємодії людини і соціуму 
в умовах сучасного культуротворення; залежність специфіки згаданого 
процесу від регіональних культурних особливостей, а також соціального, 
економічного, геополітичного та екологічного чинників. 

Вихідні навчальні компетенції (з інших курсів), необхідні для 
успішного засвоєння аспірантами навчального змісту дисципліни: 
знання курсів психології, соціології, історії світової культури, філософії, 
естетики, історії української та зарубіжної музики, історії стилів в мистецтві, 
правознавства. 
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Основні поняття: особистість, розвиток особистості, становлення 
особистості, індивід, індивідуальність, культура, культурні процеси, розвиток 
культури, культуротворення, сучасність, сучасне мистецтво, сучасні 
культурні процеси, сучасне музичне мистецтво, комунікативні процеси, 
соціальна адаптація, відчуження людини, саморозвиток, особистісний та 
професійний саморозвиток, самовдосконалення, самопроектування 
особистості. 

Анотація дисципліни: курс орієнтований на здобуття аспірантами 
знань щодо актуальних проблем розвитку і становлення особистості 
музикантів, а також представників професій різних видів мистецтва в 
суперечливих умовах розвитку сучасного суспільства й сучасного 
культуротворення, навичок практичного використання здобутих знань в 
процесі власного професійного зростання. Завдяки розвитку тезаурусу, 
світоглядних орієнтацій та мотивації майбутніх професіоналів-культурологів 
до успішного особистого розвитку, саморозвитку та самопроектування, 
зростає їх можливість успішної соціальної та професійної адаптації. Під час 
засвоєння матеріалу передбачається наявність у аспірантів знань, вмінь та 
навичок з відповідних курсів гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін, предметів загально-професійного циклу. 

Місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: курс 
орієнтований на удосконалення системи знань, вмінь та навичок аспірантів 
щодо процесів розвитку й формування особистості фахівців мистецьких 
дисциплін, зокрема музикантів, в сучасних соціокультурних умовах; 
розвитку інтелектуального рівня майбутніх професіоналів, здобуття ними 
перспективних світоглядних орієнтацій, необхідних для успішної 
професійної та особисто-творчої самореалізації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант  
- повинен знати :  базові поняття курсу «Становлення особистості 

музиканта в умовах сучасного культуротворення»; культурологічні та 
психологічні особливості процесу розвитку й становлення особистості 
майбутнього професіонала в галузі музичного мистецтва; основні чинники 
сучасного культуротворення; специфіку взаємозв’язків основних 
соціокультурних завдань сучасності й особистісних процесів соціальної 
адаптації, саморозвитку, самореалізації. 

-  повинен вміти :  визначати й аналізувати сучасні напрямки 
процесів культуротворення в Україні та за її межами; самостійного знаходити 
та відбирати інформацію стосовно предмету курсу, критично оцінювати 
наукові концепції в галузях психології особистості та культурології; 
самостійно робити неупереджені висновки, спираючись на фактологічний 
матеріал. 
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3 .  С Т Р У К Т У Р А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

Назва змістових модулів і тем 
«Становлення особистості музиканта 

в умовах сучасного культуро творення» 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
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МОДУЛЬ І. Особливості процесів розвитку й становлення особистості майбутнього 
фахівця мистецької галузі 

Змістовий модуль 1. 
Особливості процесів розвитку та саморозвитку особистості в сучасній культурі 

Тема 1. Вступ до курсу. Висвітлення 
основних процесів сучасного 
культуротворення в Україні та за її межами. 

4 2 2 - 2 - 

Тема 2. Роль культуротворення у 
сучасних процесах глобалізації  

6 2 2 - 4 - 

Тема 3. Культура як впливовий чинник 
розвитку та саморозвитку особистості. 

6 2 2 - 4  

Семінар: Взаємовпливи суспільного та 
особистісного в процесах сучасного 
культуротворення. 

8 2  2 6  

Разом за змістовим модулем 1. 24 8 6 2 16  

Змістовий модуль 2. 
Основні завдання розвитку особистості майбутнього фахівця в галузі мистецтва 

Теми 1-2. Вплив різновидів мистецтва 
на розвиток особистості музиканта та його 
професійне становлення в умовах 
сьогодення 

10 4 4  6  

Семінар: Теорії особистості в сучасних 
галузях наукових знань 

8 2  2 6  

Тема 3. Роль музичного мистецтва у 
розвитку особистості  6 2 2  4  

Разом за змістовним модулем 2: 24 8 6 2 16 2 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ І: 48 16 12 4 32 2 
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Назва змістових модулів і тем 
«Становлення особистості музиканта 

