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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою навчального курсу є грунтовна музично-історична підготовка 

спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі світової зарубіжної 

музики. Предметні результати: ознайомлення студентів  з історією 

зарубіжної музичної культури, з її провідними напрямками та стилями, 

етапами ровитку, творчістю видатних композиторів. Виховати 

розуміння заномірностей музично-історичного процесу. Зазначити 

соціально-культурну обумовленість музично-історичного руху. 

Розвинути художньо-історичне мислення студентів, поглибити фахові 

знання  в галузі музичних стилів, жанрів, форм.  
 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

Назва українською 

мовою 
Історія світової музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign music 

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

Фахова спеціалізація 
Музикознавство 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1 та 2 (1-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

240/8 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
90+30 годин - денна форма 

24+6 годин – заочна форма 

120 годин – денна форма 

210 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 1, 2, 3, 4 семестри 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 
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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, Ті 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 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, 

диригентської, педагогічної діяльності. 

СК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними 
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вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

(поглиблені для курсу) 

‒ 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 

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 
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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 світової музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних наук гуманітарного циклу, основних 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної 

орієнтації майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: виконавців, 

музикознавців, композиторів, викладачів мистецьких закладів, артистів 

творчих колективів, диригентів. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Музична культура Античності. Давня Греція. Давній Рим.  

Тема 2. Синкретична природа музичного мистецтва давнього світу. 

Тема 3. Музична культура Раннього Середньовіччя.   

Тема 4. Музична культура Класичного Середньовіччя: XI–XIII ст. 

Тема 5. Струнно-щипкові духові інструменти у мистецтві світських 

музикантів (трубадури, трувери, мейстерзінгери) та духові інструменти 

у синкретичному мистецтві гістріонів/жонглерів/голіардів та ін.  

Тема 6. Доба Ars nova у Франції та Італії.  

Тема 7. Музична культура Західної Європи доби Ренесансу: XV-XVI ст. 

Тема 8. Жанрові напрямки лютнєвої музики у творчості 

західноєвропейських композиторів  XVI ст. 

Тема 9. Жанр мадригалу у становленні вокально-інструментального 

виконавства. 

Тема 10. Ренесансна пісня як репрезентація властивостей національного 

стилю. 

Тема 11. Початок нового часу: західноєвропейська музична культура 

доби Бароко. 

Тема 12. Музичний театр XVII століття. Ґенеза та шляхи розвитку. 

Жанрово-побутові витоки оперної естетики Г. Персела. 

Тема 13. Художньо-семантичні функції духових інструментів в 

бароковому музично-театральному мистецтві. 

Тема 14. Жанрово-стильові напрями інструментальної музики XVII - 1 

пол. XVIII ст. 

Тема 15. Жанрова система та стильові властивості інструментальної 

музики Баха та Генделя. 

Тема 16. Музичний театр XVIII століття. Напрями розвитку оперного 

мистецтва у Франції та Італії. Оперна реформа К. Глюка. 

Тема 17. Віденська класична творча школа. Симфонічна творчість 

Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

Тема 18. Фольклорні витоки індивідуально-композиторського стилю Й. 

Гайдна та Л. Бетховена. 

Тема 20. Оперна творчість В. Моцарта та Л. Бетховена. 

Тема 21. Романтизм у європейському музичному мистецтві XIX ст. 
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Історіографія, хронологія, ідеологія, стиль. 

Тема 22. Програмний симфонізм. Симфонічна поема та симфонія. 

Програмний симфонізм у творчості Берліоза та Ліста. 

Тема 23. Кантатно-ораториальні жанри в творчості композиторів XIX 

ст. Інтерпретація духовних жанрів в творчості композиторів XIX ст. 

Тема 24. Опера XIX ст. Жанри. Стильові властивості. Тенденції 

розвитку. Французька опера XIX ст. Стиль ампір в музиці і «grand 

opera».  

Тема 25. Реформаторські принципи музичного театру Р. Вагнера. 

Властивості реалізації в творчості концепції Gesamtkunstwerk. 

Тема 26. Верді та проблематика розвитку італійської опери у XIX 

столітті.   

Тема 27. Музична культура Європи кінця XIX – XX ст. Періодизація 

розвитку. Естетичні напрями. Стильові тенденції. Жанрова система. 

Репрезентанти.  

Тема 26. Музична культура Франції кінця XIX – XX ст. Музика Франції. 

Жанри ораторії-містерії та хореографічної симфонії в творчості К. 

Дебюссі і М. Равеля. Кантатно-ораторіальні жанри у творчості А. 

Онеггера та Ф. Пуленка. 

Тема 27. Музична культура Австрії та Німеччини кінця XIX – XX ст. 

Музика Австрії. Інтерпретація жанру симфонії в творчості Малера. 

Музичний театр експресіонізму. Інструментальні жанри Нововіденскої 

школи. Музика Німеччини. Музич. театр і програмний симфонізм 

Штрауса.  

Тема 28. Музичний театр Орфа. Жанр сценічної кантати в тв. 

композитора. 

Тема 29. Музична культура Італії та Іспанії кінця XIX – XX ст. Веризм, 

неокласицизм, футуризм в італійській музиці. Жанри інструмент. муз. в 

творчості Фальі. 

Тема 30. Музика культура країн Східної Європи кінця XIX – XX ст. 

Тема 31. Музична культура Англії кінця XIX – XX ст. Кантатно-

ораторіальні жанри у творчості Б. Бріттена 

Тема 32. Музична культура США кінця XIX – XX ст. Камерно-

інструментальна творчість Ч. Айвза. 

Тема 33. Музична культура Угорщини та Польщі. Камерно-

інструментальні жанри в творчості Б. Бартока. Кантатно-ораторіальні 

жанри в творчості К. Пендерецького. Оркестрова музика В. 

Лютославського. 

Тема 34. Шляхи розвитку зарубіжної музики другої половини ХХ ст. 

Естетичні напрямки. Стильові тенденції. Жанрова система. Техніки 

композиції.  

Тема 35. Музичні течії авангарду «другої хвилі» та епохи 

постмодернізму. Соноризм і полістилістика як нові способи музичн. 

мислення та художні явища. Медитативна музика і мінімалізм. 

Інструментальний театр. 



 6 

 

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. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: 

Навчальн.посібн. Львів: Світ, 2004. 344 с. 

2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших 

часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна 

колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с. 

3. Гукова, В.В. Світова музична література: музика і музична мова: 

перший рік навчання: навч. посібник для спеціалізов. мистец. 

навч. закл. К.: Мелосвіт, 2006. 172 с.: портр., нот. іл.  

4. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від 

бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жаиа-Батіста 

Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., 

спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво Одеса : Одеська нац. музична 

академія ім. А.В.Нежданової, 2010. 20 с 

5. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. Кіровоград, 

2005. 226 с. 

6. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. 

Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003.  188 с. 

7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова 

музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с. 

8. Жаркова В. Б. Десять взглядов на историю западноевропейской 

музыки. Т.1. Киев. ArtHuss. 2018. Т.2 Киев. ArtHuss. 2020. 

9. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. 

Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник ; за ред. М. 

Р. Черкашиної. К. : Заповіт, 1998. 384 с. 

10. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний 

посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с. 

11. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

12. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. 

Чернівці: «Місто», 2020. 448 с. 

13. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. 

Чернівці: Місто, 2016.  280 с. 

14. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанрово-

стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с. 

15. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 

2005. – 232 с. 

16. Павлишин, С. Музика двадцятого століття: навч. посібник для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / С. 

Павлишин; Львів. держ. муз. академія ім.. М. Лисенка. Львів: 

БаК, 2005. 232 с.  

17. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура. SINTAGMA MUSICUM. Збірка наукових 
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статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин.  Львів : 

«Сполом», 2010.  С. 13–20. 

18. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. 

К.: Стилос, 2006. 

19. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, 

напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с. 

20. Шадріна-Личак О. В. Авторська аплікатура в безтактових 

прелюдіях Ж. Ф. Дандрійо: до проблеми вивчення автентичного 

стилю клавесинного виконання. Науковий вiсник НМАУ імені П. 

І. Чайковського : Старовинна музика: сучасний погляд : [зб. 

статей]. – К., 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 194–199. 

21. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and 

semantic intents of musical art (on the example of the style tendency 

of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-

203. (WOS) 

22. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko 

J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between 

worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, 

pp. 158-165. (WOS) 

23. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of 

culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, 

pp. 190-192. (WOS) 

Література 

додаткова 

1. Зав’ялова О. Історія західноєвропейської музики: навчальний 

посібник.Суми: Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. Макаренка, 2003. 

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX 

ст.  Київ музичний.  К., 1982. 

3. Гукова В. В. Світова музична література. Перший рік навчання . 

К. : Мелосвіт, 2006. 285 с. 

4.  Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

5. Савицька Н. Хронос композиторської життєтворчості. Львів : 

Сполом, 2008. 320 с.  

6. Семікозов А. Опера та інструментальна музика в Італії першої 

половини XVII століття: розбіжності функціонування та аспекти 

взаємодії. Часопис Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського: наук. журн. / [гол. редактор В. І. Рожок]. К., 

2012. № 1 (14). С. 155 – 16.  

7. Чернова І.В. Історія зарубіжної музики: Американські 

композитори ХХ століття: Навч. посібник. Львів. 2010. 128 с. 

8. Пясковський І. До проблеми семіотичного аналізу музичного 

тексту. Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного 

твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 37–41. 

9. Самойленко О. Діалог як музично-культурологічний феномен: 

методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. 

... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с. 

10. Швець Н. Риси пізнього стилю Бели Бартока в творах для 

струнних смичкових інструментів . Наукові записки 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. 2004. № 1. С. 

16–22. 

11. Caplin W. Classical Forms. New York: Oxford University Press, 

1998. 307 p. 

12. Cooke P. The Violin-Instrument of Four Continents. The Cambridge 

Companion to the Violin, ed. Robin Stowell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 234 p. 

13. Nyman M. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge 

University Press. 1999. 221 p. 

14. Neumann F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, 

with Special Emphasis on J. S. Bach. Princeton: Princeton University 

Press, 1978. 648 р. 

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 

Заліки 

Екзамен 

Атестація 

- 

4 

- 

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 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія світової музики» оновлено 

на засіданні кафедри історії музики та музичної 

етнографії (Протокол №11 від 20.05.2022); розглянуто на 

засіданні Науково-методичної ради (Протокол № 7 від  
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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 світової музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

 orcid.org/ 0000-0002-1969-5530 

Гузєєва Валентина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,  

професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

E-mail та інші 

Контакти 

 

alex1973@i.ua +38 (066) 3733131 

tina112@meta.ua +38 (067) 2783327 
 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою навчального курсу є грунтовна музично-історична підготовка 

спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі світової зарубіжної 

музики. Предметні результати: ознайомлення студентів  з історією 

зарубіжної музичної культури, з її провідними напрямками та стилями, 

етапами ровитку, творчістю видатних композиторів. Виховати 

розуміння заномірностей музично-історичного процесу. Зазначити 

соціально-культурну обумовленість музично-історичного руху. 

Розвинути художньо-історичне мислення студентів, поглибити фахові 

знання  в галузі музичних стилів, жанрів, форм.  
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 

Назва українською 

мовою 
Історія світової музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign music 

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

Фахова спеціалізація 
Народні інструменти 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1 та 2 (1-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

240/8 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
90+30 годин - денна форма 

24+6 годин – заочна форма 

120 годин – денна форма 

210 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 1, 2, 3, 4 семестри 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:alex1973@i.ua
mailto:al_sam@ukr.net
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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, Ті 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 

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) 
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‒ 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 

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;  
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‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці 
 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія світової музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних наук гуманітарного циклу, основних 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної 

орієнтації майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: виконавців, 

музикознавців, композиторів, викладачів мистецьких закладів, артистів 

творчих колективів, диригентів. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Музична культура Античності. Давня Греція. Давній Рим.  

Тема 2. Синкретична природа музичного мистецтва давнього світу. 

Тема 3. Музична культура Раннього Середньовіччя.   

Тема 4. Музична культура Класичного Середньовіччя: XI–XIII ст. 

Тема 5. Струнно-щипкові духові інструменти у мистецтві світських 

музикантів (трубадури, трувери, мейстерзінгери) та духові інструменти 

у синкретичному мистецтві гістріонів/жонглерів/голіардів та ін.  

Тема 6. Доба Ars nova у Франції та Італії.  

Тема 7. Музична культура Західної Європи доби Ренесансу: XV-XVI ст. 

Тема 8. Жанрові напрямки лютнєвої музики у творчості 

західноєвропейських композиторів  XVI ст. 

Тема 9. Жанр мадригалу у становленні вокально-інструментального 

виконавства. 

Тема 10. Ренесансна пісня як репрезентація властивостей національного 

стилю. 

Тема 11. Початок нового часу: західноєвропейська музична культура 

доби Бароко. 

Тема 12. Музичний театр XVII століття. Ґенеза та шляхи розвитку. 

Жанрово-побутові витоки оперної естетики Г. Персела. 

