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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Цілі дисципліни -  вивчення музичної культури народів, що в означений 

період входили до складу колишнього Радянського Союзу; 

композиторський здобуток яких відмічено як ситуацією взаємовпливу, 

так і боротьбою за ідентичність. У зв’язку з цим, актуальності набуває 

знайомство з вітчизняною багатонаціональною музичною культурою в її 

численних інонаціональних проявах, а також у взаємодії з традиційними 

культурами суміжних країн. Необхідність курсу в учбовому процесі 

академії аргументовано соціально-культурними змінами в українській 

державі на сучасному етапі з потребою міжнародного визнання 

української культури у всіх її проявах, залучаючи і вагомі досягнення 

інших етносів, націй і народностей України. В межах курсу стає 
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можливим вивчення культур, що були пов’язані з Україною етнічними 

ти історико-культурними зв‘язками. 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 17. 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. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
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технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 
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досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія музики ХХ століття» 

вивчається на етапі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Загальнокультурні процеси на початку ХХ сторіччя, 

найважливіші досягнення у різних галузях культури та мистецтва.  
1.1. Вступ. Проблематика курсу. Поняття “сучасності” як метафора 

феномену естетичної актуальності 

1.2. Футуризм в музиці, музика та живопис. Діяльність М. Кульбіна, 

М. Обухова, І. Вишнеградського, А. Лур’є, М. Матюшина,  М. Рославця 

та ін. «Вільна музика. Застосування нової теорії художньої творчості до 

музики». 

1.3. Художньо-музичні об’єднання 20-х років ХХ сторіччя. Діяльність та 

естетичні принципи АСМ, РАПМ (АПМ). 

Тема 2. Формування та ґенеза радянської композиторської школи, її 

перші представникі. 
2.1. Загальний огляд засновників радянської композиторської школи. 

Композиторська, педагогічна та музично-суспільна діяльність 

Р.М. Глієра. Симфонічні твори. 

2.2. Індивідуально-стильові процеси в контексті художніх тенденцій 

часу. Симфонічна та камерна творчість М.Я. М’ясковського. 

2.3. Музична культура народів Кавказу. Культура Грузії. Культура 

Вірменії. Культура Азербайджану.  

Тема 3. Стильові пошуки композиторів радянської доби у історико-

культурному контексті середини ХХ століття. 
3.1. Музичні культури народів Балтії. Культури Балтії (Латвія, Литва, 

Єстонія) у зв'зках з Україною: перехрестя зі слов'янським світом, спільні 

обрядні жанри. Творчість Чюрльоніса. Симфонічні та фортепіанні 

твори. 

3.2. Стильові основи творчості С.С. Прокоф’єва. Новизна інтонаційного 

методу С. Прокоф'єва. Симфонічний стиль С. Прокоф’єва, трактування 

традиційних жанрових форм у контексті художньо-естетичних поглядів 

композитора. 

3.3. Музикальна творчість й культура «відлиги». «Нова фольклорна 

хвиля». Фестиваль «Варшавська осінь». 

Тема 4. Формування нової концепції композиторської творчості у 

другій половині ХХ століття: феномен шістдесятників. 
4.1. Творчий метод, загальна еволюція стилю Д.Д. Шостаковича. 

Симфонічні та камерно-інструментальні твори. 

4.2. Доля авангардного руху в Радянському Союзі 60-х років. Е Денисов. 

А. Шнітке. С. Губайдулина. 



 5 

4.3. Симфонізм Канчелі в аспекті пошуків ХХ ст. Національні 

особливості стилю. Розширення тембрової сфери в музиці ХХ ст. 

4.4. Стилістичні версії естетики “краси” – Моц-Art А.Шнітке, “стиль 

дзвіночків” А.Пярта, Г. Канчелі. 

4.5. Твори для народних інструментів С. Губайдуліной, 

С. Слонимського . 

4.6. Хорові твори А. Шнітке, . С. Губайдулиной 

Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

консультування) 

2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

4. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Ainsley Rob. Nostalgia and the music of Giya Kancheli. Great 

Britain, 2006. 

2. Brauneiss L. Grundsatzliches zum Tintinnabulistil Arvo 

Parts.Musiktheorie. 2001. № 16. 

3. Cope D.  New music composition.  New-York: Schimer books, 1977. 

4. Hillier, P. Arvo Part. New York: Oxford University Press,1997. 

5. Ivashkin A. Alfred Schnittke. London: Phaidon, 1996. 

6. Landsbergis V. M. K. Ciurlionis: time and Content. Vilnius: Lituanus, 

1992. 

7. Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary 

Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. 

№ 2.  С. 91-94. 

8. Pinkerton II D. Minimalism, the gothic stile, and tintinnabulation in 

selected1, works of Arvo Part.Pittsburgh, 1996. 

9. Worobiow N. M. K. Ciurlionis: Der litausche Maler und Musiker. 

Leipzig: Pribacis, 1938.  

10. Павлишин С. Музика ХХ століття: Навчальний посібник. Львів: 

БаК, 2005. 

11. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної 

музики: дві теоретичні парадигми одного художнього явища . 

LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану 

професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, 

Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-

163. 

12. Узікова О. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-

філософський феномен: дис…..канд. мист.: спец. 

26.00.01/КНУКІМ. Київ. 2018. 

13. Швець Г. «Mein weg» Арво Пярта в контексті постмодернізму. 

Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Серія: Мистецтвознавство. №11. 2012. С. 31-44. 

