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

галузі слов’янської музики; ознайомити студентів з історією 

слов’янської музичної культури, з її провідними напрямками та 

стилями, етапами ровитку, творчістю слов’янських композиторів; 

виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу; 

показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху; 

розвинути художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків слов’янської 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 
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Код 02  «Культура та мистецтво» 
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» 

Фахова 
спеціалізація Хорове диригування; Спів 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 3 рік  (5-6 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 
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120/4 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекційні та семінарські заняття 

 

Самостійна робота 

 

52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 
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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 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 музики слов’янських 

країн» вивчається на етапі підготовки фахівців першого 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. Введення в курс. 
1.1 Проблема джерелознавства та періодизації в контексті вивчення 

Історії зарубіжної слов’янської музики. 

1.2 Загальні особливості розвитку музичних культур слов’янських країн. 

Тема 2. Музичне мистецтво слов’янського Середньовіччя та 

Відродження.  
2.1 Шляхи розвитку церковно-співочої культури Болгарії. Калофонний 

стиль та творчість Іоанна Кукузеля. 

2.2 Роль Хіландарського монастиря в збереженні та розвитку сербської 

співочої культури.  

2.3 Явище «трансплантації» в музичній культурі Київської Русі. Основні 

види богослужбового співу в Київській Русі.  

2.4 Діяльність Кирила та Мефодія в Моравії та формування чеської 

церковно-співочої культури. Духовні гімни. Прага як провідний 

культурний осередок  Західної Європи доби Середньовіччя. Чеський 

реформаційний рух та його вплив на музичні традиції країні. Гуситські 

гімни. Основні представники поліфонічної школи чеського 

Відродження: характеристика творчості 

2.5 Основні напрямки розвитку польської музичної культури доби 

Середньовіччя. Провідні ознаки польської музичної культури доби 

Відродження. Видатні представники польської багатоголосної вокально-

інструментальної музики другої половини XVI – початку XVIІ ст.: 

порівняльна характеристика.  

Тема 3. Музичне мистецтво слов’янського Бароко. 
3.1 Феномен слов’янського бароко: основні підходи та риси. 

3.2 Специфіка розвитку барокових традицій в польській музичній 

культурі. Особливості розвитку вокально-інструментальної та оперної 

традицій польського бароко.  

3.3 Барокові тенденції в чеській музичній культурі: особливості 

формування та основні етапи розвитку. Творчість Яна Дісмаса Зеленки. 

3.4 Особливості розвитку барокових традицій в музичних культурах 

Словаччини, Словенії, Хорватії, Далмації та Дубровніка: спільні риси. 

Тема 4. Доба Просвітництва в слов’янських музичних культурах 
4.1 Епоха Просвітництва в культурах зарубіжних слов'ян: загальна 

характеристика. Специфіка заломлення ідей Просвітництва у 

слов'янському середовищі. Розповсюдження освіти, просвітницька 

діяльність, раціоналізм та антиклерикалізм. Класицизм як стиль 

культури доби Просвітництва.  

4.2 Культура польської садиби. Історична специфіка розвитку польської 

нації та її культури після розділу Польщі. Вплив розділів Польщі на 

польську музичну культуру. Творчість К. Курпинського, Ю. Ельснера, 

М. Огінського, М. Радзівіла. 



  

4.3 Просвітницький дискурс у чеській культурі. Творчий шлях 

Мисливечека. 

4.4 Сербська музична культура у ХVІІІ ст.. Просвітницька діяльність 

Досифея Обрадовича 

Тема 5. Доба Романтизму  в слов’янських музичних культурах 
5.1 Культура ХІХ ст. і проблеми Національного відродження та 

національно-визвольної боротьби, романтизм, історизм та позитивізм у 

слов'янських національних культурах.  

5.2 Польська музична романтична школа. Польський національно-

визвольний рух як проблема культури. Польський месіанізм як 

специфічна ідеологія пригніченого народу та характерна форма 

висловлювання польської ментальності. Польський романтизм. 

Творчість Монюшка. 