в умовах сучасного культуро творення» 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
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МОДУЛЬ ІІ. Специфіка процесів сучасного культуротворення 

Змістовий модуль 3. 
Специфіка культуротворчих процесів в сучасному мистецтві 

Тема 1-2. Взаємодія культур у 
сучасному світі 

8 4 4  4  

Тема 3. Проблема традицій і 
новаторства у сучасних мистецьких 
процесах 

4 2 2  2  

Семінар: Особливості розвитку 
сучасної музичної культури 

8 4 2 2 4  

Разом за змістовим модулем 3: 20 10 8 2 10  
Змістовий модуль 4. Окремі аспекти творчої самореалізації особистості 

в умовах сучасного культурного простору 
Теми 1-2. Самобутність вітчизняних 

культурних процесів як актуальна тема 
сьогодення 

8 6 4 2 2  

Теми 3-4. Професійне становлення митця 
в культурних умовах сьогодення 

8 4 4  4  

Семінар: Питання міжкультурних взає-
мин в сучасному європейському культур-
ному просторі (особистісний та професійний 
аспекти) 

6 4 4  2 2 

Разом за змістовим модулем 4: 22 14 12 2 8  

Разом за модулем ІІ: 42 24 20 4 18 2 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ І + ІІ: 90 40 32 8 50 4 
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4 .  П Р О Г Р А М А  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  

4. 1. МОДУЛЬ І. Особливості процесів розвитку й становлення 
особистості майбутнього фахівця в галузі музичного мистецтва 

4 .  1 .  1 .  З м і с т о в и й  м о д у л ь  1 .  О с о б л и в о с т і  п р о ц е с і в  
р о з в и т к у  т а  с а м о р о з в и т к у  о с о б и с т о с т і  

в  с у ч а с н і й  к у л ь т у р і  

Тема 1. 
Вступ до курсу. Висвітлення основних процесів 

сучасного культуротворення в Україні та за її межами 

• Поняття культури та процесу культуротворення в науковому 
осмисленні сучасних тенденцій розвитку суспільства в Україні та за її 
межами; 

• Інтерпретації поняття культури у різних галузях наукових знань, 
співвідношення поняття культури і мистецтва; 

• Основні історико-соціологічні виміри процесів розвитку культури в 
Європі і світі; 

• Гуманістичний та технократичний вектори розвитку сучасної 
культури. 

• Вплив культуротворчих процесів на розвиток музичного мистецтва. 
Ключові слова: Культура, культуротворення, вітчизняна культура, європейська 

культура, світова культура, мистецтво, сучасне мистецтво, гуманістичний вектор, 
технократичний вектор. 

Рекомендована література: 13, 3, 34, 41, 19, 10, 42. 
Додаткова література: 11, 51, 14, 15, 9, 20, 57, 39 

Тема 2. 
Роль культуротворення у сучасних процесах глобалізації 

• Культуротворення як феномен розвитку сучасного суспільства. 
• Явище культурогенезу в культурній історії ХХІ ст. 
• Ідеї гармонійного розвитку суспільства, єдності людини і 

оточуючого середовища, формування вільного і діалогічного простору для 
розвитку людини. 

• Становлення людського духу в умовах домінування раціоналізму як 
провідного чинника розвитку європейської культури. 

• Прояви глобалізаційної складової розвитку сучасної культури і 
мистецтва у наукових дослідженнях. 

• Проблеми відчуження людини у сучасному суспільстві. 
Ключові слова: Культуротворення, глобалізація, гармонійний суспільний 

розвиток, культурогенез, суспільні ідеї, відчуження людини. 
Рекомендована література: 4, 9, 7, 1, 32, 35, 29, 36, 37, 67, 46. 
Додаткова література: 22, 25, 61, 59, 53, 48, 43, 33, 57, 35. 
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Тема 3. 
Культура як впливовий чинник розвитку та саморозвитку особистості 

 Проблеми розвитку особистості у працях сучасних зарубіжних та 
вітчизняних дослідників. 

 Визначення поняття особистості (а також індивідуальності) в 
сучасній науковій літературі. 

 Питання взаємовпливів культури і особистості в сучасному соціумі. 
 Основні стимулюючі чинники розвитку людини в умовах ХХІ ст.. 
 Специфіка понять саморозвитку, самонавчання, самоосвіти, 

самопроектування у сучасному світі. 
 Особливості професійного та особистісного розвитку й саморозвитку 

музиканта. 
 Перспективи пошуків ефективних шляхів творчого розвитку 

особистості митця в сучасному культурному просторі. 
Ключові слова: Культурний простір, мистецький простір, особистість, 

індивідуальність, становлення особистості, саморозвиток особистості, самопроектування 
особистості, професійне становлення, самореалізація митця. 