Література 

додаткова 

1. Schwarz, K. Robert Minimalists. 20th Century Composers. New York: 

Phaidon Press, 1996.  

2. Опанасюк О. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. 

Київ: Аура Букс, 2018. 

3. Duffie B. A conversation with Giya Kancheli. Personalwebsite of Bruce 

Duffie. Chicago, 2009. URL: http://www. bruceduffie. com/kancheli. 

html.  
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4. McBurney G. Imber Interviews with Giya Kancheli: 2003. URL: www 

artangel.оrg.uk/pages/past/03/03 

5. Trigg D. Giya Kancheli and the aesthetics of nostalgia. Azimute. Vol. 1, 

2003. URL: www. azimute. Org / music/ Kancheli — nostalgia, html. 

6. Dover D. Part and Penderecki: Divergent Voices and Common Bonds. 

Georgia, 1997. 

7. Brauneiss L. Arvo Part - Grenzganger zwischen Ost und West. Wort und 

Antwort.  1998. № 39. 

8. Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: За матеріалами 

зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера. 

2011. 

9. Adair М. Sofia Gubaidulina: Johnnespassion. The Omniscient Mussel 

URL:http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina. 

10. Cheng W. A conductor’s guide to Sofia Gubaidulina’s St. John 

Passion: a document submitted to the of the requirements for the degree 

of Doctor of Musical Arts. Cincinnati, 2006. 

11. Аlfred Schnittke zum 60. Geburtstag Eine Festschrift.- Hamburg, 

Hans Sikorski, 1994. 

12. Bürde Т. Alfred Schnittke (Zum Leben und Schaffen des 

Komponisten). Kludenbach: GMV, 1993. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

2 

- 

- 

60 

 

100 

      

  Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina
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Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія музики ХХ століття (1920-

1990-ті роки)» оновлено на засіданні кафедри історії 

музики та музичної етнографії (Протокол №11 від 

20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-методичної 

ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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Силабус курсу 

«Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки)» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

КАФЕДРА) 

 

 

Овсяннікова-Трель О.А., доктор мистецтвознавства, доцент кафедри 

історії музики та музичної етнографії 
 

E-mail та інші 

Контакти 

 

alex1973@i.ua +38 (066) 3733131 

orcid.org/ 0000-0002-1969-5530 
 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Цілі дисципліни -  вивчення музичної культури народів, що в означений 

період входили до складу колишнього Радянського Союзу; 

композиторський здобуток яких відмічено як ситуацією взаємовпливу, 

так і боротьбою за ідентичність. У зв’язку з цим, актуальності набуває 

знайомство з вітчизняною багатонаціональною музичною культурою в її 

численних інонаціональних проявах, а також у взаємодії з традиційними 

культурами суміжних країн. Необхідність курсу в учбовому процесі 

академії аргументовано соціально-культурними змінами в українській 

державі на сучасному етапі з потребою міжнародного визнання 

української культури у всіх її проявах, залучаючи і вагомі досягнення 

Назва українською 

мовою 

Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки) 

Назва англійською 

мовою 

History of music of the XX century (1920-1990s) 

Код 02  «Культура та мистецтво» 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація Оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні 

інструменти; оперно-симфонічне диригування. 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 (7-8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4  

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота студента 

 
52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Залік: 7 та 8 семестри (денна форма) 

Залік: 7 та 8 семестри (заочна форма) 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:alex1973@i.ua
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інших етносів, націй і народностей України. В межах курсу стає 

можливим вивчення культур, що були пов’язані з Україною етнічними 

ти історико-культурними зв‘язками. 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 17. 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. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 
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СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 
СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 
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‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія музики ХХ століття» 

вивчається на етапі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Загальнокультурні процеси на початку ХХ сторіччя, 

найважливіші досягнення у різних галузях культури та мистецтва.  
1.1. Вступ. Проблематика курсу. Поняття “сучасності” як метафора 

феномену естетичної актуальності (пояснення, проблемні завдання). 

1.2. Футуризм в музиці, музика та живопис. Діяльність М. Кульбіна, 

М. Обухова, І. Вишнеградського, А. Лур’є, М. Матюшина,  М. Рославця 

та ін. «Вільна музика. Застосування нової теорії художньої творчості до 

музики» (пояснення, дискусія). 

1.3. Художньо-музичні об’єднання 20-х років ХХ сторіччя. Діяльність та 

естетичні принципи АСМ, РАПМ (АПМ) (аналіз теоретичних 

положень, обговорення). 

Тема 2. Формування та ґенеза композиторської школи «радянської 

доби», її перші представникі. 
2.1. Загальний огляд засновників радянської композиторської школи. 

Композиторська, педагогічна та музично-суспільна діяльність 

Р.М. Глієра (пояснення, проблемні завдання). Симфонічні, камерно-

інструментальні твори композитора у контексті стильових пошуків 

початку ХХ ст.. (пояснення, дискусія, категоріальні визначення, 

прагматичні проекції). 

2.2. Індивідуально-стильові процеси в контексті художніх тенденцій 

часу. Симфонічна та інструментальна творчість М.Я. Мясковського 

(пояснення, дискусія). 

2.3. Музична культура народів Кавказу. Культура Грузії. Культура 

Вірменії. Культура Азербайджану. Творчість Паліашвілі, Спендіарова, 

Хачатуряна (аналіз теоретичних положень, обговорення). 