5.3 Становлення чеської композиторської школи в ХІХ ст. Творчість 

Б.Сметани, А. Дворжака. Роль театру як консолідуючого чиннику 

національної культури. Національний театр у Празі. 

5.4 Специфіка болгарського Відродження в ХІХ ст. Розквіт Рильського 

монастиря як центру культури.  

Тема 6. Зарубіжні слов'янські культури на межі ХІХ-ХХ ст.  
6.1 Плюралістичні засади культурного процесу. Вирівнювання розвитку 

слов'янських музичних культур у загальноєвропейських рамках. 

Виникнення нових стилів як пошук втраченої духовності та естетичних 

цінностей. Символізм, імпресіонізм, натуралізм, сецесія.  

6.2 «Молода Польща».  

6.3 Чеська музика. Світове значення опер Л. Яначека. Кантатно-

ораторіальна жанри в творчості композитора. Його етнографічна 

діяльність. 

 

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 

Атестація 

- 

2 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 



  

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія зарубіжної слов’янської 

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 зарубіжної слов’янської музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

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 спеціалістів, які вільно орієнтуються в 

галузі слов’янської музики; ознайомити студентів з історією 

слов’янської музичної культури, з її провідними напрямками та 

стилями, етапами ровитку, творчістю слов’янських композиторів; 

виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу; 

показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху; 

розвинути художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків слов’янської 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 зарубіжної слов’янської музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign Slavic music 

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

Фахова 
спеціалізація Музикознавство  

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 3 рік  (5-6 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекційні та семінарські заняття 

 

Самостійна робота 

 

52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 5,6  семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 музики слов’янських 

країн» вивчається на етапі підготовки фахівців першого 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. Введення в курс. 

Загальні особливості розвитку музичних культур слов’янських країн. 

Тема 2. Музичне мистецтво слов’янського Середньовіччя та 

Відродження.  

Шляхи розвитку церковно-співочої культури Болгарії, Сербії, Чехії, 

Польщі. Основні види богослужбового співу в Київській Русі.  

Тема 3. Музичне мистецтво слов’янського Бароко. 

Особливості розвитку барокових традицій в музичних культурах Чехії, 

Словаччини, Словенії, Хорватії, Далмації та Дубровніка: спільні риси. 

Тема 4. Доба Просвітництва в слов’янських музичних культурах 

Епоха Просвітництва в культурах зарубіжних слов'ян. Специфіка 

заломлення ідей Просвітництва у слов'янському середовищі. 

Розповсюдження освіти, просвітницька діяльність, раціоналізм та 

антиклерикалізм. Класицизм як стиль культури доби Просвітництва.  

Тема 5. Доба Романтизму  в слов’янських музичних культурах 

Культура ХІХ ст. і проблеми Національного відродження та 

національно-визвольної боротьби, романтизм, історизм та позитивізм у 

слов'янських національних культурах.  

Тема 6. Зарубіжні слов'янські культури на межі ХІХ-ХХ ст.  

Плюралістичні засади культурного процесу. Вирівнювання розвитку 

слов'янських музичних культур у загальноєвропейських рамках. 

Виникнення нових стилів як пошук втраченої духовності та естетичних 

цінностей. 

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 

Атестація 

- 

2 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 



  

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія зарубіжної слов’янської 

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 зарубіжної слов’янської музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

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 спеціалістів, які вільно орієнтуються в 

галузі слов’янської музики; ознайомити студентів з історією 

слов’янської музичної культури, з її провідними напрямками та 

стилями, етапами ровитку, творчістю слов’янських композиторів; 

виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу; 

показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху; 

розвинути художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків слов’янської 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 зарубіжної слов’янської музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign Slavic music 

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

Фахова 
спеціалізація Народні інструменти 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 3 рік  (5-6 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекційні та семінарські заняття 

 

Самостійна робота 

 

52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 5,6  семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 музики слов’янських 

країн» вивчається на етапі підготовки фахівців першого 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. Введення в курс. 
1.1 Проблема джерелознавства та періодизації в контексті вивчення 

Історії зарубіжної слов’янської музики. 

