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Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни сприяти грунтовній підготовці фахівців, які вільно орієнтуються в галузі 

української музики; ознайомити студентів з історією української 

музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними 

напрямками та стилями, етапами ровитку; виховати розуміння 

заномірностей музично-історичного процесу; показати соціально-

політичну обумовленість музично-історичного руху; розвинути 

художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків української та західноевропейської культур. 
 

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 
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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 (2-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
180/6 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
60+30 годин – денна форма 

16+6 годин – заочна форма 

90 годин – денна форма 

158 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 2, 3, 4 семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
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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) 



  

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

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

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

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

музики / композиції. 

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

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

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

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 



  

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія української музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Середньовіччя в історії української музичної культури. 

Художня культура Київської Русі як перший прояв національної 

культури.  

Тема 2 Музична культура України ХVΙΙ-першої половини Х1Х 

століть. 

Українське бароко. Партесний стиль. Музична культура України першої 

половини Х1Х століть. 

Тема 3. Музична творчість другої половини Х1Х — початку ХХ 

століть.  

Становлення української класичної музики. Шляхи розвитку камерно-

інструментальних, вокально-хорових жанрів в творчості українських 

композиторів ХІХ століття. 

Тема 4. Українська радянська музика як невід’ємна складова в 

становленні національної культури. Принципи періодизації, 

історична контекстність художньої творчості. 

Становлення музичного театру; української симфонії. Хорові, камерні 

жанри. Фортепіанна творчість . Поняття музичного академізму.  

Тема 5. Основні стильові та жанрові тенденції в сучасній 

українській музичній творчості (1960-ті - 2010-ті роки). 

Значущість оновлення композиційних прийомів в подальшому розвитку 

сучасної музики. Композиторські школи України та їх репрезентанти. 

Тема 6. Постмодернізм як визначальна філософсько-естетична 

концепція в сучасній українській музиці. 

Нова генерація українських композиторів рубежу ХХ-ХХΙ століть . 

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. 
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https://drive.google.com/file/d/1OwGly7M3b9xU5mOoOVIn6OovyxsQkrC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OwGly7M3b9xU5mOoOVIn6OovyxsQkrC2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_e2yxChmOcKFdTesHHHSSMSBD__y8oJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_e2yxChmOcKFdTesHHHSSMSBD__y8oJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_e2yxChmOcKFdTesHHHSSMSBD__y8oJd/view?usp=sharing


  

monograph / A. I. Samoilenko, S. V. Osadcha, O. Ohanezova-

Hryhorenko, L. I. Povzun, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020. C. 25-

41.  
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Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

- 

3 

- 

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 української 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). 

 



  

Силабус курсу 

«Історія української музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Довгаленко Ніна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 

orcid.org/0000-0003-3462-640X 

 

E-mail та інші 

Контакти 

 

monred@i.ua +38 (097) 235 19 28 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни сприяти грунтовній підготовці фахівців, які вільно орієнтуються в галузі 

української музики; ознайомити студентів з історією української 

музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними 

напрямками та стилями, етапами ровитку; виховати розуміння 

заномірностей музично-історичного процесу; показати соціально-

політичну обумовленість музично-історичного руху; розвинути 

художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків української та західноевропейської культур. 
 

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 української музики 

Назва англійською 

мовою 

History of Ukrainion 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 (2-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
180/6 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
60+30 годин – денна форма 

16+6 годин – заочна форма 

90 годин – денна форма 

158 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 2, 3, 4 семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 



  

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 володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 



  

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

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

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

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

музики / композиції. 

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

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

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

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 



  

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія української музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

1. Історія української класичної музики як феномен 

загальноєвропейської історії і як учбова дисципліна. 

2. Художня культура Русі як перший прояв національної культури. 

Романський стиль в художній культурі Русі. Знаменний розспів. 

Система осьмогласія. Еволюція знаменного розспіву. Київська 

школа знаменного розспіву. 

3. Вітчизняна художня культура ХIII-ХVI століть. Становлення 

українського етносу. Дума. 

4. Українське бароко ХVII-ХVIII століть. Партесний стиль як 

найвище відбиття українського музичного бароко. 

5. Музична культура України першої половини Х1Х ст. Камерно-

інструментальна творчість. Солоспів. Становлення 

національного музичного театру. 

6. Творчість С.Гулака-Артемовського. «Запорожець за Дунаєм» як 

перша українська національна опера.  

7. Творчість П.Сокальського, П. Ніщинського як попередників 

М.Лисенка 

8. М.В.Лисенко – фундатор української класичної музики.  