Тема 3. Стильові пошуки композиторів радянської доби у історико-

культурному контексті середини ХХ століття. 
3.1. Музичні культури народів Балтії. Культури Балтії (Латвія, Литва, 

Єстонія) у зв'зках з Україною: перехрестя зі слов'янським світом, спільні 

обрядні жанри. Особливості розвитку інструментальних та симфонічних 

жанрів минулого і сучасності. (пояснення, дискусія). 

3.2. Стильові основи творчості С.С. Прокоф’єва. Новизна інтонаційного 

методу С. Прокоф'єва. Риси стилю у симфонічних та інструментальних 

творах С. Прокофьева, трактування традиційних жанрових форм у 

контексті художньо-естетичних поглядів композитора (аналіз 

теоретичних положень, обговорення). 
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3.3. Музикальна творчість й культура «відлиги». «Нова фольклорна 

хвиля». Фестиваль «Варшавська осінь» (пояснення, проблемні завдання). 

Тема 4. Формування нової концепції композиторської творчості у 

другій половині ХХ століття: феномен шістдесятників. 
4.1. Творчий метод, загальна еволюція стилю Д.Д. Шостаковича. 

Симфонічні та камерно-інструментальні твори композитора (пояснення, 

дискусія, категоріальні визначення, прагматичні проекції). 

4.2. Доля авангардного руху в Радянському Союзі 60-х років. Е. 

Денисов. А. Шнітке. С. Губайдуліна (аналіз теоретичних положень, 

обговорення). 

4.3. Симфонічні та камерно-інструментальні та твори Г. Канчелі в 

аспекті пошуків ХХ ст. Національні особливості стилю. Розширення 

тембрової сфери в музиці ХХ ст. (пояснення, проблемні завдання). 

4.4. Стилістичні версії естетики “краси” – Моц-Art А.Шнітке, “стиль 

дзвіночків” А.Пярта, Г. Канчелі (пояснення, теоретичне моделювання, 

проблемні завдання) 

4.5. Симфонічні та інструментальні твори С. Слонимського у контексті 

стильових пошуків часу (визначення, обговорення, теоретичні та 

практичні завдання). 

4.6. Риси індивідуального стилю А. Шнітке, С. Губайдулиної, 

Р. Щедрина на прикладі симфонічних та інструментальних творів 

(аналіз теоретичних положень, обговорення). 

 

Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

консультування) 

2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

4. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Ainsley Rob. Nostalgia and the music of Giya Kancheli. Great 

Britain, 2006. 

2. Brauneiss L. Grundsatzliches zum Tintinnabulistil Arvo 

Parts.Musiktheorie. 2001. № 16. 

3. Cope D.  New music composition.  New-York: Schimer books, 1977. 

4. Hillier, P. Arvo Part. New York: Oxford University Press,1997. 

5. Ivashkin A. Alfred Schnittke. London: Phaidon, 1996. 

6. Landsbergis V. M. K. Ciurlionis: time and Content. Vilnius: Lituanus, 

1992. 

7. Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary 

Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. 

№ 2.  С. 91-94. 

8. Pinkerton II D. Minimalism, the gothic stile, and tintinnabulation in 

selected1, works of Arvo Part.Pittsburgh, 1996. 

9. Worobiow N. M. K. Ciurlionis: Der litausche Maler und Musiker. 

Leipzig: Pribacis, 1938.  

10. Зінкевич О. Український музичний авангард: загальна 

панорама.// Сучасність, 2002 № 9. 

11. Павлишин С. Музика ХХ століття: Навчальний посібник. Львів: 

БаК, 2005. 

12. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної 

музики: дві теоретичні парадигми одного художнього явища . 
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LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану 

професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, 

Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-

163. 

13. Узікова О. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-

філософський феномен: дис…..канд. мист.: спец. 

26.00.01/КНУКІМ. Київ. 2018. 

14. Швець Г. «Mein weg» Арво Пярта в контексті постмодернізму. 

Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Серія: Мистецтвознавство. №11. 2012. С. 31-44. 

Література 

додаткова 

1. Schwarz, K. Robert Minimalists. 20th Century Composers. New York: 

Phaidon Press, 1996.  

2. Опанасюк О. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. 

Київ: Аура Букс, 2018. 

3. Duffie B. A conversation with Giya Kancheli. Personalwebsite of Bruce 

Duffie. Chicago, 2009. URL: http://www. bruceduffie. com/kancheli. 

html.  

4. McBurney G. Imber Interviews with Giya Kancheli: 2003. URL: www 

artangel.оrg.uk/pages/past/03/03 

5. Trigg D. Giya Kancheli and the aesthetics of nostalgia. Azimute. Vol. 1, 

2003. URL: www. azimute. Org / music/ Kancheli — nostalgia, html. 

6. Dover D. Part and Penderecki: Divergent Voices and Common Bonds. 

Georgia, 1997. 

7. Brauneiss L. Arvo Part - Grenzganger zwischen Ost und West. Wort und 

Antwort.  1998. № 39. 

8. Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: За матеріалами 

зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера. 

2011. 

9. Adair М. Sofia Gubaidulina: Johnnespassion. The Omniscient Mussel 

URL:http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina. 

10. Cheng W. A conductor’s guide to Sofia Gubaidulina’s St. John 

Passion: a document submitted to the of the requirements for the degree 

of Doctor of Musical Arts. Cincinnati, 2006. 

11. Аlfred Schnittke zum 60. Geburtstag Eine Festschrift.- Hamburg, 

Hans Sikorski, 1994. 