1.2 Загальні особливості розвитку музичних культур слов’янських країн. 

1.3 Шляхи розвитку народних традицій в музичних культурах 

південних, східних та західних слов’ян. 

Тема 2. Музичне мистецтво слов’янського Середньовіччя та 

Відродження.  
1.1 Шляхи розвитку церковно-співочої культури Болгарії. Калофонний 

стиль та творчість Іоанна Кукузеля. 

1.2 Роль Хіландарського монастиря в збереженні та розвитку сербської 

співочої культури.  

1.3 Основні види богослужбового співу в Київській Русі.  

1.4 Діяльність Кирила та Мефодія в Моравії та формування чеської 

церковно-співочої культури. Духовні гімни. Прага як провідний 

культурний осередок  Західної Європи доби Середньовіччя. Чеський 

реформаційний рух та його вплив на музичні традиції країні. Гуситські 

гімни. Основні представники поліфонічної школи чеського 

Відродження: характеристика творчості 

1.5 Основні напрямки розвитку польської музичної культури доби 

Середньовіччя. Провідні ознаки польської музичної культури доби 

Відродження. Видатні представники польської багатоголосної вокально-

інструментальної музики другої половини XVI – початку XVIІ ст.: 

порівняльна характеристика. Шляхи розвитку польської лютневої 

музики XVI ст. 

Тема 3. Музичне мистецтво слов’янського Бароко. 
1.1 Феномен слов’янського бароко: основні підходи та риси. 

1.2 Специфіка розвитку барокових традицій в польській музичній 

культурі. Особливості розвитку камерно-інструментальної традиції 

польського бароко. Творчість Мельчевського та Яжембського.  

1.3 Барокові тенденції в чеській музичній культурі: особливості 

формування та основні етапи розвитку. Творчість Яна Дісмаса Зеленки. 

1.4 Особливості розвитку барокових традицій в музичних культурах 

Словаччини, Словенії, Хорватії, Далмації та Дубровніка: спільні риси. 

Тема 4. Доба Просвітництва в слов’янських музичних культурах 
1.1 Епоха Просвітництва в культурах зарубіжних слов'ян: загальна 

характеристика. Специфіка заломлення ідей Просвітництва у 

слов'янському середовищі. Розповсюдження освіти, просвітницька 

діяльність, раціоналізм та антиклерикалізм. Класицизм як стиль 

культури доби Просвітництва.  

1.2 Культура польської садиби. Історична специфіка розвитку польської 

нації та її культури після розділу Польщі. Вплив розділів Польщі на 



  

польську музичнукультуру. Творчість К. Курпинського, Ю. Ельснера, 

М. Огінського, М. Радзівіла. 

1.3 Просвітницький дискурс у чеській культурі. Творчість композиторів 

Мангеймської капели Вплив мангеймської традиції на європейську 

музичну культуру. Творчий шлях Мисливечека. 

1.4 Сербська музична культура у ХVІІІ ст.. Просвітницька діяльність 

Досифея Обрадовича 

Тема 5. Доба Романтизму  в слов’янських музичних культурах 
1.1 Культура ХІХ ст. і проблеми Національного відродження та 

національно-визвольної боротьби, романтизм, історизм та позитивізм у 

слов'янських національних культурах. Особливості розвитку 

зарубіжних  слов'янських культур за умов відсутності своєї державності: 

культура як основне вираження національного життя.  

1.2 Польська музична романтична школа. Музика Ф. Шопена як 

феномен національної та світової культури. Творчість Монюшка. 

1.3 Становлення чеської композиторської школи в ХІХ ст. Творчість 

Б.Сметани, А. Дворжака. Роль театру як консолідуючим чинником 

національної культури. Національний театр у Празі. 

1.3 Специфіка болгарського Відродження в ХІХ ст. Розквіт Рильського 

монастиря як центру культури.  