Рекомендована література: 22, 25, 11, 14, 15, 21, 75. 
Додаткова література: 3, 4, 5, 26, 32, 31, 37, 56, 54, 49. 

Семінар 
Взаємовпливи суспільного та особистісного 

в процесах сучасного культуротворення 

• Процеси розвитку культури у мистецьких вимірах сучасності. 
• Вагомі чинники онтології сучасного мистецтва в культурологічному 

контексті. 
• Роль суспільного компоненту у розвиткові сучасного культурного 

простору. 
• Категорії загального та одиничного: культурологічний аспект. 
• Взаємовпливи суспільного та особистісного в культуротворчих 

процесах нашого часу. 
• Проблема відчуження людини у мистецьких вимірах сьогодення. 
Рекомендована література: 47, 43, 24, 2, 23, 40, 52, 74, 50, 69, 71, 53. 
Додаткова література: 60, 41 
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4 .  1 .  2 .  З м і с т о в и й  м о д у л ь  2 .  О с н о в н і  з а в д а н н я  
р о з в и т к у  о с о б и с т о с т і  м а й б у т н ь о г о  ф а х і в ц я  

в  г а л у з і  м и с т е ц т в а  

Теми 1-2. 
Вплив різновидів мистецтва на розвиток особистості музиканта 

та його професійне становлення в умовах сьогодення 

• Основні вимоги до розвитку особистості фахівця мистецької сфери (з 
урахуванням вимог сьогодення). 

• Основні етапи професійного становлення сучасного фахівця у галузі 
музичного мистецтва. 

• Розвиток самостійного й творчого мислення в аспекті прогностичної 
функції останнього: сучасна інтерпретація понять. 

• Особливості й завдання сучасної музичної освіти в Україні та за її 
межами. 

• Готовність до самовдосконалення та саморозвитку упродовж життя в 
світлі основних культурологічних, освітніх, соціально-економічних 
тенденцій ХХІ сторіччя. 

• Специфіка різних видів мистецтва. Основні засоби художньої 
виразності різних видів мистецтва. 

• Актуальність тенденції синтетичної взаємодії різновидів мистецтва. 
• Роль культурології в осмисленні впливу мистецтв на розвиток 

особистості майбутніх фахівців мистецької галузі. 
Ключові слова: Самостійне мислення, творче мислення, прогностична функція, 

види мистецтва, образотворче, музичне, театральне, кіномистецтво, пластичні мистецтва, 
синтез мистецтв, вплив синтезу мистецтв на розвиток особистості, професійне 
становлення музиканта. 

Рекомендована література: 63, 70, 45, 72, 54, 8, 18, 28, 16, 51, 58, 61, 73, 
59, 79, 65, 31, 50, 33. 

Додаткова література: 1, 8, 17, 10, 18, 24, 40, 29, 28, 42, 23. 

Семінар 
Теорії особистості в сучасних галузях наукових знань 

• Теорії особистості як методологічне підґрунтя наукових досліджень 
в різних галузях знань про людину. 

• Дослідження і оцінка в теоріях особистості. 
• Основні теорії особистості від З.Фрейда до сучасності. 
• Феноменологічний та гуманістичний напрями в теорії особистості. 
• Базові положення вітчизняних психологів щодо теорій особистості. 
• Персонологія в сучасній системі наукових знань про людину. 
Рекомендована література: 75, 57, 61, 44. 
Додаткова література: 38, 44, 50, 36, 58, 6, 27, 7, 30. 
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Тема 3. 
Роль музичного мистецтва у розвитку особистості 

• Особливості музичного мистецтва з точки зору її впливу на розвиток 
особистості. 

•  Роль музики у процесах розвитку особистості: основні історичні 
уявлення. 

• Музика і культура особистості: проблеми минулого й сучасності.  
•  Формування ціннісних і світоглядних ідеалів людини під впливом 

вивчення музичних дисциплін. 
• Окремі питання музичного сприйняття. 
• Світ музики і світ людського духу: роль музичного мистецтва у 

розвитку особистості (за філософськими поглядами Г.Сковороди) 
• Основні сучасні напрацювання вчених і педагогів-практиків у галузі 

музичного мистецтва щодо впливу останнього на розвиток сучасної молоді: 
культурологічний аспект. 

Ключові слова: Музичне мистецтво, музичне виконавство, музична форма, 
музичне мислення, вплив музики на розвиток особистості, Давня Греція, Давній Рим, 
музичне сприйняття, художній образ. 

