




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про 
історію музичного мистецтва, а саме, оволодіння теоретичними знаннями щодо логіки 
розвитку музичних стилів та жанрів і філософсько-культурологічного обґрунтування 
сфери музичної практики. Дана мета передбачає вивчення історії західноєвропейської 
музики, знання теорій походження музики як виду мистецтва, ознайомлення з історією 
розвитку української та російської музики, знання особливостей музичної культури XX 
ст., що передбачає аналіз сучасних існуючих стилів та напрямків музичного мистецтва.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу;  основні культурологічні теорії та 
методи культурологічних досліджень. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; виявляти сучасні тенденції розвитку мистецько-
культурних явищ;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно культурно-мистецьких 
подій та явищ; використання іншомовних фахових культурологічних інформативних 
джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Історія музичного мистецтва» належить до 
переліку обов’язкових дисциплін та викладається у II семестрі бакалавріату. Навчальна 
дисципліна знайомить студентів із логікою розвитку музичного мистецтва та формує 
навички  теоретичного осмислення його феноменів. Навчальна дисципліна узагальнює 
та систематизує уявлення про сутність музики як виду мистецтва, її різновиди, історію 
та закономірності розвитку музики Давнього світу, доби середньовіччя, епохи 
Відродження, музичну культуру XVII - першої половини XVIII ст., музики бароко, 
музичну культуру класицизму (друга половина XVIII ст.), особливості романтизму в 
музиці,  музичні напрямки наприкінці XIX-XX ст., специфіку української музики, 
напрямки музичної культури XX ст. (етнічна музика, джаз, рок-музика, поп-музика, 
техно, хіп-хоп). 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про  розвиток 
музичного мистецтва, специфіку формування мистецьких явищ, основну 
проблематику, дослідницькі підходи та методології вивчення різноманіття явищ 
музичної культури шляхом їхньої типологізації. В результаті навчання студенти мають 
не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та 
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях музичного мистецтва, 
вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим явищам в межах різних 
стильових напрямків. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у 
українському та міжнародному контекстах. 



ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 
ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, 
візуальні) з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, екологічного тощо). 
ФК 9.  Здатність оцінювати матеріальну та духовну цінність об’єкта культурної 

спадщини різних історичних періодів та географічних ареалів. 

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію 

культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби 

та візуальні технології. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
базові уявлення про особливості 
та закономірності розвитку 
історії вітчизняної та зарубіжної 
музичної культури;  

лекції, семінари усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

1
1.2 

Особливості музики як виду 
мистецтва та вплив світоглядних 
орієнтирів суспільства на 
розвиток музики як виду 
мистецтва; основні музикознавчі 
та філософсько-культурологічні 
теорії щодо музичного мистецтва 

лекції, семінари усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

1
1.3 

Взаємозв’язок між сферою теорії 
та практики музичного 
мистецтва, а також логіку 
розвитку музичних стилів; 

лекції, семінари усна доповідь, 
контрольна 
робота 

10 

1
1.4 

Специфіку використання 
музичних інструментів та засобів 
музичної виразності в творах 
різних стилів та жанрів; 

лекції контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
 сприймати та аналізувати 
музичні твори  з виокремленням 
їх належності до певної доби, 
стилю, жанру, здійснювати їх  
змістовну інтерпретацію; 

семінари, 
самостійна робота 

усна доповідь, 
дискусії, 
самостійне 
дослідження 

10 

2
2.2 

застосовувати різні філософські 
методи у розгляді різноманітних 
явищ музичної культури; 

семінари, 
самостійна робот 

усна доповідь, 
дискусії 

10 

 комунікація:    
3використовувати знання Семінари, Усна доповідь, 10 



3.1 іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

самостійна робота самостійне 
дослідження 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
конспектів; 

Семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
самостійне 
дослідження  

10 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
історії музичного мистецтва, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
самостійне 
дослідження 

10 

4
4.2 

вирішувати комплексні завдання, 
пов’язані із аналізом явищ 
музичної культури та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 
цінностей мистецьких явищ 
сучасності.  

семінари, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусії, 
самостійне 
дослідження  

10 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 
інформацію щодо культурних явищ, подій та 
історико-культурних процесів. 

+
+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

  +
+ 

+
+ 

  

6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 
інформацію щодо різноманітних контекстів 
культурної практики, визначати ступінь їх 
актуальності із застосуванням релевантних 
джерел, інформаційних, комунікативних засобів 
та візуальних технологій. 