Тема 6. Зарубіжні слов'янські культури на межі ХІХ-ХХ ст.  
1.1 Плюралістичні засади культурного процесу. Вирівнювання розвитку 

слов'янських музичних культур у загальноєвропейських рамках. 

Виникнення нових стилів як пошук втраченої духовності та естетичних 

цінностей. Символізм, імпресіонізм, натуралізм, сецесія.  

1.2 «Молода Польща». Творчість К. Шимановського. 

1.3 Чеська музика. Світове значення опер Л. Яначека. Кантатно-

ораторіальна жанри в творчості композитора. Його етнографічна 

діяльність. 

  

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 

Атестація 

- 

2 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 



  

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія зарубіжної слов’янської 

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

галузі слов’янської музики; ознайомити студентів з історією 

слов’янської музичної культури, з її провідними напрямками та 

стилями, етапами ровитку, творчістю слов’янських композиторів; 

виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу; 

показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху; 

розвинути художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків слов’янської 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 зарубіжної слов’янської музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign Slavic 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 3 рік  (5-6 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекційні та семінарські заняття 

 

Самостійна робота 

 

52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 5,6  семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 музики слов’янських 

країн» вивчається на етапі підготовки фахівців першого 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. Введення в курс. 
1.1 Проблема джерелознавства та періодизації в контексті вивчення 

Історії зарубіжної слов’янської музики. 

1.2 Загальні особливості розвитку музичних культур слов’янських країн. 

Тема 2. Музичне мистецтво слов’янського Середньовіччя та 

Відродження.  
1.1 Шляхи розвитку церковно-співочої культури Болгарії. Калофонний 

стиль та творчість Іоанна Кукузеля. 

1.2 Роль Хіландарського монастиря в збереженні та розвитку сербської 

співочої культури.  

1.3 Явище «трансплантації» в музичній культурі Київської Русі. Основні 

види богослужбового співу в Київській Русі.  

1.4 Діяльність Кирила та Мефодія в Моравії та формування чеської 

церковно-співочої культури. Духовні гімни. Прага як провідний 

культурний осередок  Західної Європи доби Середньовіччя. Чеський 

реформаційний рух та його вплив на музичні традиції країні. Гуситські 

гімни. Основні представники поліфонічної школи чеського 

Відродження: характеристика творчості 

1.5 Основні напрямки розвитку польської музичної культури доби 

Середньовіччя. Провідні ознаки польської музичної культури доби 

Відродження. Видатні представники польської багатоголосної вокально-

інструментальної музики другої половини XVI – початку XVIІ ст.: 

порівняльна характеристика.  

Тема 3. Музичне мистецтво слов’янського Бароко. 
1.1 Феномен слов’янського бароко: основні підходи та риси. 

1.2 Специфіка розвитку барокових традицій в польській музичній 

культурі. Особливості розвитку вокально-інструментальної та оперної 

традицій польського бароко.  

1.3 Барокові тенденції в чеській музичній культурі: особливості 

формування та основні етапи розвитку. Творчість Яна Дісмаса Зеленки. 

1.4 Особливості розвитку барокових традицій в музичних культурах 

Словаччини, Словенії, Хорватії, Далмації та Дубровніка: спільні риси. 

Тема 4. Доба Просвітництва в слов’янських музичних культурах 
1.1 Епоха Просвітництва в культурах зарубіжних слов'ян: загальна 

характеристика. Специфіка заломлення ідей Просвітництва у 

слов'янському середовищі. Розповсюдження освіти, просвітницька 

діяльність, раціоналізм та антиклерикалізм. Класицизм як стиль 

культури доби Просвітництва.  

1.2 Культура польської садиби. Історична специфіка розвитку польської 

нації та її культури після розділу Польщі. Вплив розділів Польщі на 

польську музичну культуру. Творчість К. Курпинського, Ю. Ельснера, 

М. Огінського, М. Радзівіла. 



  

1.3 Просвітницький дискурс у чеській культурі. Творчий шлях 

Мисливечека. 