Рекомендована література: 60, 20, 39, 68, 64, 77, 81, 62, 5, 27. 
Додаткова література: 46, 55, 47. 

 
4. 2. МОДУЛЬ ІІ. Специфіка процесів сучасного культуротворення. 

4 .  2 .  1 .  З м і с т о в и й  м о д у л ь  3 .  
С п е ц и ф і к а  к у л ь т у р о т в о р ч и х  п р о ц е с і в  

у  с у ч а с н о м у  м и с т е ц т в і  

Тема 1-2. 
Взаємодія культур у сучасному світі 

• Особливості культурного розмаїття: історичний та сучасний виміри. 
• Європейський, світовий та вітчизняний виміри міжкультурної 

комунікації. 
• Поняття взаємодії культур у художньому просторі сучасного 

мистецтва. 
• Збагачення особистості майбутнього професіонала в галузі 

музичного мистецтва у діалозі культур. 
• Поняття толерантності та діалогічності у міжкультурному просторі 

сучасного світу. 
Ключові слова: Культури, різновиди культур, діалог, комунікація, міжкультурна 

взаємодія, толерантність, діалогічність, сучасне мистецтво в діалозі культур. 
Рекомендована література: 12, 77, 67, 72, 54, 11, 24, 65, 26. 
Додаткова література: 5, 43, 33, 42. 
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Тема 3. 
Проблема традицій і новаторства у сучасних мистецьких процесах 

• Чи існує сьогодні проблемні питання у взаємодії традицій і 
новаторства у сучасному мистецтві? 

• Єдність високих технологій, новітніх технічних засобів та 
традиційних форм у мистецьких процесах. 

• Трансформація стилю й жанру в мистецькому просторі. 
• Формування свідомості митця у сучасному полікультурному 

просторі. 
Ключові слова: Традиції, новаторство в мистецтві, модерне (сучасне) мистецтво, 

мистецькі процеси, трансформації художнього образу, новітні стилі й жанри. 
Рекомендована література: 52, 47, 2, 7, 30, 73, 65, 62. 
Додаткова література: 53, 40, 9, 37, 39. 

Семінар 
Особливості розвитку сучасної музичної культури 

• Основні напрями сучасної музичної творчості: культурологічний 
аспект. 

• Теорія і практика розвитку сучасного музичного мистецтва України. 
• Музичні течії сучасного європейського культурного простору. 
• Порівняльний аналіз основних тенденцій розвитку музичного 

мистецтва та інших видів мистецтва за критеріями людиномірності, 
діалогічності, провокативності, креативності. 

• Актуальні події музичного життя різних міст України. 
Рекомендована література: 7, 62, 39, 71. 
Додаткова література: 5, 28. 

4 .  2 .  2 .  З м і с т о в и й  м о д у л ь  4 .  О к р е м і  а с п е к т и  
т в о р ч о ї  с а м о р е а л і з а ц і ї  о с о б и с т о с т і  

в  у м о в а х  с у ч а с н о г о  к у л ь т у р н о г о  п р о с т о р у  

Теми 1-2. 
Самобутність вітчизняних культурних процесів 

як актуальна тема сьогодення 

• Поняття вітчизняної культури та процесу культуротворення в 
науковому осмисленні сучасних тенденцій розвитку суспільства в Україні; 

• Інтерпретації поняття культури у різних галузях наукових знань, 
співвідношення поняття культури і мистецтва в сучасних вітчизняних 
дослідженнях; 

• Основні історико-соціологічні виміри процесів розвитку культури в 
Україні; 

• Роль соціально-економічних процесів у розвиткові українського 
культурного простору; 
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• Важливість збереження культурної національної ідентичності в 
процесі інтеграції у світовий культурний простір. 

Ключові слова: Вітчизняна культура, сучасна культура України, сучасне 
мистецтво в Україні, національна ідентичність. 

Рекомендована література: 79, 80, 17, 38, 78, 6, 82. 
Додаткова література: 51, 15, 28, 29, 34, 2, 83, 12. 

Теми 3-4. 
Професійне становлення митця в культурних умовах сьогодення 

 Проблеми професійного становлення особистості митця у працях 
сучасних зарубіжних та вітчизняних дослідників. 

 Визначення поняття професіоналізму та професійної майстерності в 
сучасній науковій літературі. 

 Основні стимулюючі чинники професійного розвитку фахівця 
мистецької сфери в умовах ХХІ ст. 

 Специфіка понять саморозвитку, самонавчання, самоосвіти, 
самопроектування у професійному становленні майбутнього музиканта. 

