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ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА / ПИТАННЯ: 
• «Музична критика та журналістика в контексті сучасних явищ музичної 

культури» 

• «Інтерпретаційні аспекти художніх явищ музичної культури та мистецтва 

в друкованих та електронних періодичних виданнях України та 

зарубіжжя» 

• «Історія і теорія музично-критичної думки в Україні та за кордоном» 

• «Жанрові і типологічні особливості статей музичної журналістики в 

системі вітчизняних періодичних видань» 

 

 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 
– ознайомлення студентів з історичними аспектами музично-критичної 

думки в Україні та за кордоном; 
– розвиток музично-літературних здібностей студентів шляхом залучення до 

написання статей в інформаційних, аналітичних та художньо-

публіцистичних жанрах; 

– опанування студентами жанрово-стилістичних норм літературно-

критичних жанрів музичної журналістики; 

– формування навичок музично-критичного мислення; 
– активізація інтересу студентів до подій сучасної музичної культури та 

їхнього висвітлення в тематичних друкованих та інтернет ЗМІ. 

 

 

 

 



 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА 
на 2016 – 2017 навчальний рік 

 
Дата проведення Назва заходу / План роботи Відповідальні Місце проведення 

Лютий Проведення щотижневих 

зборів гуртка та 

ознайомлення його учасників 

із функціями, метою та 

завданнями музичної 

критики та журналістики. 

Ознайомлення з 

типологічними аспектами та 

жанровою класифікацією 

музичної критики. 

Сподаренко В.М. 

(керівник гуртка) 

Інститут мистецтв 

Березень Написання музично-

критичних статей в 

інформаційних жанрах. 

Здійснення аналізу 

написаних статей на зборах 

гуртка. 

Підготовка інформаційних 

матеріалів для публікації 

електронного журналу 

гуртка. 

Сподаренко В.М. 

(керівник гуртка) 

Інститут мистецтв 

Квітень Проведення практичного 

семінару «Основні функції 

верстки тексту в програмі 

“Adobe InDesign CC” та 

підготовка електронного 

журналу до публікації». 

Публікація та презентація 

електронного видання 

гуртка. 

Підготовка та написання 

наукових статей згідно 

профільних тем гуртка. 

Здійснення моніторингу 

сучасних явищ музичної 

культури та написання 

музично-критичних статей. 

Сподаренко В.М. 

(керівник гуртка) 

Інститут мистецтв 

Травень Підготовка та написання 

наукових статей згідно 

профільних тем гуртка. 

Ознайомлення учасників 

гуртка з літературно-

стилістичними нормами 

аналітичних жанрів музичної 

журналістики. 

Здійснення моніторингу 

сучасних явищ музичної 

культури та написання 

музично-критичних статей в 

Сподаренко В.М. 

(керівник гуртка) 
Інститут мистецтв 



 

інформаційних та 

аналітичних жанрах. 

Червень Підготовка та публікація 

електронного видання 

гуртка. Здійснення верстки 

написаних статей в програмі 

«Adobe InDesign CC». 

Презентація другого номеру 

журналу гуртка. 

Обговорення результатів 

діяльності гуртка та 

узгодження наступного 

плану роботи. 

Сподаренко В.М. 

(керівник гуртка) 
Інститут мистецтв 

 