1.4 Сербська музична культура у ХVІІІ ст.. Просвітницька діяльність 

Досифея Обрадовича 

Тема 5. Доба Романтизму  в слов’янських музичних культурах 
1.1 Культура ХІХ ст. і проблеми Національного відродження та 

національно-визвольної боротьби, романтизм, історизм та позитивізм у 

слов'янських національних культурах.  

1.2 Польська музична романтична школа. Польський національно-

визвольний рух як проблема культури. Польський месіанізм як 

специфічна ідеологія пригніченого народу та характерна форма 

висловлювання польської ментальності. Польський романтизм. 

Творчість Монюшка. 

1.3 Становлення чеської композиторської школи в ХІХ ст. Творчість 

Б.Сметани, А. Дворжака. Роль театру як консолідуючого чиннику 

національної культури. Національний театр у Празі. 

1.3 Специфіка болгарського Відродження в ХІХ ст. Розквіт Рильського 

монастиря як центру культури.  

Тема 6. Зарубіжні слов'янські культури на межі ХІХ-ХХ ст.  
1.1 Плюралістичні засади культурного процесу. Вирівнювання розвитку 

слов'янських музичних культур у загальноєвропейських рамках. 

Виникнення нових стилів як пошук втраченої духовності та естетичних 

цінностей. Символізм, імпресіонізм, натуралізм, сецесія.  

1.2 «Молода Польща».  

1.3 Чеська музика. Світове значення опер Л. Яначека. Кантатно-

ораторіальна жанри в творчості композитора. Його етнографічна 

діяльність. 

  

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 

Атестація 

- 

2 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 



  

 

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія зарубіжної слов’янської 

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 зарубіжної слов’янської музики» 

Кадрове забезпечення 

Викладач (ЧИ 

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 спеціалістів, які вільно орієнтуються в 

галузі слов’янської музики; ознайомити студентів з історією 

слов’янської музичної культури, з її провідними напрямками та 

стилями, етапами ровитку, творчістю слов’янських композиторів; 

виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу; 

показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху; 

розвинути художньо-історичне мислення студентів; розкрити значення 

взаємозв’язків слов’янської 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 зарубіжної слов’янської музики 

Назва англійською 

мовою 

History of foreign Slavic music 

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

Фахова 
спеціалізація Фортепіано; композиція 

Освітня програма Освітньо-професійна 

Рівень освіти перший (бакалаврський) 

Рік навчання 3 рік  (5-6 семестри) 

Форма навчання Денна та заочна 

Кількість годин / 

кредитів ЕСТ  
120/4 

Розподіл годин за 

видами занять 

Лекційні та семінарські заняття 

 

Самостійна робота 

 

52+8 годин - денна форма 

12+4 годин – заочна форма 

60 годин – денна форма 

104 годин – заочна форма 

Контрольні заходи  Екзамени: 5,6  семестри  

Статус дисципліни  обов'язкові компоненти ОПП 
Мова викладання українська 

mailto:al_sam@ukr.net


  

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 музики слов’янських 

країн» вивчається на етапі підготовки фахівців першого 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. Введення в курс. 
1.1 Проблема джерелознавства та періодизації в контексті вивчення 

Історії зарубіжної слов’янської музики. 

1.2 Загальні особливості розвитку музичних культур слов’янських країн. 

Тема 2. Музичне мистецтво слов’янського Середньовіччя та 

Відродження.  
1.1 Шляхи розвитку церковно-співочої культури Болгарії. Калофонний 

стиль та творчість Іоанна Кукузеля. 

1.2 Роль Хіландарського монастиря в збереженні та розвитку сербської 

співочої культури.  

1.3 Явище «трансплантації» в музичній культурі Київської Русі. Основні 

види богослужбового співу в Київській Русі.  