Ключові слова: Культурний простір, мистецький простір, особистість, 
індивідуальність, становлення особистості, саморозвиток особистості, самопроектування 
особистості, професійне становлення, самореалізація митця. 

Рекомендована література: 9, 82, 76, 66, 48, 55. 
Додаткова література: 42, 36, 13, 52, 45. 

Семінар 
Проблеми синтезу та інтеграції в сучасному європейському 

культурному просторі (особистісний та професійний аспекти 
творчої самореалізації митця) 

• Визначення понять синтезу та інтеграції в сучасній культурології. 
• Європейській культурний простір з точки зору можливостей 

професійної реалізації музиканта. 
• Діалоги Заходу та Сходу у сучасному мистецтві. 
• Тенденції візуалізації та провокативності у мистецьких образах 

сучасності. 
• Гострі питання творчої самореалізації в мистецтві: культурологічні 

виміри. 
Рекомендована література: 37, 18, 62, 78, 63, 30, 55. 
Додаткова література: 83, 21, 19. 
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5 .  Т Е М И  С Е М І Н А Р С Ь К И Х  З А Н Я Т Ь  

№ Назва теми Кількість 
годин 

1 
Взаємовпливи суспільного та особистісного в процесах 
сучасного культуротворення. 

2 

2 Теорії особистості в сучасних галузях наукових знань 2 
3 Особливості розвитку сучасної музичної культури 2 

4 
Питання міжкультурних взаємин в сучасному 
європейському культурному просторі (особистісний та 
професійний аспекти) 

2 

6 .  С А М О С Т І Й Н А  Р О Б О Т А  

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

1 
Роль і місце культурного розвитку суспільства в процесах 
становлення державності: історико-культурний аспект 

4 

2 
Збереження культурних надбань суспільства та їх 
популяризація як важлива умова становлення національної 
ідентичності 

6 

3 
Взаємовпливи і взаємодія традиційного й новітнього 
в сучасному мистецтві 

4 

4 Вплив синтезу мистецтв на розвиток світогляду особистості 4 

5 
Історико-культурні передумови розвитку сучасних 
мистецьких течій  

6 

6 
Роль сучасних музеїв у розвитку культури різних країн 
Європи й світу 

4 

7 
Виховний потенціал театрального мистецтва: 
соціокультурний та педагогічний аспекти 

4 

8 
Новітні композиторські технології у сучасному музичному 
мистецтві 

6 

9 
Проблеми вивчення структури особистості у сучасних 
галузях наукових знань про людину 

4 

10 
Прагнення до творчої самореалізації як основний 
мотиваційний чинник успішного професійного становлення 
музиканта 

4 

11 
 Досвід розвитку й збереження національної культурної 
спадщини у різних країнах Західної Європи та світу 

6 

12 
Вираження особистісного простору сучасної людини 
у відповідних мистецьких течіях і напрямах нашого часу 

4 

Питання для самоперевірки 

До модуля 1. «Особливості процесів розвитку й становлення 
особистості майбутнього фахівця мистецької галузі » 
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Змістовий модуль 1. «Особливості процесів розвитку 
та саморозвитку особистості в сучасній культурі» 

1. Дайте визначення поняття процесу культуротворення. 
2. Визначте місце і роль культурних процесів у розвиткові 

суспільства. 
3. Що таке глобалізація як одна з важливих тенденцій розвитку 

сучасного культурного простору? 
4. Значення рівня культурного розвитку особистості для 

життєдіяльності останньої. 
5. Які найважливіші чинники розвитку особистості митця в сучасному 

мистецькому просторі країн Європи й світу Вам відомі? 
6. Охарактеризуйте процеси саморозвитку, самовиховання, 

самонавчання й самопроектування людини з точки зору специфіки 
професійного становлення фахівця музичної галузі у наш час. 

7. Які прояви взаємовпливів суспільного та особистісного Ви 
спостерігаєте у сучасному культурному й мистецькому просторі? 

Змістовий модуль 2. «Основні завдання розвитку особистості 
майбутнього фахівця в галузі мистецтва» 

1. Назвіть основні складові побудови тієї чи іншої теорії особистості? 
2. Які теорії особистості є особливо розповсюдженими в історії 

вітчизняної та світової психолого-педагогічної теорії й практики? 
3. Чому ідеї самопроектування, саморозвитку особистості упродовж 

життя підтримуються і розвиваються в сучасних психологічних досліджень? 
4. В чому полягає специфіка виразових засобів різних видів мистецтва? 
5. Чому тенденцію візуалізації в мистецтві називають сьогодні одним із 

впливових чинників розвитку сучасної культури? 
6. Назвіть основні специфічні риси сучасної музичної вітчизняної та 

зарубіжної культури. 
7. Окресліть коло проблемних питань сучасного мистецтва з точки зору 

впливу останнього на процеси розвитку та саморозвитку особистості. 
 
