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Навчальний курс «Основи парамузикознавства» розроблено для 
того, щоб аспірант мав умів узагальнювати дослідження музичної 
комунікації  у рамках різних форм музичного спілкування. За своєю 
суттю цей курс є інтердисциплінарний і передбачає осмислення 
різних наукових дискурсів сучасних гуманітарних досліджень. 
Викладання курсу ґрунтується на положеннях розробленого 
методичного посібника Б. Сюти, який розглядає парамузикознавство 
як важливу складову сучасної музикознавчої науки. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Основи парамузикознавства» є нормативною 
дисципліною зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», яка 
викладається в ІІ семестрі в обсязі 3-х кредитів (ECTS): 32 год. 
лекцій, 16 год. семінарських занять, 42 год. – самостійна робота, 
екзамен. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми сучасного 
музикознавства» є висвітленні та узагальненні досвіду музичної 
комунікації у різних формах музичного спілкування («комунікативне 
музикознавство»)/ 
Предмет: «комунікативне музикознавство» як галузь допоміжного 
наукового дослідження, що розвивається поруч, суміжно з системним 
музикознавством. 
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Тривалість курсу 90 год.  
Обсяг курсу 32 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 42 годин самостійної 

роботи, 3 кредити. 
Очікувані результати 

навчання 
У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен: 
Знати:  
• методику проведення системних музикознавчих досліджень; 
• основні праці з питань теорії, історії музики, методології 

досліджень українських та зарубіжних дослідників; 
• історію та теорію музики, які постають «ключем» для здійснення 

наукових досліджень; 
• історію розвитку стилів та жанрів; 
• специфіку формування сучасної музичної бібліографії та бази 

даних дослідження, вміти послуговуватися інтернет-каталогами та 
базами даних; 

Вміти: 
• теоретично обґрунтовувати основні положення сучасного 

музикознавства 
• вміти сформулювати проблему, що потребує наукового пошуку та 

опрацювання; 

http://elib.nplu.org/view.html?id=1342


• визначати мету і завдання музикознавчого дослідження щодо тієї 
чи іншої проблеми з питань теорії, історії музики, виконавської 
практики, музичної психології, музичної педагогіки, соціології, 
менеджменту; 
• будувати одну або декілька робочих гіпотез наукового 

дослідження; 
• використовувати набуті знання, що необхідні для системного 

дослідження поставленої проблеми. 
Ключові слова Музикознавство, етномузикознавство, музична культура, історія 

музики, теорія музики, методологія, композиторська творчість, 
музичне виконавство 

Формат курсу Очна, заочна 
 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Тема 1. Парамузикознавство як розділ систематичного 

музикознавства. 
Тема 2.   Парамузична мова. 
Тема 3.  Роль суб’єкта в парамузичній комунікації. 
Тема 4.  Функції парамузичних засобів. 
Тема 5.  Комунікативні особливості парамузичномовних реалій. 
Тема 6.  Виразові можливості засобів парамузичної мови. 
Тема 7.  Парамузичні засоби в ситуативно-мовленнєвому контексті. 
Тема 8.  Дискурс у музиці і засоби парамузичного мовлення. 
Тема 9.  Парамузичне мовлення і комунікативна девіація. 
Тема 10.  Парамузична комунікація в дискурсі глобалізації. 
Тема 11.  Парамузичне мовлення і музичномовна норма. 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит, письмовий/тестовий/усний/комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з 
гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 
апарату музикознавства. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 
проекти, аспірантська розробка і постава інтермедійних сценок), 
дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально використовуваних  
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 
• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 
 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи аспірантів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 



Очікується, що всі аспіранти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Аспіранти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика виставлення 
балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
аспіранта під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 
пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються. 

Основні  
питання до іспиту 

1. Основні засадничі принципи методології та методики 
парамузикознавчих студій. 

3. Основні напрямки розвитку українського та світового 
паразикознавства. 

3. Основні напрямки розвитку прикладного музикознавства. 
4. Яка роль суб’єкта в парамузичній комунікації. 
5. Охарактеризуйте основні функції парамузичних засобів. 
6.  Основні комунікативні особливості парамузичномовних реалій. 
7.  Специфіка виразових можливостей засобів парамузичної мови. 
8.  Основні парамузичні засоби в ситуативно-мовленнєвому 

контексті. 
9.  Дискурс у музиці і засоби парамузичного мовлення. 
10.  Особливості парамузичного мовлення і комунікативна 

девіація. 
11.  Парамузична комунікація в дискурсі глобалізації. 
12.  Парамузичне мовлення і музичномовна норма. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 