Тема 13. Художньо-семантичні функції духових інструментів в 

бароковому музично-театральному мистецтві. 

Тема 14. Жанрово-стильові напрями інструментальної музики XVII - 1 

пол. XVIII ст. 

Тема 15. Жанрова система та стильові властивості інструментальної 

музики Баха та Генделя. 

Тема 16. Музичний театр XVIII століття. Напрями розвитку оперного 

мистецтва у Франції та Італії. Оперна реформа К. Глюка. 

Тема 17. Віденська класична творча школа. Симфонічна творчість 

Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

Тема 18. Фольклорні витоки індивідуально-композиторського стилю Й. 

Гайдна та Л. Бетховена. 

Тема 20. Оперна творчість В. Моцарта та Л. Бетховена. 

Тема 21. Романтизм у європейському музичному мистецтві XIX ст. 

Історіографія, хронологія, ідеологія, стиль. 

Тема 22. Програмний симфонізм. Симфонічна поема та симфонія. 

Програмний симфонізм у творчості Берліоза та Ліста. 

Тема 23. Кантатно-ораториальні жанри в творчості композиторів XIX 

ст. Інтерпретація духовних жанрів в творчості композиторів XIX ст. 

Тема 24. Опера XIX ст. Жанри. Стильові властивості. Тенденції 

розвитку. Французька опера XIX ст. Стиль ампір в музиці і «grand 

opera».  
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Тема 25. Реформаторські принципи музичного театру Р. Вагнера. 

Властивості реалізації в творчості концепції Gesamtkunstwerk. 

Тема 26. Верді та проблематика розвитку італійської опери у XIX 

столітті.   

Тема 27. Музична культура Європи кінця XIX – XX ст. Періодизація 

розвитку. Естетичні напрями. Стильові тенденції. Жанрова система. 

Репрезентанти.  

Тема 26. Музична культура Франції кінця XIX – XX ст. Музика Франції. 

Жанри ораторії-містерії та хореографічної симфонії в творчості К. 

Дебюссі і М. Равеля. Кантатно-ораторіальні жанри у творчості А. 

Онеггера та Ф. Пуленка. 

Тема 27. Музична культура Австрії та Німеччини кінця XIX – XX ст. 

Музика Австрії. Інтерпретація жанру симфонії в творчості Малера. 

Музичний театр експресіонізму. Інструментальні жанри Нововіденскої 

школи. Музика Німеччини. Музич. театр і програмний симфонізм 

Штрауса.  

Тема 28. Музичний театр Орфа. Жанр сценічної кантати в тв. 

композитора. 

Тема 29. Музична культура Італії та Іспанії кінця XIX – XX ст. Веризм, 

неокласицизм, футуризм в італійській музиці. Жанри інструмент. муз. в 

творчості Фальі. 

Тема 30. Музика культура країн Східної Європи кінця XIX – XX ст. 

Тема 31. Музична культура Англії кінця XIX – XX ст. Кантатно-

ораторіальні жанри у творчості Б. Бріттена 

Тема 32. Музична культура США кінця XIX – XX ст. Камерно-

інструментальна творчість Ч. Айвза. 

Тема 33. Музична культура Угорщини та Польщі. Камерно-

інструментальні жанри в творчості Б. Бартока. Кантатно-ораторіальні 

жанри в творчості К. Пендерецького. Оркестрова музика В. 

Лютославського. 

Тема 34. Шляхи розвитку зарубіжної музики другої половини ХХ ст. 

Естетичні напрямки. Стильові тенденції. Жанрова система. Техніки 

композиції.  

Тема 35. Музичні течії авангарду «другої хвилі» та епохи 

постмодернізму. Соноризм і полістилістика як нові способи музичн. 

мислення та художні явища. Медитативна музика і мінімалізм. 

Інструментальний театр. 

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. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: 

Навчальн.посібн. Львів: Світ, 2004. 344 с. 

2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших 

часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна 

колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с. 

3. Гукова, В.В. Світова музична література: музика і музична мова: 

перший рік навчання: навч. посібник для спеціалізов. мистец. 

навч. закл. К.: Мелосвіт, 2006. 172 с.: портр., нот. іл.  

4. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від 
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бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жаиа-Батіста 

Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., 

спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво Одеса : Одеська нац. музична 

академія ім. А.В.Нежданової, 2010. 20 с 

5. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. Кіровоград, 

2005. 226 с. 

6. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. 

Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003.  188 с. 

7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова 

музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с. 

8. Жаркова В. Б. Десять взглядов на историю западноевропейской 

музыки. Т.1. Киев. ArtHuss. 2018. Т.2 Киев. ArtHuss. 2020. 

9. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. 

Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник ; за ред. М. 

Р. Черкашиної. К. : Заповіт, 1998. 384 с. 

10. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний 

посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с. 

11. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

12. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. 

Чернівці: «Місто», 2020. 448 с. 

13. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. 

Чернівці: Місто, 2016.  280 с. 

14. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанрово-

стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с. 

15. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 

2005. – 232 с. 

16. Павлишин, С. Музика двадцятого століття: навч. посібник для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / С. 

Павлишин; Львів. держ. муз. академія ім.. М. Лисенка. Львів: 

БаК, 2005. 232 с.  

17. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура. SINTAGMA MUSICUM. Збірка наукових 

статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин.  Львів : 

«Сполом», 2010.  С. 13–20. 

18. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. 

К.: Стилос, 2006. 

19. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, 

напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с. 

20. Шадріна-Личак О. В. Авторська аплікатура в безтактових 

прелюдіях Ж. Ф. Дандрійо: до проблеми вивчення автентичного 

стилю клавесинного виконання. Науковий вiсник НМАУ імені П. 

І. Чайковського : Старовинна музика: сучасний погляд : [зб. 

статей]. – К., 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 194–199. 

21. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and 

semantic intents of musical art (on the example of the style tendency 

of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-

https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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203. (WOS) 

22. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko 

J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between 

worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, 

pp. 158-165. (WOS) 

23. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of 

culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, 

pp. 190-192. (WOS) 

Література 

додаткова 

1. Зав’ялова О. Історія західноєвропейської музики: навчальний 

посібник.Суми: Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. Макаренка, 2003. 

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX 

ст.  Київ музичний.  К., 1982. 

3. Гукова В. В. Світова музична література. Перший рік навчання . 

К. : Мелосвіт, 2006. 285 с. 

4.  Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

5. Савицька Н. Хронос композиторської життєтворчості. Львів : 

Сполом, 2008. 320 с.  

6. Семікозов А. Опера та інструментальна музика в Італії першої 

половини XVII століття: розбіжності функціонування та аспекти 

взаємодії. Часопис Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського: наук. журн. / [гол. редактор В. І. Рожок]. К., 

2012. № 1 (14). С. 155 – 16.  