9. Художня культура України на рубежі Х1Х-ХХ століть. 1900 

роки. 

10. 10.Принципи хорової обробки М. Леонтовича. Духовні твори. 

Авторські твори. Колядки 

11. Предмет та завдання курсу історії української сучасної музики. 

Українська радянська музика як невід’ємна складова в 

становленні національної культури. Поняття сучасності. 

Принципи періодизації, їх обґрунтування.  

12. Українська музична культура 1920-х років (з 1917 по 1932). 

Основні тенденції розвитку української радянської музики 1920-

х років. Становлення музичного театру. Творчість 

Б.Лятошинського та Л. Ревуцького. Становлення українського 

симфонізму. Хорові жанри як провідні виразники часу. Камерні 

твори. Творчість В. Косенка. 

13. Музична творчість 1930-х років. Метод соціалістичного реалізму 

як домінуюча естетична доктрина. Розвиток театральних жанрів. 

«Велика опера», її роль в еволюції національного театру. 

Постанови 1948 року, їх значення в розвиткові національної 

культури. 

14. Розвиток української музичної творчості у воєнні та повоєнні 

десятиріччя. Постанова 1956 року.Поняття музичного 

академізму.  

15. Характеристика стилю Б.Лятошинського. Симфонічна творчість 

Б.М.Лятошинського. Камерно-інструментальна та хорова 

творчість. 

16. Музична творчість в Україні 1960-тих років. Основні стильові та 



  

жанрові напрямки. Значущість оновлення композиційних 

прийомів в подальшому розвитку сучасної музики. «Нова 

київська школа». Своєрідність відбиття спадку європейського 

авангарду в творчості українських композиторів цього періоду. 

17. Є. Станкович. Риси стилю. Симфонічна, камерна та хорова 

творчість. 

18. Творчість М. Скорика. Стильові характеристики. Тенденції 

неофолькльоризму, необароко, кітчу. Джазові твори. 

19. Український театр останньої третини ХХ століття. Головні 

тенденції. Оперна та симфонічна творчість В. Губаренка. 

20. В. Сильвестров. Інструментальна, камерно-вокальна, кантатна 

творчість. Риси стилю. Жанрові трансформаціі. Періодизація.  

21. Творчість А. Караманова 

22. Л. Дичко. Нарис творчості.  

23. Ю. Іщенко. Риси стилю. 

24. Творчість Л. Грабовського. 

25. Новітня українська опера ХХІ століття. 

26. Новітні тенденції сучасної хорової творчості. 

27. В. Зубицький, В.Рунчак, З.Алмаші, В.Зажитько, В. Власов, 

Ю.Гомельська, К.Цепколенко – нова генерація українських 

композиторів. 

28. Український музичний постмодерн як один з основних напрямків 

творчості на межі ХХ-ХХІ століть. 
 

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. 
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4. Верещагіна О., Холодкова Л. Історія української музики ХХ 

століття: навч. посіб. Київ: Освіта України, 2010. 268 с. 
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Наук. Думка 
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епохи. Львів, 1998. 
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Бибика: Монографические очерки. Харьков, 2006. 

22. Музичне мистецтво Волині ХІХ–ХХ століть: монографія / за заг. 

ред. П.Й.Шиманського. Луцьк: Твердиня, 2012. 156 с. 
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Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

- 

3 

- 

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 української музики» 

оновлено на засіданні кафедри історії музики та музичної 
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Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Грібінєнко Юлія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 
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Довгаленко Ніна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 
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E-mail та інші 

Контакти 

 

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

monred@i.ua +38 (097) 235 19 28 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни сприяти грунтовній підготовці фахівців, які вільно орієнтуються в галузі 

української музики; ознайомити студентів з історією української 

музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними 

напрямками та стилями, етапами ровитку; виховати розуміння 

заномірностей музично-історичного процесу; показати соціально-

політичну обумовленість музично-історичного руху; розвинути 

художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків української та західноевропейської культур. 
 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

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

письмово. 

Назва українською 

мовою 
Історія української музики 

Назва англійською 

мовою 

History of Ukrainion 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 (2-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
180/6 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
60+30 годин – денна форма 

16+6 годин – заочна форма 

90 годин – денна форма 

158 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 2, 3, 4 семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 

вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 



  

(поглиблені для курсу) 

‒ Здатність володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

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

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

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

музики / композиції. 