12. Bürde Т. Alfred Schnittke (Zum Leben und Schaffen des 

Komponisten). Kludenbach: GMV, 1993. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

2 

- 

- 

60 

 

100 

      

  Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina
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90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія музики ХХ століття (1920-

1990-ті роки)» оновлено на засіданні кафедри історії 

музики та музичної етнографії (Протокол №11 від 

20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-методичної 

ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 

 

 

 

 



 1 

Силабус курсу 

«Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки)» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

КАФЕДРА) 

 

 

Грібінєнко Юлія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 

 

E-mail та інші 

Контакти 

 

j.a.g@ukr.net +38 (097) 213 56 13 

orcid.org/0000-0003-4891-5157 

 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Цілі дисципліни -  вивчення музичної культури народів, що в означений 

період входили до складу колишнього Радянського Союзу; 

композиторський здобуток яких відмічено як ситуацією взаємовпливу, 

так і боротьбою за ідентичність. У зв’язку з цим, актуальності набуває 

знайомство з вітчизняною багатонаціональною музичною культурою в її 

численних інонаціональних проявах, а також у взаємодії з традиційними 

культурами суміжних країн. Необхідність курсу в учбовому процесі 

академії аргументовано соціально-культурними змінами в українській 

державі на сучасному етапі з потребою міжнародного визнання 

української культури у всіх її проявах, залучаючи і вагомі досягнення 

інших етносів, націй і народностей України. В межах курсу стає 

Назва українською 

мовою 

Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки) 

Назва англійською 

мовою 

History of music of the XX century (1920-1990s) 

Код 02  «Культура та мистецтво» 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація Фортепіано; композиція 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 (7-8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4  

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота студента 

 
52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Залік: 7 та 8 семестри (денна форма) 

Залік: 7 та 8 семестри (заочна форма) 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net
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можливим вивчення культур, що були пов’язані з Україною етнічними 

ти історико-культурними зв‘язками. 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 17. 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. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
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технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 
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досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія музики ХХ століття» 

вивчається на етапі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Загальнокультурні процеси на початку ХХ сторіччя, 

найважливіші досягнення у різних галузях культури та мистецтва.  
1.1. Вступ. Проблематика курсу. Поняття “сучасності” як метафора феномену 

естетичної актуальності 
1.2. Футуризм в музиці, музика та живопис. Діяльність М. Кульбіна, 

М. Обухова, І. Вишнеградського, А. Лур’є, М. Матюшина,  М. Рославця та ін. 

«Вільна музика. Застосування нової теорії художньої творчості до музики». 
1.3. Художньо-музичні об’єднання 20-х років ХХ сторіччя. Діяльність та 

естетичні принципи АСМ, РАПМ (АПМ). 
Тема 2. Формування та ґенеза радянської композиторської школи, її 

перші представникі. 
2.1. Загальний огляд засновників радянської композиторської школи. 

Композиторська, педагогічна та музично-суспільна діяльність Р.М. Глієра. 

Фортепіанні твори. 
2.2. Індивідуально-стильові процеси в контексті художніх тенденцій часу. 

Симфонічна та фортепіанна творчість М.Я. М’ясковського. 
2.3. Музична культура народів Кавказу. Культура Грузії. Культура Вірменії. 

Культура Азербайджану.. 
Тема 3. Стильові пошуки композиторів радянської доби у історико-

культурному контексті середини ХХ століття. 
3.1. Музичні культури народів Балтії. Культури Балтії (Латвія, Литва, Єстонія) 

у зв'зках з Україною: перехрестя зі слов'янським світом, спільні обрядні жанри. 

Творчість Чюрльоніса. Фортепіанні твори. 
3.2. Стильові основи творчості С.С. Прокоф’єва. Новизна інтонаційного 

методу С. Прокоф'єва. Фортепіанний стиль С. Прокоф’єва, трактування 

традиційних жанрових форм у контексті виконавських пошуків композитора. 
3.3. Музикальна творчість й культура «відлиги». «Нова фольклорна хвиля». 

Фестиваль «Варшавська осінь». 
Тема 4. Формування нової концепції композиторської творчості у другій 

половині ХХ століття: феномен шістдесятників. 
4.1. Творчий метод, загальна еволюція стилю Д.Д. Шостаковича. Симфонічні 

та камерно-інструментальні твори. 
4.2. Доля авангардного руху в Радянському Союзі 60-х років. Е. Денисов. 

А. Шнітке. С. Губайдуліна. 
4.3. Симфонізм Канчелі в аспекті пошуків ХХ ст. Національні особливості 

стилю. Розширення тембрової сфери в музиці ХХ ст. 
4.4. Стилістичні версії естетики “краси” – Моц-Art А.Шнітке, “стиль 

дзвіночків” А.Пярта, Г. Канчелі. 
4.5. Фортепіанні твори Е. Денисова, Б. Тищенко. 
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Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

консультування) 

2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

4. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Ainsley Rob. Nostalgia and the music of Giya Kancheli. Great 

Britain, 2006. 

2. Brauneiss L. Grundsatzliches zum Tintinnabulistil Arvo 

Parts.Musiktheorie. 2001. № 16. 

3. Cope D.  New music composition.  New-York: Schimer books, 1977. 

4. Hillier, P. Arvo Part. New York: Oxford University Press,1997. 

5. Ivashkin A. Alfred Schnittke. London: Phaidon, 1996. 

6. Landsbergis V. M. K. Ciurlionis: time and Content. Vilnius: Lituanus, 

1992. 

7. Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary 

Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. 

№ 2.  С. 91-94. 