7. Чернова І.В. Історія зарубіжної музики: Американські 

композитори ХХ століття: Навч. посібник. Львів. 2010. 128 с. 

8. Пясковський І. До проблеми семіотичного аналізу музичного 

тексту. Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного 

твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 37–41. 

9. Самойленко О. Діалог як музично-культурологічний феномен: 

методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. 

... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с. 

10. Швець Н. Риси пізнього стилю Бели Бартока в творах для 

струнних смичкових інструментів . Наукові записки 

Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. 2004. № 1. С. 

16–22. 

11. Caplin W. Classical Forms. New York: Oxford University Press, 

1998. 307 p. 

12. Cooke P. The Violin-Instrument of Four Continents. The Cambridge 

Companion to the Violin, ed. Robin Stowell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 234 p. 

13. Nyman M. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge 

University Press. 1999. 221 p. 

14. Neumann F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, 

with Special Emphasis on J. S. Bach. Princeton: Princeton University 

Press, 1978. 648 р. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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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 

Заліки 

Екзамен 

Атестація 

- 

4 

- 

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 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія світової музики» 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 світової музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

 orcid.org/ 0000-0002-1969-5530 

Гузєєва Валентина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,  

професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

E-mail та інші 

Контакти 

 

alex1973@i.ua +38 (066) 3733131 

tina112@meta.ua +38 (067) 2783327 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою навчального курсу є грунтовна музично-історична підготовка 

спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі світової зарубіжної 

музики. Предметні результати: ознайомлення студентів  з історією 

зарубіжної музичної культури, з її провідними напрямками та стилями, 

етапами ровитку, творчістю видатних композиторів. Виховати 

розуміння заномірностей музично-історичного процесу. Зазначити 

соціально-культурну обумовленість музично-історичного руху. 

Розвинути художньо-історичне мислення студентів, поглибити фахові 

знання  в галузі музичних стилів, жанрів, форм.  
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 

Назва українською 

мовою 
Історія світової музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign music 

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 1 та 2 (1-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

240/8 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
90+30 годин - денна форма 

24+6 годин – заочна форма 

120 годин – денна форма 

210 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 1, 2, 3, 4 семестри 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:alex1973@i.ua
mailto:al_sam@ukr.net
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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, Ті 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 

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) 
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‒ 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 

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;  
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‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці 
 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія світової музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних наук гуманітарного циклу, основних 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної 

орієнтації майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: виконавців, 

музикознавців, композиторів, викладачів мистецьких закладів, артистів 

творчих колективів, диригентів. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Музична культура Античності. Давня Греція. Давній Рим.  

Тема 2. Синкретична природа музичного мистецтва давнього світу. 

Тема 3. Музична культура Раннього Середньовіччя.   

Тема 4. Музична культура Класичного Середньовіччя: XI–XIII ст. 

Тема 5. Струнно-щипкові духові інструменти у мистецтві світських 

музикантів (трубадури, трувери, мейстерзінгери) та духові інструменти 

у синкретичному мистецтві гістріонів/жонглерів/голіардів та ін.  

Тема 6. Доба Ars nova у Франції та Італії.  

Тема 7. Музична культура Західної Європи доби Ренесансу: XV-XVI ст. 

Тема 8. Жанрові напрямки лютнєвої музики у творчості 

західноєвропейських композиторів  XVI ст. 

Тема 9. Жанр мадригалу у становленні вокально-інструментального 

виконавства. 

Тема 10. Ренесансна пісня як репрезентація властивостей національного 

стилю. 

Тема 11. Початок нового часу: західноєвропейська музична культура 

доби Бароко. 

Тема 12. Музичний театр XVII століття. Ґенеза та шляхи розвитку. 

Жанрово-побутові витоки оперної естетики Г. Персела. 

Тема 13. Художньо-семантичні функції духових інструментів в 

бароковому музично-театральному мистецтві. 

Тема 14. Жанрово-стильові напрями інструментальної музики XVII - 1 

пол. XVIII ст. 

Тема 15. Жанрова система та стильові властивості інструментальної 

музики Баха та Генделя. 

Тема 16. Музичний театр XVIII століття. Напрями розвитку оперного 

мистецтва у Франції та Італії. Оперна реформа К. Глюка. 

Тема 17. Віденська класична творча школа. Симфонічна творчість 

Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

Тема 18. Фольклорні витоки індивідуально-композиторського стилю Й. 

Гайдна та Л. Бетховена. 

Тема 20. Оперна творчість В. Моцарта та Л. Бетховена. 

Тема 21. Романтизм у європейському музичному мистецтві XIX ст. 

Історіографія, хронологія, ідеологія, стиль. 

Тема 22. Програмний симфонізм. Симфонічна поема та симфонія. 

Програмний симфонізм у творчості Берліоза та Ліста. 

Тема 23. Кантатно-ораториальні жанри в творчості композиторів XIX 

ст. Інтерпретація духовних жанрів в творчості композиторів XIX ст. 

Тема 24. Опера XIX ст. Жанри. Стильові властивості. Тенденції 

розвитку. Французька опера XIX ст. Стиль ампір в музиці і «grand 

opera».  
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Тема 25. Реформаторські принципи музичного театру Р. Вагнера. 

Властивості реалізації в творчості концепції Gesamtkunstwerk. 

Тема 26. Верді та проблематика розвитку італійської опери у XIX 

столітті.   

Тема 27. Музична культура Європи кінця XIX – XX ст. Періодизація 

розвитку. Естетичні напрями. Стильові тенденції. Жанрова система. 

Репрезентанти.  

Тема 26. Музична культура Франції кінця XIX – XX ст. Музика Франції. 

Жанри ораторії-містерії та хореографічної симфонії в творчості К. 

Дебюссі і М. Равеля. Кантатно-ораторіальні жанри у творчості А. 

Онеггера та Ф. Пуленка. 

Тема 27. Музична культура Австрії та Німеччини кінця XIX – XX ст. 

Музика Австрії. Інтерпретація жанру симфонії в творчості Малера. 

Музичний театр експресіонізму. Інструментальні жанри Нововіденскої 

школи. Музика Німеччини. Музич. театр і програмний симфонізм 

Штрауса.  

Тема 28. Музичний театр Орфа. Жанр сценічної кантати в тв. 

композитора. 

Тема 29. Музична культура Італії та Іспанії кінця XIX – XX ст. Веризм, 

неокласицизм, футуризм в італійській музиці. Жанри інструмент. муз. в 

творчості Фальі. 

