
 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Історія музики (світової та української) 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=675 

Рік навчання: ІІІ Семестр: V-VI  
Викладач: Гарбар Г.А. (лекційні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Курс спрямовано на висвітлення в історико-хронологічній 

послідовності особливостей становлення та розвитку світових музичних 

тенденцій та національної музичної культури від зародження культури 

східних слов’ян до кінця ХX століття. 

Мета: навчальної дисципліни «Історія музики (світової та 

української)» є засвоєння студентами знань про історичні закономірності 

розвитку музичного мистецтва в контексті світової художньої культури, 

еволюцію музичних жанрів та стилів, творчість видатних представників 

національної композиторської школи в її зв'язках з громадянською 

історією, історією культури, суміжними видами мистецтва; навичок роботи 

з  науковими джерелами, музичними матеріалами. 

Завдання курсу: 

- розширювати знання студентів про життєвий та творчій шлях 

зарубіжних композиторів, напрямки і стилі музичної культури в 

різні історичні періоди розвитку суспільства;  

- формуванні чіткого уявлення про історичні періоди розвитку 

музичної культури України, розвиток музично-виражальних 

засобів та форм; 
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- навчити студентів виявляти зв`язок музики з іншими видами 

мистецтва, літературою, суспільно-історичними подіями, 

національними традиціями , побутом народу;  

- сформувати уміння самостійного оцінювання спеціальної 

музичної літератури;  

- у процесі розкриття характерних рис музичної творчості 

формувати у студентів навички культури мови, уміння слухати і 

аналізувати музику, сприймати як окремі її елементи, так і 

художній твір в цілому;  

- виробити творчі професійні навички, такі як складання питань з 

окремої теми, лекцій бесід для учнів школи, виконання окремих 

творів або їх фрагментів;  

- виховання інтересу до світової музичної літератури  та 

прагнення глибше її пізнати.  

- розвитку вмінь використовувати набуті в ході вивчення курсу 

знання в професійній діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія музики 

(світової та української)» є загальні теоретичні та методологічні питання 

історії музики в її соціологічному та історичному аспектах, розраховані 

на ознайомлення студентів з провідними музичними жанрами, формами, 

напрямками і стилями, на з’ясування їхніх характерних рис і ролі 

сучасного музичного мистецтва в розвитку багатонаціональної культури. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 150 66 84 Залік 5 

семестр, іспит 

6 семестр 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно 

до освітньо-професійної програми 

 

Загальні компетентності ЗК Фахові компетентності СК 

ЗК1. Здатність до спілкування 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

СК3. Здатність усвідомлювати 

художньо-естетичну природу 

музичного мистецтва та взаємозв’язки 

регіональних традицій, та вміння 

втілювати різні виконавські стилі.  

СК7. Здатність володіти фольклорними 

джерелами, музично-стилістичними 

засобами, сценічно-виконавськими 

формами, володіти особливостями 



вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК17. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

традицій народних костюмів, 

регіональними виконавськими 

традиціями і манерами та 

використовувати професійні знання в 

практичній роботі керування творчими 

колективами. 

СК9. Здатність розуміти основні шляхи 

інтерпретації художнього образу у 

вокально-хоровій діяльності. 

СК10. Здатність застосовувати базові 

знання провідних музично-теоретичних 

систем та концепцій у виконавській, 

диригентській та науковій діяльності.  

СК11. Здатність оперувати 

професійною термінологією у фаховій 

діяльності.  

СК12. Здатність збирати, аналізувати, 

синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її в процесі практичної 

діяльності хорового колективу. 

СК13. Здатність використовувати 

широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків в закладах мистецької освіти. 

СК15. Здатність здійснювати обробки, 

аранжування та інструментовку 

народних пісень, редакторську та 

менеджерську діяльність в сфері 

музичного мистецтва.  

СК16. Здатність використовувати 

засоби масової інформації, зокрема 

телебачення, радіо та інтернет для 

просвітництва, популяризації та 

пропаганди досягнень музичної 

культури.  

СК17. Здатність застосовувати 

традиційні і альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, 

композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності диригента 

народного хору. 

СК18. Здатність свідомо поєднувати 

інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями у виконавстві, 

музикознавстві та музичній педагогіці. 

 



Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми 

 

ПРН4. Аналізувати хорові твори з виокремленням їх належності до певної 

доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.  

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової 

проблеми в галузі народно-хорового виконавства та написання роботи 

відповідно до вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН7. Володіти методами опрацювання музикознавчої хорової літератури, 

узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування 

наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної 

проблематики в різних дослідницьких жанрах.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській, 

менеджерській та лекторській практичній діяльності.  

ПРН12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом.  

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни  

 
Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

ОК; 

ПРН 

Оцінка 

(бали) 

ТЕМА 1.1. ПОНЯТТЯ 

«МУЗИЧНА КУЛЬТУРА».  