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

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

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

фактологію,  



  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія української музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Середньовіччя в історії української музичної культури. 
1.1. Вступ до курсу. Історія української класичної музики як феномен 

загальноєвропейської історії і як учбова дисципліна. Предмет та 

завдання курсу; його структура. Огляд літератури.  

1.2. Художня культура Київської Русі як перший прояв національної 

культури. Романський стиль в художній культурі Київської Русі. 

Знаменний розспів. Система осмогласся. Еволюція знаменного розспіву. 

Київська школа знаменного розспіву. 

1.3. Вітчизняна художня культура ХΙΙΙ- ХVΙ століть. Становлення 

українського етносу. Дума. 

Тема 2 Музична культура України ХVΙΙ-першої половини Х1Х 

століть. 
2.1. Українське бароко ХVΙΙ-ХVΙΙΙ століть. Партесний стиль як найвище 

відбиття українського музичного бароко. 

2.2. Музична культура України першої половини Х1Х століть. 

Тема 3. Музична творчість другої половини Х1Х — початку ХХ 

століть. 3.1. Становлення української класичної музики. 

3.2.Творчість Гулака-Артемовського. «Запорожець за Дунаєм»  

як перша українська національна опера. 

3.3. М.В.Лисенко – фундатор української класичної музики. 

3.4. Романтичні риси фортепіанного стилю М. Лисенка 

3.5. Шляхи розвитку камерно-інструментальних жанрів в творчості 

українських композиторів ХІХ століття. 

3.6. Художня культура України на рубежі Х1Х-ХХ століть. 1900-ті   

роки. 

3.7.Принципи хорової обробки М.Леонтовича. Духовна музика.  

Авторські твори. 

Тема 4. Українська радянська музика як невід’ємна складова в 

становленні національної культури. Основні естетичні засади 

радянської музики. Принципи періодизації, історична 

контекстність художньої творчості. 
4.1. Українська музична культура 20-х років (з 1917 по 1932). Основні 

тенденції розвитку української радянської музики 20-х років. 

Становлення музичного театру. Творчість Б.Лятошинського та 

Л.Ревуцького 20-х років. Становлення української симфонії. Хорові 

жанри як провідні виразники часу. Камерні твори. Фортепіанна 

творчість В.Косенко 

 4.2. Музична творчість 30-х років. Формування методу соціалістичного 

реалізму. Розвиток театральних жанрів. «Велика опера» та її роль в 

еволюції національного театру. Постанови 1948 і 1956 років та їх вплив 

на творчі процеси. Розвиток української музичної творчості у воєнні і 



  

повоєнні десятиріччя. Поняття музичного академізму.  

4.3. Характеристика стилю Б.Лятошинського. Симфонічна творчість 

Б.М.Лятошинського. Камерно-інструментальна та фортепіанна 

творчість. 

Тема 5. Основні стильові та жанрові тенденції в сучасній 

українській музичній творчості (1960-ті - 2010-ті роки). 
5.1. Музична творчість в Україні 60-тих років. Основні стильові та 

жанрові напрямки. Значущість оновлення композиційних прийомів в 

подальшому розвитку сучасної музики. «Нова київська школа». 

Своєрідність відбиття спадку європейського авангарду в творчості 

українських композиторів цього періоду. Творчість Л.Грабовського та 

В. Годзяцького. 

5.2. В.Сильвестров. Стильові метаморфози творчості. Інструментальні, 

камерно-вокальні, кантатні жанри та їх трансформації. 

5.3. Творчість представників львівської композиторської школи 

М.Скорик. Неофольклористичні, ретроспективні та полістилістичні 

аспекти творчості композитора. 

5.4. Творчість представників київської композиторської школи: 

Л.Дичко. Риси стилю. Хорова творчість. 

5.5. Є.Станкович. Інструментальна, камерна та хорова творчість 

5.6. Творчість представників харківської композиторської школи: 

В. Губаренко та В. Бібік. 

Тема 6. Постмодернізм як визначальна філософсько-естетична 

концепція в сучасній українській музиці. 
6.1. Поняття постмодерну. Його відбиття в музичній стилістиці. 

6.2. Нова генерація українських композиторів рубежу ХХ-ХХΙ століть 

(З.Алмаші, Г.Гаврилець, В.Зубицький, В.Польова, І.Щербаков, 

Ю. Гомельська, К. Церколенко). 

6.3. Сучасний український музичний 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. Архимович Л. Б.М.Лятошинський. К.: Мистецтво, 1955.  
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25. Швець Н. Про фортепіанний стиль В.Сильвестрова. Деякі 
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Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 



  

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

- 

3 

- 

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 української 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). 