Тема 30. Музика культура країн Східної Європи кінця XIX – XX ст. 

Тема 31. Музична культура Англії кінця XIX – XX ст. Кантатно-

ораторіальні жанри у творчості Б. Бріттена 

Тема 32. Музична культура США кінця XIX – XX ст. Інструментальна 

творчість Ч. Айвза. 

Тема 33. Музична культура Угорщини та Польщі. Інструментальні 

жанри в творчості Б. Бартока. Кантатно-ораторіальні жанри в творчості 

К. Пендерецького. Оркестрова музика В. Лютославського. 

Тема 34. Шляхи розвитку зарубіжної музики другої половини ХХ ст. 

Естетичні напрямки. Стильові тенденції. Жанрова система. Техніки 

композиції.  

Тема 35. Музичні течії авангарду «другої хвилі» та епохи 

постмодернізму. Соноризм і полістилістика як нові способи музичн. 

мислення та художні явища. Медитативна музика і мінімалізм. 

Інструментальний театр. 

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. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: 

Навчальн.посібн. Львів: Світ, 2004. 344 с. 

2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших 

часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна 

колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с. 

3. Гукова, В.В. Світова музична література: музика і музична мова: 

перший рік навчання: навч. посібник для спеціалізов. мистец. 

навч. закл. К.: Мелосвіт, 2006. 172 с.: портр., нот. іл.  

4. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від 

бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жаиа-Батіста 
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Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., 

спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво Одеса : Одеська нац. музична 

академія ім. А.В.Нежданової, 2010. 20 с 

5. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. Кіровоград, 

2005. 226 с. 

6. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. 

Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003.  188 с. 

7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова 

музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с. 

8. Жаркова В. Б. Десять взглядов на историю западноевропейской 

музыки. Т.1. Киев. ArtHuss. 2018. Т.2 Киев. ArtHuss. 2020. 

9. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. 

Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник ; за ред. М. 

Р. Черкашиної. К. : Заповіт, 1998. 384 с. 

10. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний 

посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с. 

11. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

12. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. 

Чернівці: «Місто», 2020. 448 с. 

13. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. 

Чернівці: Місто, 2016.  280 с. 

14. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанрово-

стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с. 

15. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 

2005. – 232 с. 

16. Павлишин, С. Музика двадцятого століття: навч. посібник для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / С. 

Павлишин; Львів. держ. муз. академія ім.. М. Лисенка. Львів: 

БаК, 2005. 232 с.  

17. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура. SINTAGMA MUSICUM. Збірка наукових 

статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин.  Львів : 

«Сполом», 2010.  С. 13–20. 

18. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. 

К.: Стилос, 2006. 

19. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, 

напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с. 

20. Шадріна-Личак О. В. Авторська аплікатура в безтактових 

прелюдіях Ж. Ф. Дандрійо: до проблеми вивчення автентичного 

стилю клавесинного виконання. Науковий вiсник НМАУ імені П. 

І. Чайковського : Старовинна музика: сучасний погляд : [зб. 

статей]. – К., 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 194–199. 

21. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and 

semantic intents of musical art (on the example of the style tendency 

of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-

203. (WOS) 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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22. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko 

J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between 

worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, 

pp. 158-165. (WOS) 

23. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of 

culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, 

pp. 190-192. (WOS) 

Література 

додаткова 

1. Зав’ялова О. Історія західноєвропейської музики: навчальний 

посібник.Суми: Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. Макаренка, 2003. 

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX 

ст.  Київ музичний.  К., 1982. 

3. Гукова В. В. Світова музична література. Перший рік навчання . 

К. : Мелосвіт, 2006. 285 с. 

4.  Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

5. Савицька Н. Хронос композиторської життєтворчості. Львів : 

Сполом, 2008. 320 с.  

6. Семікозов А. Опера та інструментальна музика в Італії першої 

половини XVII століття: розбіжності функціонування та аспекти 

взаємодії. Часопис Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського: наук. журн. / [гол. редактор В. І. Рожок]. К., 

2012. № 1 (14). С. 155 – 16.  

7. Чернова І.В. Історія зарубіжної музики: Американські 

композитори ХХ століття: Навч. посібник. Львів. 2010. 128 с. 

8. Пясковський І. До проблеми семіотичного аналізу музичного 

тексту. Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного 

твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 37–41. 

9. Самойленко О. Діалог як музично-культурологічний феномен: 

методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. 

... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с. 

10. Швець Н. Риси пізнього стилю Бели Бартока в творах для 

струнних смичкових інструментів . Наукові записки 

Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. 2004. № 1. С. 

16–22. 

11. Caplin W. Classical Forms. New York: Oxford University Press, 

1998. 307 p. 

12. Cooke P. The Violin-Instrument of Four Continents. The Cambridge 

Companion to the Violin, ed. Robin Stowell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 234 p. 

13. Nyman M. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge 

University Press. 1999. 221 p. 

14. Neumann F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, 

with Special Emphasis on J. S. Bach. Princeton: Princeton University 

Press, 1978. 648 р. 

Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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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 

Заліки 

Екзамен 

Атестація 

- 

4 

- 

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 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія світової музики» 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 світової музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

Овсяннікова-Трель Олександра Андріївна, доктор мистецтвознавства, 

доцент, професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

 orcid.org/ 0000-0002-1969-5530 
 

E-mail та інші 

Контакти 

 

alex1973@i.ua +38 (066) 3733131 
 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою навчального курсу є грунтовна музично-історична підготовка 

спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі світової зарубіжної 

музики. Предметні результати: ознайомлення студентів  з історією 

зарубіжної музичної культури, з її провідними напрямками та стилями, 

етапами ровитку, творчістю видатних композиторів. Виховати 

розуміння заномірностей музично-історичного процесу. Зазначити 

соціально-культурну обумовленість музично-історичного руху. 

Розвинути художньо-історичне мислення студентів, поглибити фахові 

знання  в галузі музичних стилів, жанрів, форм.  
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. 

Назва українською 

мовою 
Історія світової музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign music 

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

Фахова спеціалізація 
Фортепіано; композиція 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1 та 2 (1-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

240/8 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
90+30 годин - денна форма 

24+6 годин – заочна форма 

120 годин – денна форма 

210 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 1, 2, 3, 4 семестри 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:alex1973@i.ua
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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, Ті 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 

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 формувати уявлення про основні історичні епохи в 
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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 

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 
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Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія світової музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних наук гуманітарного циклу, основних 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної 

орієнтації майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: виконавців, 

музикознавців, композиторів, викладачів мистецьких закладів, артистів 

творчих колективів, диригентів. 