    +

+ 

+

+ 

    

8. Інтерпретувати культурні джерела 
(речові, друковані, візуальні, художні) з 
використанням спеціальної літератури та 
визначених методик, аргументовано викладати 
умовиводи щодо їх змісту. 

    + +

+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

10. Розпізнавати та класифікувати різні 
типи культурних продуктів, визначати їх якісні 
характеристики на основі комплексного аналізу. 

     +

+ 

+

+ 

+

+ 

+
+ 

+
+ 



11. Здійснювати експертну оцінку 
культурних об’єктів за заданими критеріями та 
надавати рекомендації щодо їх соціальної 
актуалізації 

        +
+ 

+
+ 

13. Презентувати знання про культуру 
відповідно до спеціалізації представників різних 
професійних груп та здобувачів освіти. 

        +
+ 

+
+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2.,1.3, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  - 36 / 60 балів 

2. Самостійна робота: РН 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  – 12/20 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (самостійне дослідження №1 та №2). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  – 12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 



 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 21-25 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 12 = 36 «5» х 12 = 60 

Самостійна робота Самостійне дослідження 

явищ сучасної музичної 

культури. 

Самостійне дослідження №1 

передбачає аналіз твору з теми 

20. 

Самостійне дослідження №2 

- аналіз музичного стилю, 

напрямку, представника або 

музичного твору з тем 23-25. 

Студент готує теоретичний 

матеріал, підбирає відповідні 

музичні приклади, здійснює їх 

аналіз, та оформлює 

дослідження у вигляді 

презентації. 

«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-26 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 



2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

Самостійна робота (конспект першоджерел як відпрацювання пропущеного 

семінарського заняття):  

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

2. Самостійне дослідження №1 - аналіз музичного явища, Самостійне дослідження 

№2 – аналіз музичного стилю та підсумкова контрольна робота (кожне з двох 

питань): 

10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п 
Назва теми Лекції Семінари Самостійна 

робота 
 Частина 1. Історія західноєвропейської музики 

1 Тема 1. Музика як вид мистецтва 2   
2 Тема 2. Теорії походження музики  2 2 
3 Тема 3. Музичне мистецтво Давнього 

світу 
2   

4 Тема 4. Музична культура 
середньовіччя та доби Відродження 

2   

5 Тема 5. Музика як наука в культурі 
західноєвропейського середньовіччя 

 2 2 

6 Тема 6. Музична культура XVII - 
першої половини XVIII ст. 

2   

7 Тема 7. Жанр опери в музичній 
культурі XVII - першої половини XVIII 
ст. 

 2 2 

8 Тема 8. Творчість Й.С.Баха та 
Г.Ф. Генделя як вершина розвитку 
музики бароко 

2   

9 Тема 9. Символіка творчості І.С.Баха  2 2 
10 Тема 10. Музична культура 

класицизму (друга половина XVIII ст.)   
2   

11 Тема 11. Музично-теоретичні погляди 
представників доби Просвітництва 

 1 2 

12 Тема 12. Філософія музики 
Г.В.Ф.Гегеля 

 1 2 

13 Тема 13. Романтизм в музиці (XIX ст.)  4   
14 Тема 14. Філософія музики 

Ф.В.Й. Шеллінга 
 2 2 

15 Тема 15. Проблеми музичного 
мистецтва в «філософії життя» 

 2 2 

16 Тема 16. Музичні напрямки 
наприкінці XIX-XX ст.   

2   

17 Тема 17. Філософія музики XX ст.  2 2 
18 Тема 18. Теорія музики в працях 

композиторів XX ст 
 2 2 

Частина 2. Українська, російська музика та музичні напрямки XX-XXI ст. 
19 Тема 19. Феноменологія музики 

О.Лосєва 
 2 2 

20 Тема 20. Історія української музики. 
Самостійне дослідження №1 

4  8 

21 Тема 21. Музично-теоретичні погляди 
на Україні 

 2 2 

22 Тема 22. Музикознавчі теорії XX ст  2 2 
23 Тема 23. Етнічна музика  2 2 8 
24 Тема 24. Джазова музика. Самостійне 

дослідження №2 
2 2 10 



25 Тема 25. Рок-музика. Поп-музика. 2 2 8 
 Підсумкова контрольна робота 2   
 Всього: 30 30 60 

 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота  - 60 год. 
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