До модуля 2. «Специфіка процесів сучасного культуротворення » 

Змістовий модуль 3. «Специфіка культуротворчих процесів 
в сучасному мистецтві» 

1. У чому полягає вплив культуротворчих процесів на розвиток 
суспільства? 

2. Охарактеризуйте історичні періоди розвитку основних мистецьких 
стилів та жанрів. 

3. Аргументуйте Вашу точку зору на проблему існування сучасної 
людини в умовах зростання інформаційного та технократичного тиску. 

4. Поясніть, чому процеси культуротворення є системними і 
послідовними у своєму розвитку. 

5. Охарактеризуйте проблемне коло питань у різних напрямках і течіях 
сучасного мистецтва. 
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6. Назвіть відомих вам сучасних композиторів і охарактеризуйте їх 
творчість з точки зору актуальних культуротворчих завдань. 

7. Вираження проблеми відчуження людини в сучасному мистецькому 
просторі. 
Змістовий модуль 4. «Окремі аспекти творчої самореалізації особистості 

в умовах сучасного культурного простору» 
1. Поняття творчої самореалізації особистості в сучасних суспільних 

умовах. 
2. Зміст поняття професіоналізм та професійна майстерність 

музиканта: сучасний контекст. 
3. Професійний розвиток упродовж життя як особистісне завдання 

фахівця мистецької галузі. 
4. Творчий розвиток музиканта: сучасні проблеми, пошуки, основні 

завдання. 
5. Вплив сучасного культурного простору на професійний розвиток 

музиканта. 

7 .  М Е Т О Д И  Н А В Ч А Н Н Я  

Методика викладання передбачає читання лекцій (аудиторні заняття 
з використанням додаткових фото і відео матеріалів), проведення 
семінарських занять, підготовка доповідей та написання есе з їх подальшим 
обговоренням в аудиторії, індивідуальну самостійну роботу аспірантів. 

Курс вивчається у 4 семестрі. Під час вивчення курсу плануються дві 
модульних контрольних роботи. По закінченні курсу аспіранти складають 
залік. 

Курс складається з двох модулів (1. «Особливості процесів розвитку й 
становлення особистості майбутнього фахівця мистецької галузі», 
2. «Специфіка процесів сучасного культуротворення») та чотирьох 
змістовних модулів: 1. «Особливості процесів розвитку та саморозвитку 
особистості в сучасній культурі», 2. «Основні завдання розвитку особистості 
майбутнього фахівця в галузі мистецтва», 3. «Специфіка культуротворчих 
процесів в сучасному світі», 4.«Окремі аспекти творчої самореалізації 
особистості в умовах сучасного вітчизняного культурного простору». 

У змістовному модулі 3. «Специфіка культуротворчих процесів 
в сучасному світі», зауважуючи на спрямованість його змісту на розуміння 
актуальних мистецьких течій, передбачено самостійне відвідування 
аспірантами мистецьких акцій, які проводяться у виставковій залі ІПСМ 
НАМ України; виставковій залі НАМ України; виставковому комплексі 
«Мистецький арсенал », інших виставкових та концертних залах).  

У змістовному модулі 4. «Окремі аспекти творчої самореалізації 
особистості в умовах сучасного вітчизняного культурного простору», беручи 
до уваги аспект сьогоднішньої вітчизняної мистецької практики 
культуротворення, аспірантам пропонується обрати самостійно і доповісти 
про відвідування лекцій, концертів, вистав, презентацій тощо, предметом 
яких є вітчизняна мистецькі й культурні надбання. 
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8 .  М Е Т О Д И  К О Н Т Р О Л Ю  

К о н т р о л ь  т а  о б л і к  у с п і ш н о с т і  
З метою визначення повноти та тривкості знань і практичних навичок, 

набутих у процесі засвоєння курсу «Комунікаційні технології в сучасній 
музичній культурі України», у навчальному плані передбачено іспит у 
кінці семестру. 