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Предмет та 

завдання курсу. 

Специфіка музично-

історичного пізнання. 

Музична культура 

як специфічний різновид 

культури. 

Багаторівневість 

музичної культури: 

музична культура 

суспільства, групи 

людей, людини . 

Значення музичної 

культури людини у 

визначенні музичної 

культури людей і 

суспільства . Теорії 

походження музики: 

античні теорії, теорії 

2 Лекція Складання 

бібліографії з 

питання музична 

культура 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



кінця  ХІХ – початку 

ХХст. Археологічні та 

етнографічні відомості 

про музику. Зародження 

та розвиток музично-

образного мислення. 

Поняття "музична 

культура епохи". 

Музична культура 

суспільства як 

вираження музичної 

культури епохи. 

Музичне мистецтво як 

ядро музичної культури 

епохи. Періодизація 

музичного мистецтва, 

хронологічні межі та 

головні риси музичної 

культури Середньовіччя, 

Ренесансу, Бароко, 

Нового часу, 

Класицизму, 

Романтизму. 
ТЕМА 1.2. МУЗИЧНЕ 

МИСТЕЦТВО КРАЇН СХОДУ 

(ЄГИПТУ, СИРІЇ,  

ПАЛЕСТИНИ, ІНДІЇ, 

КИТАЮ) 

Культурні цінності 

Стародавнього Єгипту 

(Піраміда Хеопса; 

народна міфологія 

(Озіріс, Ізіда));  страсті-

містерії; культовий 

ритуал;  

інструментальна 

культура (кутові арфи, 

лютні, подвійні гобої); 

музика Сирії(діатонічна; 

структура-тетрахорд).   

Музичне життя 

Палестини (релігійно-

культовий характер; 

псалми; 

релігійнопоетична 

лірика).  

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



Ідеї та образи 

брахманізму, буддизму, 

індуїзму;   

релігійно-обрядові 

пісні; народна творчість;   

героіко-

патріотичний фольклор 

(поеми «Махабхарат», 

«Рамаяна»);   

мистецтво 

мандрівних співаків 

етнічних пісень – 

катхака;   

музичний театр 

Індії (джатра – народна 

драма-містерія на 

міфологічні 

сюжети);професійне 

мистецтво («Сангіта» - 

синтез мистецтв);   

мистецтво «рага» - 

образи-мелодії 

пробудження почуттів; 

нотація; стиль 

виконання; інструменти.   

«Шицезин» 

(«книга пісень») – 

найдавніша пам`ятка 

китайського пісенного 

мистецтва; народне 

пісенне мистецтво 

(світлий регістр; 

фальцет; одноголосся); 

пісенно-поетична школа 

Цюй Юаня.  
ТЕМА 1.3. МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА АНТИЧНОГО 

СВІТУ (СТАРОДАВНЬОЇ 

ГРЕЦІЇ ТА РИМУ) 

Давньогрецька 

міфологія;   

героїчний епос;   

професійне 

мистецтво аедів;  

“піфійські ігри”, 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 



хорова музика; сольна 

лірика;  інструментальна 

музика; трагедія; теорія 

музики;   

Музичне 

мистецтво 

Стародавнього Риму.  

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 2.1. МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА ДОБИ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Музика Візантії. 

Історичні передумови 

розвитку, музично-

поетична культура;   

Єфрем Сірін; 

церковна музика 

(молитовне читання, 

пеалмодії, тропарі);  

Роман 

Сладкопевець; кондаки; 

канони; Іоан Дамаскін;  

західноєвропейськ

а музика доби 

Середньовіччя. 

Західноєвропейська 

музика раннього 

феодалізму;   

“григоріанський 

хорал”; секвенції; тропи; 

літургічні драми; раннє 

професійне 

багатоголосся; дискант;   

народне 

мистецтво; музично-

поетична культура 

труверів, трубадурів, 

міннезінгерів; міська 

культура; музична 

теорія.  

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 2.2. МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА ЕПОХИ 

ВІДРОДЖЕННЯ 

Гуманізм як 

культурне явище. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

100 



Сутність гуманістичного 

руху і способу 

мислення;  

проторенесанс – 

перший ранній період 

Відродження (на межі 

ХІІІ-ХІV ст.). Розквіт 

італійської і класичної 

літератури: Данте-

Аліг`єрі (1265-1321) – 

«Божественна комедія»; 

Франческо Петрарка 

(1304-1374); Джованні 

Бокаччо (1313-1375) – 

«Декамерон»; нові 

виразові засоби та ідеї 

гуманістів: Джотто 

(1260/67-1337);  

розквіт ренесансу 

– другий період 

Відродження (поч. ХV 

ст.); Академії; книго 

друг, нотодрук 

(Оттавіано Петруччі); 