 



  

Силабус курсу 

«Історія української музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Грібінєнко Юлія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 

orcid.org/0000-0003-4891-5157 
 

E-mail та інші 

Контакти 

 

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

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни сприяти грунтовній підготовці фахівців, які вільно орієнтуються в галузі 

української музики; ознайомити студентів з історією української 

музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними 

напрямками та стилями, етапами ровитку; виховати розуміння 

заномірностей музично-історичного процесу; показати соціально-

політичну обумовленість музично-історичного руху; розвинути 

художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків української та західноевропейської культур. 
 

Компетентності Загальні (за освітньою програмою) 

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

письмово. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

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

джерел. 

Назва українською 

мовою 
Історія української музики 

Назва англійською 

мовою 

History of Ukrainion 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 (2-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
180/6 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
60+30 годин – денна форма 

16+6 годин – заочна форма 

90 годин – денна форма 

158 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 2, 3, 4 семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 



  

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

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

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

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

музики / композиції. 

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

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

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

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 

міжпредметних зв’язків;  



  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія української музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Середньовіччя в історії української музичної культури. 
1.1. Вступ до курсу. Історія української класичної музики як феномен 

загальноєвропейської історії і як учбова дисципліна. Предмет та 

завдання курсу; його структура. Огляд літератури.  

1.2. Художня культура Київської Русі як перший прояв національної 

культури. Романський стиль в художній культурі Київської Русі. 

Знаменний розспів. Система осмогласся. Еволюція знаменного розспіву. 

Київська школа знаменного розспіву. 

1.3. Вітчизняна художня культура ХΙΙΙ- ХVΙ століть. Становлення 

українського етносу. Дума. 

Тема 2 Музична культура України ХVΙΙ-першої половини Х1Х 

століть. 
2.1. Українське бароко ХVΙΙ-ХVΙΙΙ століть. Партесний стиль як найвище 

відбиття українського музичного бароко. 

2.2. Музична культура України першої половини Х1Х століть. 

Тема 3. Музична творчість другої половини Х1Х — початку ХХ 

століть. 3.1. Становлення української класичної музики. 

3.2.Творчість Гулака-Артемовського. «Запорожець за Дунаєм»  

як перша українська національна опера. 

3.3. М.В.Лисенко – фундатор української класичної музики. 

3.4. Романтичні риси фортепіанного стилю М. Лисенка 

3.5. Шляхи розвитку камерно-інструментальних жанрів в творчості 

українських композиторів ХІХ століття. 

3.6. Художня культура України на рубежі Х1Х-ХХ століть. 1900-ті   

роки. 

3.7.Принципи хорової обробки М.Леонтовича. Духовна музика.  

Авторські твори. 

Тема 4. Українська радянська музика як невід’ємна складова в 

становленні національної культури. Основні естетичні засади 

радянської музики. Принципи періодизації, історична 

контекстність художньої творчості. 
4.1. Українська музична культура 20-х років (з 1917 по 1932). Основні 

тенденції розвитку української радянської музики 20-х років. 

Становлення музичного театру. Творчість Б.Лятошинського та 

Л.Ревуцького 20-х років. Становлення української симфонії. Хорові 

жанри як провідні виразники часу. Камерні твори. Фортепіанна 

творчість В.Косенко 

 4.2. Музична творчість 30-х років. Формування методу соціалістичного 

реалізму. Розвиток театральних жанрів. «Велика опера» та її роль в 

еволюції національного театру. Постанови 1948 і 1956 років та їх вплив 

на творчі процеси. Розвиток української музичної творчості у воєнні і 

повоєнні десятиріччя. Поняття музичного академізму.  

4.3. Характеристика стилю Б.Лятошинського. Симфонічна творчість 

Б.М.Лятошинського. Камерно-інструментальна та фортепіанна 

творчість. 



  

Тема 5. Основні стильові та жанрові тенденції в сучасній 

українській музичній творчості (1960-ті - 2010-ті роки). 
5.1. Музична творчість в Україні 60-тих років. Основні стильові та 

жанрові напрямки. Значущість оновлення композиційних прийомів в 

подальшому розвитку сучасної музики. «Нова київська школа». 

Своєрідність відбиття спадку європейського авангарду в творчості 

українських композиторів цього періоду. Творчість Л.Грабовського та 

В. Годзяцького. 

5.2. В.Сильвестров. Стильові метаморфози творчості. Інструментальні, 

камерно-вокальні, кантатні жанри та їх трансформації. 