К р и т е р і ї  о ц і н о к  
Н а  о ц і н к у  « 5 »  а с п і р а н т :  

– повно і глибоко розкриває зміст теоретичного матеріалу відповідно 
до поставленого завдання; 

– усвідомлює зміст музикознавчих понять і вільно володіє 
спеціальною (професійною) термінологією; 

– грамотно ілюструє твердження відповідними прикладами, власними 
спостереженнями; 

– для виконання практичного завдання правильно застосовує 
теоретичні знання комунікаційних технологій, а також з інших дисциплін 
гуманітарного циклу; 

– уміє обґрунтовано, комплексно вирішувати поставлені завдання: 
аналізувати особливості застосування тих чи інших комунікаційних 
технологій в різних сферах культурно-мистецької та наукової діяльності; 

– демонструє високий рівень знань; 
– послідовно, повно і логічно викладає теоретичний матеріал; 

Н а  о ц і н к у  « 4 »  а с п і р а н т :  

– досить повно розкриває зміст теоретичного матеріалу відповідно 
до поставленого завдання; 

– розуміє зміст основних термінів, проте не завжди точно їх 
використовує; 

– теоретичні твердження правильно ілюструє прикладами, 
результатами власних спостережень; 

– загалом правильно виконує поставлені завдання, але допускає дві-
три неточності; 

– уміє обґрунтувати власну думку; 
– демонструє добрий рівень знань теоретичного матеріалу; 
– не припускається грубих помилок у викладенні теоретичних 

положень; 
– допускає дві-три неточності у визначенні понять, обґрунтуванні 

висновків, узагальнень. 

Н а  о ц і н к у  « 3 »  а с п і р а н т :  

– не завжди точно розкриває зміст теоретичного матеріалу; 
– розуміє значення спеціальних термінів, але допускає помилки у їх 

вживанні; 
– не завжди повно і правильно відповідає на поставлені питання; 
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– не завжди теоретичні положення ілюструє прикладами, а у процесі 
вирішення практичних завдань не повною мірою використовує теоретичні 
знання; 

– вирішує поставлені завдання фрагментарно; 
– демонструє задовільний рівень знань; 
– допускає суттєві помилки у вирішенні поставлених завдань; 
– виклад матеріалу не відповідає вимогам повноти, системності, 

логічності. 

Н а  о ц і н к у  « 2 »  а с п і р а н т :  

– не розкриває зміст теоретичного матеріалу, допускає грубі помилки 
у його тлумаченні; 

– не володіє спеціальною термінологією; 
– не може впоратися з поставленим практичним завданням; 
– не використовує теоретичні знання для вирішення практичних 

проблем; 
– неспроможний пояснити, обґрунтувати власну думку, допускає грубі 

помилки у викладенні матеріалу; 
– демонструє незадовільний рівень знань. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90–100 А відмінно 

Зараховано 
82–89 В 

добре 
7481 С 
6473 D 

задовільно 
6063 Е 

3559 FX 
незадовільно 
(з можливістю 

повторного складання) 

не зараховано  
(з можливістю 

повторного складання) 

034 F 
незадовільно 

(з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

не зараховано 
(з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни) 

 

9 .  Р О З П О Д І Л  Б А Л І В ,  
Я К І  О Т Р И М У Ю Т Ь  А С П І Р А Н Т И  

Загальна організація оволодіння модульною програмою та 
оцінювання навчальної діяльності аспірантів 

Загальний підсумковий контроль полягає у підведенні підсумків 
виконання усіх практичних завдань, що виконувалися протягом засвоєння 
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матеріалів спецкурсу, усуненням прогалин у засвоєнні окремих питань курсу 
та вирішенням питання про готовність кожного аспіранта до заліку. 

 

Діяльність викладача Діяльність аспіранта 
Кіль-
кість 
балів 

Термін 

• Лекції; 
• Консультації до курсу 
чи окремих тем; 
• Проведення 
семінарських занять; 
• Підготовка навчально-
методичних матеріалів; 
• Проведення 
тематичних та 
модульних форм 
контролю, перевірка 
рівня засвоєння 
аспірантами 
навчального матеріалу; 
• Підсумковий контроль 
(іспит). 

• Відвідування лекційних та 
практичних занять; 
• Участь у семінарських заняттях 
(вивчення теоретичного матеріалу 
теми; виконання вправ, добір 
дидактичного матеріалу, обговорення 
проблемних питань, тестування, 
написання самостійної роботи тощо); 
• Самостійна робота аспіранта 
(вивчення окремих тем або питань, 
що винесені на самостійне 
опрацювання, підготовка до 
семінарських занять тощо); 
• Написання модульної контрольної 
роботи. 
• Підсумковий контроль. 