8. Pinkerton II D. Minimalism, the gothic stile, and tintinnabulation in 

selected1, works of Arvo Part.Pittsburgh, 1996. 

9. Worobiow N. M. K. Ciurlionis: Der litausche Maler und Musiker. 

Leipzig: Pribacis, 1938.  

10. Зінкевич О. Український музичний авангард: загальна 

панорама.// Сучасність, 2002 № 9. 

11. Павлишин С. Музика ХХ століття: Навчальний посібник. Львів: 

БаК, 2005. 

12. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної 

музики: дві теоретичні парадигми одного художнього явища . 

LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану 

професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, 

Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-

163. 

13. Узікова О. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-

філософський феномен: дис…..канд. мист.: спец. 

26.00.01/КНУКІМ. Київ. 2018. 

14. Швець Г. «Mein weg» Арво Пярта в контексті постмодернізму. 

Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Серія: Мистецтвознавство. №11. 2012. С. 31-44. 

Література 

додаткова 

1. Schwarz, K. Robert Minimalists. 20th Century Composers. New York: 

Phaidon Press, 1996.  

2. Опанасюк О. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. 

Київ: Аура Букс, 2018. 

3. Duffie B. A conversation with Giya Kancheli. Personalwebsite of Bruce 

Duffie. Chicago, 2009. URL: http://www. bruceduffie. com/kancheli. 

html.  

4. McBurney G. Imber Interviews with Giya Kancheli: 2003. URL: www 

artangel.оrg.uk/pages/past/03/03 

5. Trigg D. Giya Kancheli and the aesthetics of nostalgia. Azimute. Vol. 1, 

2003. URL: www. azimute. Org / music/ Kancheli — nostalgia, html. 

6. Dover D. Part and Penderecki: Divergent Voices and Common Bonds. 



 6 

Georgia, 1997. 

7. Brauneiss L. Arvo Part - Grenzganger zwischen Ost und West. Wort und 

Antwort.  1998. № 39. 

8. Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: За матеріалами 

зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера. 

2011. 

9. Adair М. Sofia Gubaidulina: Johnnespassion. The Omniscient Mussel 

URL:http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina. 

10. Cheng W. A conductor’s guide to Sofia Gubaidulina’s St. John 

Passion: a document submitted to the of the requirements for the degree 

of Doctor of Musical Arts. Cincinnati, 2006. 

11. Аlfred Schnittke zum 60. Geburtstag Eine Festschrift.- Hamburg, 

Hans Sikorski, 1994. 

12. Bürde Т. Alfred Schnittke (Zum Leben und Schaffen des 

Komponisten). Kludenbach: GMV, 1993. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

2 

- 

- 

60 

 

100 

      

  Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія музики ХХ століття (1920-

1990-ті роки)» оновлено на засіданні кафедри історії 

музики та музичної етнографії (Протокол №11 від 

20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-методичної 

http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina
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ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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Силабус курсу 

«Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки)» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

КАФЕДРА) 

 

 

Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувачка кафедри історії музики та музичної етнографії 

E-mail та інші 

Контакти 

 

svetikvick@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-0037-0787 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Цілі дисципліни -  вивчення музичної культури народів, що в означений 

період входили до складу колишнього Радянського Союзу; 

композиторський здобуток яких відмічено як ситуацією взаємовпливу, 

так і боротьбою за ідентичність. У зв’язку з цим, актуальності набуває 

знайомство з вітчизняною багатонаціональною музичною культурою в її 

численних інонаціональних проявах, а також у взаємодії з традиційними 

культурами суміжних країн. Необхідність курсу в учбовому процесі 

академії аргументовано соціально-культурними змінами в українській 

державі на сучасному етапі з потребою міжнародного визнання 

української культури у всіх її проявах, залучаючи і вагомі досягнення 

інших етносів, націй і народностей України. В межах курсу стає 

Назва українською 

мовою 

Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки) 

Назва англійською 

мовою 

History of music of the XX century (1920-1990s) 

Код 02  «Культура та мистецтво» 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація Хорове диригування; спів. 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 (7-8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4  

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота студента 

 
52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Залік: 7 та 8 семестри (денна форма) 

Залік: 7 та 8 семестри (заочна форма) 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:svetikvick@gmail.com
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можливим вивчення культур, що були пов’язані з Україною етнічними 

ти історико-культурними зв‘язками. 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 17. 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. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
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технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 
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досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія музики ХХ століття» 

вивчається на етапі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Загальнокультурні процеси на початку ХХ сторіччя, 

найважливіші досягнення у різних галузях культури та мистецтва.  
1.1. Вступ. Проблематика курсу. Поняття “сучасності” як метафора 

феномену естетичної актуальності (пояснення, проблемні завдання). 

1.2. Футуризм в музиці, музика та живопис. Діяльність М. Кульбіна, 

М. Обухова, І. Вишнеградського, А. Лур’є, М. Матюшина,  М. Рославця 

та ін. «Вільна музика. Застосування нової теорії художньої творчості до 

музики» (пояснення, дискусія). 

1.3. Художньо-музичні об’єднання 20-х років ХХ сторіччя. Діяльність та 

естетичні принципи АСМ, РАПМ (АПМ) (аналіз теоретичних 

положень, обговорення). 

Тема 2. Формування та ґенеза композиторської школи «радянської 

доби», її перші представникі. 
2.1. Загальний огляд засновників радянської композиторської школи. 