5.3. Творчість представників львівської композиторської школи 

М.Скорик. Неофольклористичні, ретроспективні та полістилістичні 

аспекти творчості композитора. 

5.4. Творчість представників київської композиторської школи: 

Л.Дичко. Риси стилю. Хорова творчість. 

5.5. Є.Станкович. Інструментальна, камерна та хорова творчість 

5.6. Творчість представників харківської композиторської школи: 

В. Губаренко та В. Бібік. 

Тема 6. Постмодернізм як визначальна філософсько-естетична 

концепція в сучасній українській музиці. 
6.1. Поняття постмодерну. Його відбиття в музичній стилістиці. 

6.2. Нова генерація українських композиторів рубежу ХХ-ХХΙ століть 

(З.Алмаші, Г.Гаврилець, В.Зубицький, В.Польова, І.Щербаков, 

Ю. Гомельська, К. Церколенко). 

6.3. Сучасний український музичний 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. Архимович Л. Б.М.Лятошинський. К.: Мистецтво, 1955.  
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Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 

Атестація 

- 

3 

- 

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 української 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). 

 



  

Силабус курсу 

«Історія української музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач / кафедра 

 

 

Довгаленко Ніна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри історії музики та музичної етнографії 

orcid.org/0000-0003-3462-640X 

 

E-mail та інші 

Контакти 

 

monred@i.ua +38 (097) 235 19 28 

Цілі та предметні результати навчання 
Цілі дисципліни сприяти грунтовній підготовці фахівців, які вільно орієнтуються в галузі 

української музики; ознайомити студентів з історією української 

музичної (зокрема, композиторської) творчості, з її провідними 

напрямками та стилями, етапами ровитку; виховати розуміння 

заномірностей музично-історичного процесу; показати соціально-

політичну обумовленість музично-історичного руху; розвинути 

художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків української та західноевропейської культур. 
 

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 української музики 

Назва англійською 

мовою 

History of Ukrainion music 

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

Фахова спеціалізація 
Спів; хорове диригування 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 1 та 2 (2-4 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
180/6 

Розподіл годин за 

видами занять 
Лекційні та семінарські заняття 

 
Самостійна робота 

 
60+30 годин – денна форма 

16+6 годин – заочна форма 

90 годин – денна форма 

158 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 2, 3, 4 семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 



  

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 володіти понятійним апаратом та музичною 

термінологією; 



  

‒ Здатність формувати уявлення про основні історичні епохи в 

житті людства, знати й ділитися знаннями про історичні події, 

факти життя й діяльності діячів минулого; 

‒ Здатність володіти основними поняттями теорії, історії музики та 

розумітись у їх системно-структурних зв’язках; 

‒ Здатність вміти аналізувати музичні твори, функції музичного 

мистецтва у їх єдності з філософськими, естетичними та 

моральними аспектами (визначати форму, зміст і елементи 

музичного мовлення); 

‒ Здатність розрізняти основні закономірності розвитку жанрів 

музичного мистецтва. 

 
Результати 
навчання  

(за освітньою програмою) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 

майстерність володіння інструментом (голосом) на належному 

фаховому рівні під час виконавської (диригентської) діяльності. 

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

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

художнього змісту. 

РН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, 

створювати його художню інтерпретацію. 

РН 6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження 

наукової проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну 

позицію. 

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

РН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в 

процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних 

інтерпретацій. 

РН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

РН 14. Використовувати на професійному рівні методи та прийоми 

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

музики / композиції. 

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

з музичного мистецтва. 

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних 

стилів різних епох. 
(поглиблені для курсу) 

‒ зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

науково-дослідної роботи. 

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

фактологію,  

‒ визначати роль професійних музикантів та народних виконавців 

у розвитку культури регіонів; давати порівняльну 

характеристику музики різних народів в контексті 



  

міжпредметних зв’язків;  

‒ застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці. 

Вимоги до 

підготовки слухачів 

(міждисциплінарні 

зв’язки, що 

сприяють вивченню 

дисципліни) 

У структурно-логічній схемі дисципліна «Історія української музики» 

вивчається на етапі підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр 

музичного мистецтва і є дисципліною, що використовує досягнення та 

методи фундаментальних та прикладних наук, основних дисциплін 

циклів професійної та практичної підготовки. 

Зміст дисципліни  
 

Тема 1. Середньовіччя в історії української музичної культури. 
1.1. Вступ до курсу. Історія української класичної музики як феномен 

загальноєвропейської історії і як учбова дисципліна. Предмет та 

завдання курсу; його структура. Огляд літератури.  