Зміст дисципліни  
 

1. Музична культура Античності. Давня Греція. Давній Рим.  

2. Музична культура Раннього Середньовіччя.    

3. Музична культура Класичного Середньовіччя: XI–XIII ст. 

4. Доба Ars nova у Франції та Італії.  

5. Музична культура Західної Європи доби Ренесансу: XV-XVI 

ст. 

6. Жанрові напрямки органної музики у творчості 

західноєвропейських композиторів  XVI ст. 

7. Початок нового часу: західноєвропейська музична культура 

доби Бароко. 

8. Англійські вьорджинелісти та французські клавесиністи в 

еволюції  клавірного мистецтва.  

9. Клавірна соната у творчості Й. Кунау. 

10. Музичний театр XVII століття. Ґенеза та шляхи розвитку. 

11. Жанрово-стильові напрями інструментальної музики XVII - 1 

пол. XVIII ст. 

12. 12.Клавесин та орган у формуванні тріо-сонати як провідного 

жанру камерного інструменталізму.  

13. Жанрова-стильова сфера органної музики у творчості 

німецьких композиторів XVII ст.  

14. Жанрова система та стильові властивості інструментальної 

музики Баха та Генделя. Клавір у творчості Баха та Генделя. 

15. Музичний театр у Франції та Італії. Оперна реформа К. 

Глюка. 

16. Віденська класична творча школа. Симфонічна творчість 

Гайдна, Моцарта, Бетховена. 

17. Жанрова сфера фортепіанної музики у творчості віденських 

класиків. 

18. Оперна творчість В. Моцарта та Л. Бетховена. 

19. Музична культура Австро-Німеччини XIX ст. Німецька 

романтична опера. 

20. Австро-німецький симфонізм. 

21. Жанрово-стильова сфера фортепіанної музики Ф. Шуберта.    

22. Фортепіанні твори К. Вебера та Ф. Мендельсона у 

становленні романтичного фортепіанного стилю.  

23. Фортепіанний цикл у творчості Р. Шумана.  

24. Стильовий синтез  у фортепіанній музиці Й. Брамса. 

25. Феномен фортепіанного стилю Ф. Ліста. 

26. Музична культура Італії XIX ст. Еволюція оперного жанру у 

творчості Дж. Россіні, Г. Доніцетті, В. Белліні, Дж. Верді.  

27. Музична культура Франції XIX ст. Провідні стильові напрями 

оперного жанру у творчості Ш. Гуно, Ж. Бізе, Л. Деліба та Ж. 
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Масне.   

28. Твори для органу та фортепіано С. Франка. 

29. Музична культура Польщі XIX ст. Творчість Ф. Шопена. 

30. Музична культура Норвегії та  Іспанії XIX ст. Творчість Е. 

Гріга та І. Альбеніса.  

31. Музична культура Західної Європи на межі XIX-XX ст: 

провідні стильові тенденції та жанровий контекст.  

32. Фортепіанна спадщина К. Дебюссі та М. Равеля.  

33. Феномен неактуального стиля Е. Саті.    

34. Музична культура Австрії та Німеччини першої половини ХХ 

ст. Фортепіанна творчисть П. Хіндеміта.  

35. Музична культура Франції першої половини ХХ ст. Твори 

для фортепіано композиторів «Шістки»   

36. Музична культура  Італії першої половини ХХ ст. Творча 

постать Ф. Бузоні. 

37. Музична культура Великої Британії першої половини ХХ ст. 

Фортепіанні та органні твори Ч. Стенфорда. 

38. Музична культура США та країн Латинської Америки першої 

половини ХХ ст. Фортепіанна творчість Ч. Айвза, Дж. 

Гершвіна та Е. Вілла-Лобос. 

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. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: 

Навчальн.посібн. Львів: Світ, 2004. 344 с. 

2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших 

часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна 

колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с. 

3. Гукова, В.В. Світова музична література: музика і музична мова: 

перший рік навчання: навч. посібник для спеціалізов. мистец. 

навч. закл. К.: Мелосвіт, 2006. 172 с.: портр., нот. іл.  

4. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від 

бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жаиа-Батіста 

Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., 

спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво Одеса : Одеська нац. музична 

академія ім. А.В.Нежданової, 2010. 20 с 

5. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. Кіровоград, 

2005. 226 с. 

6. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. 

Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003.  188 с. 

7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова 

музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с. 

8. Жаркова В. Б. Десять взглядов на историю западноевропейской 

музыки. Т.1. Киев. ArtHuss. 2018. Т.2 Киев. ArtHuss. 2020. 

9. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. 

Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник ; за ред. М. 

Р. Черкашиної. К. : Заповіт, 1998. 384 с. 
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10. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний 

посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с. 

11. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

12. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. 

Чернівці: «Місто», 2020. 448 с. 

13. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. 

Чернівці: Місто, 2016.  280 с. 

14. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанрово-

стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с. 

15. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 

2005. – 232 с. 

16. Павлишин, С. Музика двадцятого століття: навч. посібник для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / С. 

Павлишин; Львів. держ. муз. академія ім.. М. Лисенка. Львів: 

БаК, 2005. 232 с.  

17. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура. SINTAGMA MUSICUM. Збірка наукових 

статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин.  Львів : 

«Сполом», 2010.  С. 13–20. 

18. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. 

К.: Стилос, 2006. 

19. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, 

напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с. 

20. Шадріна-Личак О. В. Авторська аплікатура в безтактових 

прелюдіях Ж. Ф. Дандрійо: до проблеми вивчення автентичного 

стилю клавесинного виконання. Науковий вiсник НМАУ імені П. 

І. Чайковського : Старовинна музика: сучасний погляд : [зб. 

статей]. – К., 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 194–199. 

21. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and 

semantic intents of musical art (on the example of the style tendency 

of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-

203. (WOS) 

22. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko 

J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between 

worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, 

pp. 158-165. (WOS) 

23. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of 

culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, 

pp. 190-192. (WOS) 

Література 

додаткова 

1. Зав’ялова О. Історія західноєвропейської музики: навчальний 

посібник.Суми: Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. Макаренка, 2003. 

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX 

ст.  Київ музичний.  К., 1982. 

3. Гукова В. В. Світова музична література. Перший рік навчання . 

К. : Мелосвіт, 2006. 285 с. 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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4.  Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

5. Савицька Н. Хронос композиторської життєтворчості. Львів : 

Сполом, 2008. 320 с.  

6. Семікозов А. Опера та інструментальна музика в Італії першої 

половини XVII століття: розбіжності функціонування та аспекти 

взаємодії. Часопис Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського: наук. журн. / [гол. редактор В. І. Рожок]. К., 

2012. № 1 (14). С. 155 – 16.  