Композиторська, педагогічна та музично-суспільна діяльність 

Р.М. Глієра (пояснення, проблемні завдання). Оперні, камерно-вокальні 

твори та Концерт для голосу композитора у контексті сильових пошуків 

початку ХХ ст.. (пояснення, дискусія, категоріальні визначення, 

прагматичні проекції). 

2.2. Індивідуально-стильові процеси в контексті художніх тенденцій 

часу. Камерно-вокальна творчість М.Я. М’ясковського (пояснення, 

дискусія). 

2.3. Музична культура народів Кавказу. Культура Грузії. Культура 

Вірменії. Культура Азербайджану. Творчість Паліашвілі, Спендіарова, 

Хачатуряна (аналіз теоретичних положень, обговорення). 

Тема 3. Стильові пошуки композиторів радянської доби у історико-

культурному контексті середини ХХ століття. 
3.1. Музичні культури народів Балтії. Культури Балтії (Латвія, Литва, 

Єстонія) у зв'зках з Україною: перехрестя зі слов'янським світом, спільні 

обрядні жанри. Традиція співочих свят як важливий етап 

самоствердження та поштовх до формування професійних шкіл. 

Діяльність видатних диригентів, фольклористів в справі культурного 

зростання (Я.Вітол, А.Юр'ян, М.Саар). Особливості розвитку хорового 

жанру минулого і сучасності. (пояснення, дискусія). 

3.2. Стильові основи творчості С.С. Прокоф’єва. Новизна інтонаційного 

методу С. Прокоф'єва. Оперний стиль С. Прокоф’єва, трактування 

традиційних жанрових форм у контексті художньо-естетичних поглядів 
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композитора (аналіз теоретичних положень, обговорення). 

3.3. Музикальна творчість й культура «відлиги». «Нова фольклорна 

хвиля» – Г. Свиридов, Б. Тищенко, С. Слонимський, Р. Щедрін. 

Фестиваль «Варшавська осінь» (пояснення, проблемні завдання). 

Тема 4. Формування нової концепції композиторської творчості у 

другій половині ХХ століття: феномен шістдесятників. 
4.1. Творчий метод, загальна еволюція стилю Д.Д. Шостаковича. 

Вокальні симфонії та камерно-вокальні цикли (пояснення, дискусія, 

категоріальні визначення, прагматичні проекції). 

4.2. Доля авангардного руху в Радянському Союзі 60-х років. Е. 

Денисов. А. Шнітке. С. Губайдулина (аналіз теоретичних положень, 

обговорення). 

4.3. Оперні, катнатно-ораторіальні та хорові твори Г. Канчелі в аспекті 

пошуків ХХ ст. Національні особливості стилю. Розширення тембрової 

сфери в музиці ХХ ст. (пояснення, проблемні завдання). 

4.4. Стилістичні версії естетики “краси” – Моц-Art А.Шнітке, “стиль 

дзвіночків” А.Пярта, Г. Канчелі (пояснення, теоретичне моделювання, 

проблемні завдання) 

4.5. Вокальні твори С. Губайдуліной у контексті стильових пошуків 

часу (визначення, обговорення, теоретичні та практичні завдання). 

4.6. Хорові, камерно-вокальні та оперні твори А. Шнітке (аналіз 

теоретичних положень, обговорення). 

Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

консультування) 

2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

4. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Ainsley Rob. Nostalgia and the music of Giya Kancheli. Great 

Britain, 2006. 

2. Brauneiss L. Grundsatzliches zum Tintinnabulistil Arvo 

Parts.Musiktheorie. 2001. № 16. 

3. Cope D.  New music composition.  New-York: Schimer books, 1977. 

4. Hillier, P. Arvo Part. New York: Oxford University Press,1997. 

5. Ivashkin A. Alfred Schnittke. London: Phaidon, 1996. 

6. Landsbergis V. M. K. Ciurlionis: time and Content. Vilnius: Lituanus, 

1992. 

7. Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary 

Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. 

№ 2.  С. 91-94. 

8. Pinkerton II D. Minimalism, the gothic stile, and tintinnabulation in 

selected1, works of Arvo Part.Pittsburgh, 1996. 

9. Worobiow N. M. K. Ciurlionis: Der litausche Maler und Musiker. 

Leipzig: Pribacis, 1938.  

10. Павлишин С. Музика ХХ століття: Навчальний посібник. Львів: 

БаК, 2005. 

11. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної 

музики: дві теоретичні парадигми одного художнього явища . 

LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану 

професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, 

Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-
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163. 

12. Узікова О. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-

філософський феномен: дис…..канд. мист.: спец. 

26.00.01/КНУКІМ. Київ. 2018. 

13. Швець Г. «Mein weg» Арво Пярта в контексті постмодернізму. 

Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Серія: Мистецтвознавство. №11. 2012. С. 31-44. 

Література 

додаткова 

1. Schwarz, K. Robert Minimalists. 20th Century Composers. New York: 

Phaidon Press, 1996.  

2. Опанасюк О. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. 

Київ: Аура Букс, 2018. 

3. Duffie B. A conversation with Giya Kancheli. Personalwebsite of Bruce 

Duffie. Chicago, 2009. URL: http://www. bruceduffie. com/kancheli. 

html.  

4. McBurney G. Imber Interviews with Giya Kancheli: 2003. URL: www 

artangel.оrg.uk/pages/past/03/03 

5. Trigg D. Giya Kancheli and the aesthetics of nostalgia. Azimute. Vol. 1, 

2003. URL: www. azimute. Org / music/ Kancheli — nostalgia, html. 

6. Dover D. Part and Penderecki: Divergent Voices and Common Bonds. 

Georgia, 1997. 