1.4 Діяльність Кирила та Мефодія в Моравії та формування чеської 

церковно-співочої культури. Духовні гімни. Прага як провідний 

культурний осередок  Західної Європи доби Середньовіччя. Чеський 

реформаційний рух та його вплив на музичні традиції країні. Гуситські 

гімни. Основні представники поліфонічної школи чеського 

Відродження: характеристика творчості 

1.5 Основні напрямки розвитку польської музичної культури доби 

Середньовіччя. Провідні ознаки польської музичної культури доби 

Відродження. Видатні представники польської багатоголосної вокально-

інструментальної музики другої половини XVI – початку XVIІ ст.: 

порівняльна характеристика.  

Тема 3. Музичне мистецтво слов’янського Бароко. 
1.1 Феномен слов’янського бароко: основні підходи та риси. 

1.2 Специфіка розвитку барокових традицій в польській музичній 

культурі. Особливості розвитку вокально-інструментальної та оперної 

традицій польського бароко.  

1.3 Барокові тенденції в чеській музичній культурі: особливості 

формування та основні етапи розвитку. Творчість Яна Дісмаса Зеленки. 

1.4 Особливості розвитку барокових традицій в музичних культурах 

Словаччини, Словенії, Хорватії, Далмації та Дубровніка: спільні риси. 

Тема 4. Доба Просвітництва в слов’янських музичних культурах 
1.1 Епоха Просвітництва в культурах зарубіжних слов'ян: загальна 

характеристика. Специфіка заломлення ідей Просвітництва у 

слов'янському середовищі. Розповсюдження освіти, просвітницька 

діяльність, раціоналізм та антиклерикалізм. Класицизм як стиль 

культури доби Просвітництва.  

1.2 Культура польської садиби. Історична специфіка розвитку польської 

нації та її культури після розділу Польщі. Вплив розділів Польщі на 

польську музичну культуру. Творчість К. Курпинського, Ю. Ельснера, 

М. Огінського, М. Радзівіла. 



  

1.3 Просвітницький дискурс у чеській культурі. Творчий шлях 

Мисливечека. 

1.4 Сербська музична культура у ХVІІІ ст.. Просвітницька діяльність 

Досифея Обрадовича 

Тема 5. Доба Романтизму  в слов’янських музичних культурах 
1.1 Культура ХІХ ст. і проблеми Національного відродження та 

національно-визвольної боротьби, романтизм, історизм та позитивізм у 

слов'янських національних культурах.  

1.2 Польська музична романтична школа. Польський національно-

визвольний рух як проблема культури. Польський месіанізм як 

специфічна ідеологія пригніченого народу та характерна форма 

висловлювання польської ментальності. Польський романтизм. 

Творчість Монюшка. 

1.3 Становлення чеської композиторської школи в ХІХ ст. Творчість 

Б.Сметани, А. Дворжака. Роль театру як консолідуючого чиннику 

національної культури. Національний театр у Празі. 

1.3 Специфіка болгарського Відродження в ХІХ ст. Розквіт Рильського 

монастиря як центру культури.  

Тема 6. Зарубіжні слов'янські культури на межі ХІХ-ХХ ст.  
1.1 Плюралістичні засади культурного процесу. Вирівнювання розвитку 

слов'янських музичних культур у загальноєвропейських рамках. 

Виникнення нових стилів як пошук втраченої духовності та естетичних 

цінностей. Символізм, імпресіонізм, натуралізм, сецесія.  

1.2 «Молода Польща».  

1.3 Чеська музика. Світове значення опер Л. Яначека. Кантатно-

ораторіальна жанри в творчості композитора. Його етнографічна 

діяльність  

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 

Атестація 

- 

2 

- 

60 

 

100 

        

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  дуже добре  

74-81 С добре 

64-73 D задовільно  

60-63 Е  достатньо 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Правила взаємодії Дотримання положень «Кодексу академічної 

доброчесності ОНМА ім. А. В. Нежданової» 

Додатково: Політика науково-творчого співробітництва 

Курс передбачає роботу в колективі. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Активна участь здобувачів у 

навчальному процесі заохочується додатковими балами. 

Пропуски занять здобувачами припустимі тільки з 

поважних причин. 

 



  

Додаткова інформація Силабус дисципліни «Історія зарубіжної слов’янської 

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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