0-100 

В
ід

по
ві

дн
о 
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оз
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Загальна кількість балів (максимальна) – 100 
Підсумковий контроль - залік 

Підсумкове семестрове оцінювання результатів навчальної діяльності 
аспірантів проводиться на екзамені за чотирибальною шкалою у вигляді 
оцінок «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

 
Структура залікових кредитів дисципліни 

Кількість модулів та 
змістових модулів 

Кількість годин, відведених на: 
Аудиторні 

заняття 
Індивідуальна робота та 

самостійна робота аспірантів  
Модуль 1. 16 36 
Змістовий модуль 1. 8 18 
Змістовий модуль 2. 8 18 
Модуль 2. 18 38 
Змістовий модуль 3. 10 20 
Змістовий модуль 4. 8 18 
Разом за семестр 34 74 
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1 0 .  О Р І Є Н Т О В Н И Й  С П И С О К  
К О Н Т Р О Л Ь Н И Х  П И Т А Н Ь  Д Л Я  І С П И Т У  

1. Дайте визначення понять культура, музична культура, 
культуротворення, самоорганізація та онтологія культури. 

2. Якими нині є основні культуротворчі тенденції в Україні та за її 
межами? 

3. Окресліть основні шляхи сучасного розвитку культури.  
4. Які тенденції сучасного культуротворення є найбільш небезпечними 

і проблемними? Обґрунтуйте Вашу думку. 
5. Що таке динаміка розвитку сучасної культури? 
6. Які Ви знаєте основні етапи європейського культурно-історичного 

процесу? 
7. Опишіть основні положення ідеї прагнення суспільства до 

гармонійного розвитку. 
8. Якими є сучасні культурологічні уявлення про єдність процесів 

становлення людини, суспільних взаємин та буття оточуючого світу? 
9. Як Ви бачите практичну реалізацію ідей вільного і всебічного 

розвитку людини в сучасній культурі? 
10. Розгляньте сучасні культурологічні процеси з точки зору єдності 

технократичної та гуманістичної орієнтацій щодо подальшого розвитку 
культури і суспільства. 

11. Які Вам відомі кризові періоди культурно-історичних процесів у 
розвиткові сучасного суспільства в Україні та за її межами? 

12. Як Ви ставитеся до ідеї самоорганізації культурних та суспільних 
систем? 

13. Чи є, з Вашої точки зору, розвиток культури – системним явищем? 
14. Опишіть основні тенденції розвитку сучасного мистецтва? 
15. Які тенденції розвитку притаманні сучасному європейському 

музичному мистецтві? 
16. Опишіть проблемні питання галузі сучасного музичного і 

образотворчого мистецтв 
17. Назвіть основні стильові особливості сучасних різновидів 

мистецтва. 
18. Синтез як одна з основних тенденцій в сучасному мистецтві. 
15. Чи Ви згодні з думкою окремих дослідників про те, що епатажність 

є однією з основних характеристик мистецтва нашого часу? 
16. Наведіть приклади практичного втілення ідей провокативності в 

різних видах сучасного мистецтва. 
17. Застосування високих технологій у сучасних експозиціях творів 

мистецтва як важливий напрямок становлення культурного простору нашого 
часу. 

18. Єдність науки і мистецтва у сучасному культурному просторі: 
проблеми, пошуки, впровадження, перспективи розвитку. 
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19. Комунікативна функція сучасної культури; діалогічність сучасного 
мистецтва як необхідна складова суспільного розвитку. 

20. Окресліть поняття розвитку, саморозвитку, самовиховання, 
самонавчання, самопроектування особистості, їх інтерпретацію в 
сьогоднішніх умовах розвитку культури і музичного мистецтва, зокрема. 

21. Відчуження сучасної людини як соціокультурна та мистецька 
проблема нашого часу. 

22. Ідея професійного і особистісного саморозвитку й 
самопроектування упродовж життя як психологічна, педагогічна, соціальна 
та культурологічна проблема сьогодення. 

23. Гострі питання професійної самореалізації сучасного фахівця 
мистецької сфери. 

24. Основні проблемні питання взаємин особистості митця та 
оточуючого світу. 

25. Висвітліть Ваше бачення основних завдань успішної професійної 
підготовки майбутнього фахівця в галузі музичного мистецтва у наш час. 

 

1 1 .  М Е Т О Д И Ч Н Е  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я  

Методичне забезпечення курсу ґрунтується на розробленій авторській 
методиці викладання, передбачає єдність аналітичного та інтеграційного 
підходів до фахового зростання майбутніх музикантів, використання 
світового досвіду виконання самостійних завдань, передбачених курсом, 
передбачає поетапну, поточну й прикінцеву перевірку рівня та якості знань.  

Курс вивчається у 4 семестрі. Під час вивчення курсу плануються дві 
модульних контрольних роботи. По закінченні курсу аспіранти складають 
залік. 
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