7. Brauneiss L. Arvo Part - Grenzganger zwischen Ost und West. Wort und 

Antwort.  1998. № 39. 

8. Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: За матеріалами 

зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера. 

2011. 

9. Adair М. Sofia Gubaidulina: Johnnespassion. The Omniscient Mussel 

URL:http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina. 

10. Cheng W. A conductor’s guide to Sofia Gubaidulina’s St. John 

Passion: a document submitted to the of the requirements for the degree 

of Doctor of Musical Arts. Cincinnati, 2006. 

11. Аlfred Schnittke zum 60. Geburtstag Eine Festschrift.- Hamburg, 

Hans Sikorski, 1994. 

12. Bürde Т. Alfred Schnittke (Zum Leben und Schaffen des 

Komponisten). Kludenbach: GMV, 1993. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

2 

- 

- 

60 

 

100 

      

  Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina
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64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія музики ХХ століття (1920-

1990-ті роки)» оновлено на засіданні кафедри історії 

музики та музичної етнографії (Протокол №11 від 

20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-методичної 

ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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Силабус курсу 

«Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки)» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

КАФЕДРА) 

 

 

Кучма Олена Петрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

історії музики та музичної етнографії 
 

E-mail та інші 

Контакти 

 

alenakuchma@gmail.com 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Цілі дисципліни -  вивчення музичної культури народів, що в означений 

період входили до складу колишнього Радянського Союзу; 

композиторський здобуток яких відмічено як ситуацією взаємовпливу, 

так і боротьбою за ідентичність. У зв’язку з цим, актуальності набуває 

знайомство з вітчизняною багатонаціональною музичною культурою в її 

численних інонаціональних проявах, а також у взаємодії з традиційними 

культурами суміжних країн. Необхідність курсу в учбовому процесі 

академії аргументовано соціально-культурними змінами в українській 

державі на сучасному етапі з потребою міжнародного визнання 

української культури у всіх її проявах, залучаючи і вагомі досягнення 

інших етносів, націй і народностей України. В межах курсу стає 

Назва українською 

мовою 

Історія музики ХХ століття (1920-1990-ті роки) 

Назва англійською 

мовою 

History of music of the XX century (1920-1990s) 

Код 02  «Культура та мистецтво» 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова спеціалізація 
Музикознавство  

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти Перший (бакалаврський) 

Рік навчання 4 (7-8 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4  

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота студента 

 
52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Залік: 7 та 8 семестри (денна форма) 

Залік: 7 та 8 семестри (заочна форма) 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:alenakuchma@gmail.com
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можливим вивчення культур, що були пов’язані з Україною етнічними 

ти історико-культурними зв‘язками. 
Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

ЗК 1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 14. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 16. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 17. 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. 

Спеціальні (за освітньою програмою) 

СК 2. Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у 

виконавській діяльності. 

СК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва. 

СК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між 

теорією та практикою музичного мистецтва. 

СК 5. Здатність використовувати знання про основні закономірності й 

сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

СК 9. Здатність розуміти основні шляхи інтерпретації художнього 

образу. 

СК 10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично- 

теоретичних систем та концепцій. 

СК 11. Здатність оперувати професійною термінологією. 

СК 12. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її в процесі практичної діяльності. 

СК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків. 

СК 15. Здатність здійснювати редакторську / менеджерську/ лекторську/ 

аранжувальну / звукорежисерську діяльність в сфері музичного 

мистецтва. 

СК 16. Здатність використовувати засоби масової інформації для 

просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної 

культури. 

СК 17. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні 
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технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та 

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

викладання гри на інструменті / вокалу /диригування / теорії, історії 

музики / композиції. 

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання 

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 
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‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

‒ вміти шукати, збирати, аналізувати данні, матеріали, мистецьку 

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія музики ХХ століття» 

вивчається на етапі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього рівня і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Проблеми періодизація історії музики ХХ століття.  

Тема 2. Традиції минулого періоду. Новітні теми та образи в мистецтві. 

Музичне життя 20-х років. Боротьба напрямків у музичній 

творчості. 

Тема 3. Розвиток симфонічного жанру в 20-ті роки.  

Тема 4. Музичний театр 20-х років. 

Тема 5. Пісенно-хорова творчість 20-х років.  

Тема 6. Музичне життя у 1930 роках. “Масова пісня” та її вплив на інші 

жанри музичного мистецтва. Музика до кіно. 

Тема 7. Досягнення музичного театру 30-х років. Полюси розвитку 

опери 30-х років. 

Тема 8. Розвиток симфонічного жанру в 30-ті роки. Тип «пісенної» 

симфонії та філософсько-драматичний симфонізм. 

Тема 9. Хорова та кантатно-ораторіальна творчість у 30-ті роки. 

Тема 10. Музичне життя в першій половині 40-х років. Пісенна 

творчість.  

Тема 11. Симфонічна творчість в першій половині 40-х років. 

Тема 12. Музичний театр в першій половині 40-х років. Камерно-

інструментальна музика цього періоду. Хорова та камерно-

вокальна музика. 

Тема 13. Загальна характеристика музичного та мистецького життя 

періоду 1945-х – 1958-х  років. Постанова 1948 року. 

Тема 14. Симфонічний жанр у 1945-х –1958-х роках.  

Тема 15. Музичний театр кінця 40-х – початку 50-х років. 