1.2. Художня культура Київської Русі як перший прояв національної 

культури. Романський стиль в художній культурі Київської Русі. 

Знаменний розспів. Система осмогласся. Еволюція знаменного розспіву. 

Київська школа знаменного розспіву. 

1.3. Вітчизняна художня культура ХΙΙΙ- ХVΙ століть. Становлення 

українського етносу. Дума. 

Тема 2 Музична культура України ХVΙΙ-першої половини Х1Х 

століть. 
2.1. Українське бароко ХVΙΙ-ХVΙΙΙ століть. Партесний стиль як найвище 

відбиття українського музичного бароко. 

2.2. Музична культура України першої половини Х1Х століть. 

Тема 3. Музична творчість другої половини Х1Х — початку ХХ 

століть. 3.1. Становлення української класичної музики. 

3.2.Творчість Гулака-Артемовського. «Запорожець за Дунаєм»  

як перша українська національна опера. 

3.3. М.В.Лисенко – фундатор української класичної музики. 

3.4. Романтичні риси фортепіанного стилю М. Лисенка 

3.5. Шляхи розвитку камерно-інструментальних жанрів в творчості 

українських композиторів ХІХ століття. 

3.6. Художня культура України на рубежі Х1Х-ХХ століть. 1900-ті   

роки. 

3.7.Принципи хорової обробки М.Леонтовича. Духовна музика.  

Авторські твори. 

Тема 4. Українська радянська музика як невід’ємна складова в 

становленні національної культури. Основні естетичні засади 

радянської музики. Принципи періодизації, історична 

контекстність художньої творчості. 
4.1. Українська музична культура 20-х років (з 1917 по 1932). Основні 

тенденції розвитку української радянської музики 20-х років. 

Становлення музичного театру. Творчість Б.Лятошинського та 

Л.Ревуцького 20-х років. Становлення української симфонії. Хорові 

жанри як провідні виразники часу. Камерні твори. Фортепіанна 

творчість В.Косенко 

 4.2. Музична творчість 30-х років. Формування методу соціалістичного 

реалізму. Розвиток театральних жанрів. «Велика опера» та її роль в 

еволюції національного театру. Постанови 1948 і 1956 років та їх вплив 

на творчі процеси. Розвиток української музичної творчості у воєнні і 

повоєнні десятиріччя. Поняття музичного академізму.  

4.3. Характеристика стилю Б.Лятошинського. Симфонічна творчість 

Б.М.Лятошинського. Камерно-інструментальна та фортепіанна 



  

творчість. 

Тема 5. Основні стильові та жанрові тенденції в сучасній 

українській музичній творчості (1960-ті - 2010-ті роки). 
5.1. Музична творчість в Україні 60-тих років. Основні стильові та 

жанрові напрямки. Значущість оновлення композиційних прийомів в 

подальшому розвитку сучасної музики. «Нова київська школа». 

Своєрідність відбиття спадку європейського авангарду в творчості 

українських композиторів цього періоду. Творчість Л.Грабовського та 

В. Годзяцького. 

5.2. В.Сильвестров. Стильові метаморфози творчості. Інструментальні, 

камерно-вокальні, кантатні жанри та їх трансформації. 

5.3. Творчість представників львівської композиторської школи 

М.Скорик. Неофольклористичні, ретроспективні та полістилістичні 

аспекти творчості композитора. 

5.4. Творчість представників київської композиторської школи: 

Л.Дичко. Риси стилю. Хорова творчість. 

5.5. Є.Станкович. Інструментальна, камерна та хорова творчість 

5.6. Творчість представників харківської композиторської школи: 

В. Губаренко та В. Бібік. 

Тема 6. Постмодернізм як визначальна філософсько-естетична 

концепція в сучасній українській музиці. 
6.1. Поняття постмодерну. Його відбиття в музичній стилістиці. 

6.2. Нова генерація українських композиторів рубежу ХХ-ХХΙ століть 

(З.Алмаші, Г.Гаврилець, В.Зубицький, В.Польова, І.Щербаков, 

Ю. Гомельська, К. Церколенко). 

6.3. Сучасний український музичний 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. 
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Технічне 

забезпечення 
Комп’ютерні мережеві засоби 

Відтворювальна музично-технічна апаратура 

Аудіо- та відеоприлади 

 

 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Метод 

оцінювання  
Кількість 

Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Залік 

Екзамен 
- 

3 
60 

 

100 



  

Атестація - 

        

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 української 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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