7. Чернова І.В. Історія зарубіжної музики: Американські 

композитори ХХ століття: Навч. посібник. Львів. 2010. 128 с. 

8. Пясковський І. До проблеми семіотичного аналізу музичного 

тексту. Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного 

твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 37–41. 

9. Самойленко О. Діалог як музично-культурологічний феномен: 

методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. 

... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с. 

10. Швець Н. Риси пізнього стилю Бели Бартока в творах для 

струнних смичкових інструментів . Наукові записки 

Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. 2004. № 1. С. 

16–22. 

11. Caplin W. Classical Forms. New York: Oxford University Press, 

1998. 307 p. 

12. Cooke P. The Violin-Instrument of Four Continents. The Cambridge 

Companion to the Violin, ed. Robin Stowell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 234 p. 

13. Nyman M. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge 

University Press. 1999. 221 p. 

14. Neumann F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, 

with Special Emphasis on J. S. Bach. Princeton: Princeton University 

Press, 1978. 648 р. 

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 

Заліки 

Екзамен 

Атестація 

- 

4 

- 

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  
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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 світової музики» 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 світової музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач /кафедра 

 

Гузєєва Валентина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства,  

професор кафедри історії музики та музичної етнографії 

E-mail та інші 

Контакти 

 

tina112@meta.ua +38 (067) 2783327 
 

 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни Метою навчального курсу є грунтовна музично-історична підготовка 

спеціалістів, які вільно орієнтуються в галузі світової зарубіжної 

музики. Предметні результати: ознайомлення студентів  з історією 

зарубіжної музичної культури, з її провідними напрямками та стилями, 

етапами ровитку, творчістю видатних композиторів. Виховати 

розуміння заномірностей музично-історичного процесу. Зазначити 

соціально-культурну обумовленість музично-історичного руху. 

Розвинути художньо-історичне мислення студентів, поглибити фахові 

знання  в галузі музичних стилів, жанрів, форм.  
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 

Назва українською 

мовою 
Історія світової музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign music 

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

Фахова спеціалізація 
Хорове диригування; спів 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1 та 2 (1-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТS 

240/8 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
90+30 годин - денна форма 

24+6 годин – заочна форма 

120 годин – денна форма 

210 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 1, 2, 3, 4 семестри 

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net
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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, Ті 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 

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 формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 
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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 

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 
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Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія світової музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення 

та методи фундаментальних наук гуманітарного циклу, основних 

дисциплін  циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує 

можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної 

орієнтації майбутніх бакалаврів музичного мистецтва: виконавців, 

музикознавців, композиторів, викладачів мистецьких закладів, артистів 

творчих колективів, диригентів. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Вступна лекція: мета та завдання курсу. Музична культура 

Античності. Давня Греція. Давній Рим. 

Тема 2. Музична культура Раннього Середньовіччя. 

Тема 3. Музична культура Класичного Середньовіччя: XI–XIII ст. 

Тема 4. Доба Ars nova у Франції та Італії. 

Тема 5. Музична культура Західної Європи доби Відродження: XV-XVI 

ст. 

Тема 6. Стильовий синтез в музиці другої половини XVI ст. 

Тема 7. Західноєвропейська музична культура доби Бароко. 

Тема 8. Музичний театр XVII століття. Ґенеза та шляхи розвитку опери 

в Італії, Франції, Англії. 

Тема 9. Жанрово-стильові напрями інструментальної музики XVII - 1 

пол. XVIII ст. 

Тема 10. Німецька музична класика I половини XVIII століття: 

Тема 11. Жанрова система та стильові властивості творчої спадщини 

Генделя та Баха. 

Тема 12. Музично-драматична та інструментальна творчість Генделя. 

Тема 13. Вокально – симфонічна та інструментальна творчість Баха. 

Тема 14. Музичний класицизм XVІІІ століття. Просвітництво. 

Тема 15. Музичний театр XVIII століття. Напрями розвитку оперного 

мистецтва у  Італії, Англії, Франція, Австрія та Німеччині. 

Тема 16.  Реформа опери у творчості Х. В. Глюка 

Тема 17. Віденська класична творча школа. 

Тема 18. Творчість Й. Гайдна.  Опери, ораторії, симфонії та  камерні 

твори. Жанри, форми, стиль, історичне значення. 

Тема 19. Творчість В. А. Моцарта. Жанри, форми, стиль: опери, 

симфонічний та камерний доробок. Історичне значення. 

Тема 20.  Творчість Л. Бетховена. Симфонічні, камерні, фортепіанні 

твори. Жанри, форми, стиль, історичне значення. 

Тема 21. Романтизм у європейському музичному мистецтві XIX ст. 

Романтизм в музиці. Історіографія, хронологія, ідеологія, стиль. 

Тема 22. Опера XIX ст. Жанри, стильові властивості, тенденції 

розвитку. Французька опера XIX ст. Стиль ампір і «grand opera». 

Лірична та комічна опера. Становлення та розвиток «Театру третього 

ряду». 

Тема 23. Формування національної оперної школи в Німеччині. 

Романтична опера 1 пол. XIX ст. Реформаторські принципи музичного 

театру Р. Вагнера. Властивості реалізації в творчості концепції 

Gesamtkunstwerk. 

Тема 24. Італійська опера. Реформаторські тенденції в жанрах buffa, 

seriа та semiseria композиторів 1 пол. XIX ст. Дж. Верді та проблематика 

розвитку італ. опери у 2 пол. XIX ст. 

Тема 25. Вокальна лірика в творчості композиторів-романтиків. Шляхи 
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розвитку австрійської та німецької романтичної пісні  

Тема 26. Кантатно-ораториальні жанри в творчості композиторів XIX 

ст. 

Тема 27. Зарубіжна музика XX ст. Періодизація розвитку. Естетичні 

напрями стильові тенденції, жанрова система в зарубіжній музиці XX 

ст.   Репрезентанти. 

Тема 28. Музична культура Франції XX ст. Оперний театр Дебюссі та 

Равеля. Музичний театр А. Онеггера та Ф. Пуленка. 

Тема 29. Музична культура Австрії та Німеччини XX ст. Музика Австрії 

XX ст. Музичний театр експресіонізму. Музика Німеччини XX ст. 

Музичний театр Р. Штрауса. Концепція та принципи «Theatrum mundi» 

К. Орфа 

Тема 30. Музична культура Італії та Іспанії XX ст. Музика Італії кінця 

XIX-XX ст. Оперний веризм та творчість Пуччіні. Музична культура 

Іспанії кінця XIX-XX ст. та творчість М. де Фальи. 