Тема 16. Нова фольклорна хвиля в музиці другої половини 1950-х 

років. Постанова 1958 року. Камернізація жанрів. Проблема 

жанрових взаємодій. 

Тема 17. Симфонічна музика періоду 1960-х – 1980-х  років. Загальний 

огляд. 

Тема 18. Музичний театр 1960-х – 1980-х  років, його види та 

особливості розвитку. Камерна опера та опера-ораторія. 

Тема 19. Розвиток жанрів хорової музики 1960-х – 1980-х  років. 

Передумови відродження жанрів духовної музики. Жанр «Реквієму» в 

музичній творчості композиторів кінця ХХ ст.  

Дидактичні методи 1. Теоретико-інформаційні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, 

консультування) 
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2. Практико-операційні (ілюстрація, аудіовідеодемонстрація тощо) 

3. Метод  самостійної роботи (робота з науковим, біографічним 

текстом, записами, порівняння, аналіз) 

4. Контрольно-оцінювальні. 

Література  1. Кучма О.П. Традиція та новаторство як діалогічний аспект 

жанрово-стильового формування в сучасній музиці. Музичне 

мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної 

консерваторії ім. А.В. Нежданової. Вип.15 – Одеса, 2012. 

2. Кучма О.П. Музичний стиль як історико-процесуальне явище: до 

проблеми авторського стилю в сучасній музиці. Музичне 

мистецтво й культура. Науковий вісник Одеської державної 

консерваторії ім. А.В. Нежданової. Вип.18 – Одеса, 2013. 

3. Павлишин С. Музика ХХ століття: Навчальний посібник. Львів: 

БаК, 2005. 

4. Самойленко А.  Сучасна музична мова або мова сучасної музики: 

дві теоретичні парадигми одного художнього явища . 

LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану 

професора Юрія Ясиновського / Упор. У. Граб, О. Козаренко, 

Н. Сиротнська. – Львів : Видавець Тарас Тетюк, 2014. – С. 155-

163. 

5. Узікова О. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-

філософський феномен: дис…..канд. мист.: спец. 

26.00.01/КНУКІМ. Київ. 2018. 

6. Швець Г. «Mein weg» Арво Пярта в контексті постмодернізму. 

Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Серія: Мистецтвознавство. №11. 2012. С. 31-44. 

7. Cope D.  New music composition.  New-York: Schimer books, 1977. 

8. Landsbergis V. M. K. Ciurlionis: time and Content. Vilnius: Lituanus, 

1992. 

9. Worobiow N. M. K. Ciurlionis: Der litausche Maler und Musiker. 

Leipzig: Pribacis, 1938.  

10. Hillier, P. Arvo Part. New York: Oxford University Press,1997. 

11. Ivashkin A. Alfred Schnittke. London: Phaidon, 1996. 

12. Ainsley Rob. Nostalgia and the music of Giya Kancheli. Great 

Britain, 2006. 

13. Brauneiss L. Grundsatzliches zum Tintinnabulistil Arvo 

Parts.Musiktheorie. 2001. № 16. 

14. Ovsyannikova-Тrеll A. Film music in the works of contemporary 

Ukrainian composers. Вісник Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2016. 

№ 2.  С. 91-94. 

15. Pinkerton II D. Minimalism, the gothic stile, and tintinnabulation in 

selected1, works of Arvo Part.Pittsburgh, 1996. 
 

Література 

додаткова 

1. Schwarz, K. Robert Minimalists. 20th Century Composers. New York: 

Phaidon Press, 1996.  

2. Опанасюк О. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти. 

Київ: Аура Букс, 2018. 

3. Duffie B. A conversation with Giya Kancheli. Personalwebsite of Bruce 

Duffie. Chicago, 2009. URL: http://www. bruceduffie. com/kancheli. 

html.  
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4. McBurney G. Imber Interviews with Giya Kancheli: 2003. URL: www 

artangel.оrg.uk/pages/past/03/03 

5. Trigg D. Giya Kancheli and the aesthetics of nostalgia. Azimute. Vol. 1, 

2003. URL: www. azimute. Org / music/ Kancheli — nostalgia, html. 

6. Dover D. Part and Penderecki: Divergent Voices and Common Bonds. 

Georgia, 1997. 

7. Brauneiss L. Arvo Part - Grenzganger zwischen Ost und West. Wort und 

Antwort.  1998. № 39. 

8. Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: За матеріалами 

зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим. Київ: Дух і Літера. 

2011. 

9. Adair М. Sofia Gubaidulina: Johnnespassion. The Omniscient Mussel 

URL:http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina. 

10. Cheng W. A conductor’s guide to Sofia Gubaidulina’s St. John 

Passion: a document submitted to the of the requirements for the degree 

of Doctor of Musical Arts. Cincinnati, 2006. 

11. Аlfred Schnittke zum 60. Geburtstag Eine Festschrift.- Hamburg, 

Hans Sikorski, 1994. 

12. Bürde Т. Alfred Schnittke (Zum Leben und Schaffen des 

Komponisten). Kludenbach: GMV, 1993. 
 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

2 

- 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

http://theomniscientmussel.com/2008/03/sofia-gubaidulina
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навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія музики ХХ століття (1920-

1990-ті роки)» оновлено на засіданні кафедри історії 

музики та музичної етнографії (Протокол №11 від 

20.05.2022); розглянуто на засіданні Науково-методичної 

ради (Протокол № 7 від  29 червня 2022 р.) та 

затверджено на засіданні Вченої ради Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової 

(Протокол № 11 від  29 червня 2022 р). 
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