Тема 31. Музика країн Східної Європи XX ст. 

Тема 32. Музична культура Англії XX ст. Музична культура Англії 

кінця XIX - XX ст. Оперній театр Бріттена 

Тема 33. Музична культура США XX ст. Музичний театр Дж. Гершвіна 

та Дж. Менотті. 

Тема 34. Музична культура Угорщини та Польщі кінця XIX-XX ст. 

Оперна творчість Б. Бартока та К. Пендерецького.  

Тема 35. Шляхи розвитку зарубіжної музики другої половини ХХ ст. 

Стильові напрямки, жанрова система, техніки композиції. Музичні течії 

авангарду другої хвилі та епохи постмодернізму. Нова техніка 

вокального інтонування в музиці 

 

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. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: 

Навчальн.посібн. Львів: Світ, 2004. 344 с. 

2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших 

часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна 

колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. Дрогобич: Коло, 2017. 280 с. 

3. Гукова, В.В. Світова музична література: музика і музична мова: 

перший рік навчання: навч. посібник для спеціалізов. мистец. 

навч. закл. К.: Мелосвіт, 2006. 172 с.: портр., нот. іл.  

4. Даньшина (Артем’єва) В. Б. Французький музичний театр від 

бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жаиа-Батіста 

Люллі та Жана-Філіппа Рамо): Автореферат... к. мистецтвозн., 

спец.: 17.00.03 - музичне мистецтво Одеса : Одеська нац. музична 

академія ім. А.В.Нежданової, 2010. 20 с 

5. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. Кіровоград, 

2005. 226 с. 

6. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 

ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. 

Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003.  188 с. 

7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та 
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ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова 

музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с. 

8. Жаркова В. Б. Десять взглядов на историю западноевропейской 

музыки. Т.1. Киев. ArtHuss. 2018. Т.2 Киев. ArtHuss. 2020. 

9. Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р. Історія опери. 

Західна Європа. ХVІІ–ХІХ століття : навч. посібник ; за ред. М. 

Р. Черкашиної. К. : Заповіт, 1998. 384 с. 

10. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний 

посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с. 

11. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

12. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. 

Чернівці: «Місто», 2020. 448 с. 

13. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. 

Чернівці: Місто, 2016.  280 с. 

14. Овсяннікова-Трель О. «Нова простота» як системний жанрово-

стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві». Одеса: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 462 с. 

15. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 

2005. – 232 с. 

16. Павлишин, С. Музика двадцятого століття: навч. посібник для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / С. 

Павлишин; Львів. держ. муз. академія ім.. М. Лисенка. Львів: 

БаК, 2005. 232 с.  

17. Самойленко О. Феномен історичного знання та сучасна 

гуманітарна культура. SINTAGMA MUSICUM. Збірка наукових 

статей та спогадів на пошану Стефанії Павлишин.  Львів : 

«Сполом», 2010.  С. 13–20. 

18. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. 

К.: Стилос, 2006. 

19. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, 

напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с. 

20. Шадріна-Личак О. В. Авторська аплікатура в безтактових 

прелюдіях Ж. Ф. Дандрійо: до проблеми вивчення автентичного 

стилю клавесинного виконання. Науковий вiсник НМАУ імені П. 

І. Чайковського : Старовинна музика: сучасний погляд : [зб. 

статей]. – К., 2007. Вип. 61. Кн. 3. С. 194–199. 

21. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A, Ovsyannikova-Trel 

O. The concept of simplicity in determining the aesthetic and 

semantic intents of musical art (on the example of the style tendency 

of “new simplicity”) . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary 

Research, 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue 21, pp. 197-

203. (WOS) 

22. Aleksandrova O.; Samoilenko O.; Osadcha S.; Grybynenko 

J.; Nosulya A. Composer’s philosophy: the interdependence between 

worldview and writing technique. WISDOM, 2021. Vol. 20, Issue 4, 

pp. 158-165. (WOS) 

23. Samoilenko O., Osadcha S., Chernoivanenko A., Grybynenko 

J., Ovsyannikova-Trel O. Musical composition as metonymy of 

culture and the subject of musicological studies. AD ALTA: Journal of 

Interdisciplinary Research, 2022. Vol. 12, Issue 1, Special Issue 25, 

pp. 190-192. (WOS) 
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https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
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https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
https://www.webofscience.com/wos/author/record/42644923
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47893375
about:blank
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45822376
https://www.webofscience.com/wos/author/record/45834141
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26390713
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/47900900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/50400269
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Література 

додаткова 

1. Зав’ялова О. Історія західноєвропейської музики: навчальний 

посібник.Суми: Сумський державний педагогічний університет 

ім. А. Макаренка, 2003. 

2. Загайкевич М. Музично-театральне життя першої половини XIX 

ст.  Київ музичний.  К., 1982. 

3. Гукова В. В. Світова музична література. Перший рік навчання . 

К. : Мелосвіт, 2006. 285 с. 

4.  Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: 

Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. 608 с. 

5. Савицька Н. Хронос композиторської життєтворчості. Львів : 

Сполом, 2008. 320 с.  

6. Семікозов А. Опера та інструментальна музика в Італії першої 

половини XVII століття: розбіжності функціонування та аспекти 

взаємодії. Часопис Національної музичної академії України ім. П. 

І. Чайковського: наук. журн. / [гол. редактор В. І. Рожок]. К., 

2012. № 1 (14). С. 155 – 16.  

7. Чернова І.В. Історія зарубіжної музики: Американські 

композитори ХХ століття: Навч. посібник. Львів. 2010. 128 с. 

8. Пясковський І. До проблеми семіотичного аналізу музичного 

тексту. Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного 

твору: практика і теорія. Київ, 2001. С. 37–41. 

9. Самойленко О. Діалог як музично-культурологічний феномен: 

методологічні аспекти сучасного музикознавства : автореф. дис. 

... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2003. 36 с. 

10. Швець Н. Риси пізнього стилю Бели Бартока в творах для 

струнних смичкових інструментів . Наукові записки 

Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка та НМАУ ім. 

П. І. Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. 2004. № 1. С. 

16–22. 

11. Caplin W. Classical Forms. New York: Oxford University Press, 

1998. 307 p. 

12. Cooke P. The Violin-Instrument of Four Continents. The Cambridge 

Companion to the Violin, ed. Robin Stowell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992. 234 p. 

13. Nyman M. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge 

University Press. 1999. 221 p. 

14. Neumann F. Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, 

with Special Emphasis on J. S. Bach. Princeton: Princeton University 

Press, 1978. 648 р. 

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 

Заліки 

Екзамен 

Атестація 

- 

4 

- 

60 

 

100 
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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 світової музики» 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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