розквіт архітектури – 

Філліпо Брунелеск 

(1377-1446), Лоренцо 

Гіберті (1381-1455), 

Донателло (1386-1466), 

живопису – Сандро 

Ботічелло (1444-1510), 

Перуджіно (між 1445 та 

1523), Пінтурікк`йо 

(1454-1513);  

третій період – 

Високе Відродження – 

кульмінація Ренесансу 

(на межі ХV-ХVІ ст.): 

«золотий час» 

італійського мистецтва: 

творчі постаті Леонардо 

да Вінчі (1452-1519), 

Мікеланджело 

Буонаротті (1475-1564), 

Тіціан Вечелліо 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



(1489/90-1576), 

Бенвенуто Челліні 

(1500-1571), Рафаель 

Санті (1483-1520), 

Джордано Бруно (1548-

1600);  

музичні здобутки 

творчих шкіл ХІV-ХVІ 

ст. Музична школа Італії 

– батьківщини 

Відродження (народна 

творчість – лауди); 

Італійське Ars nova 

(нове мистецтво): каччія, 

баллата, мадригал, 

фроттола; 

інструментальна музика; 

творча спадщина 

Палестріни (1525-1594); 

венеціанські 

поліфоністи – 

Франческо Д`Ана, Адріа 

Віллаорт і Джованні 

Габріеллі (1557-1613), 

Джозеффо Царліно 

(1517-1590) - риси 

концертності, 

динамічного та 

тембрального 

різнобарв`я;  

французький 

Ренесанс (народна 

творчість; професійне 

народне мистецтво); 

пісенна творчість ноелів 

(«но») – святкові пісні 

на тексти Євангелії); 

творчі здобуткиГійома 

де Машо (1300-1377), 

Клемана Жаннекена 

(1480-1564);  

іспанське 

відродження: 

інтелектуальні та 

естетичні цінності. 



Пісенний фольклор – 

романс еро (романс) та 

вільянсіко (сільський 

наспів); музика в 

новелах Сервантеса;  

нідерландська 

школа хорової поліфонії 

(джерела, стилістика, 

музична мова). Творчі 

постаті Гійома Дюфе 

(1409-1474), Жоскена 

Депре (бл. 1450-1521), 

Орландо Лассо (1532-

1594).  
ТЕМА 2.3. МУЗИЧНЕ 

БАРОКО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  

(Г.-Ф. ГЕНДЕЛЬ, І.С. БАХ) 

Георг Фрідріх 

Гендель (1658-1759). 

Г.Ф. Гендель – великий 

гуманіст; джерела 

творчості; творчий шлях 

та формування стилю; 

мелос; гармонія; 

фактура; поліфонія; 

інструментальні жанри; 

концерти; вокальні 

форми; ораторії 

(«Мессія»); 

камерновокальна музика 

(кантати);  

Йоганн Себастьян 

Бах (1685-1750). Й.С. 

Бах – великий німецький 

композитор і 

виконавець; 

узагальнення в його 

творчості кращих 

традицій німецького 

музичного мистецтва та 

мистецтва інших країн;  

періодизація творчості, 

риси стилю;  

вокально-

інструментальна 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



творчість. Жанрова 

система (кантати, 

ораторії, меси, мотети, 

хорали) та її 

композиційні 

особливості. 

Новаторське 

трактування 

традиційних жанрів, 

глибина філософського 

змісту. «Висока меса сі-

мінор» (тв. 232, 

музичний аналіз);  

органна творчість. 

Жанрова система та її 

композиційні 

особливості. 

Монументальність і 

глибина змісту органних 

творів, емоційне 

багатство, глибока 

внутрішня 

зосередженість, 

драматичний розмах, 

ораторський пафос, 

вільний поетичний 

характер органних 

імпровізацій, блискуча 

концертна 

декоративність творів. 

Сициліана до-мінор, тв. 

582, Дорійська токата і 

фуга, тв. 631 (музичний 

аналіз);  

клавірна творчість. 

Жанрова система та її 

композиційні 

особливості (прелюдії, 

фуги, інвенції, сюїти, 

партіти, концерти, ДТК 

та ін.). Глибина і 

багатство художнього 

змісту, новаторство 

клавірної творчості 

Баха. Хроматична 



фантазія і фуга ре-мінор, 

тв. 198 (музичний 

аналіз);  

камерно-

інструментальна 

творчість. Жанрова 

система та її 

композиційні 

особливості. Чакона з 

партіти №2 для скрипки 

соло, тв.1004, тріо-

соната (музичний 

аналіз);  

оркестрова 

творчість. Жанрова 

система та її 

композиційні 

особливості. 

Бранденбурзький 

концерт №1 фа-мажор, 

тв. 1046 (музичний 

аналіз).  

Музичні 

ілюстрації:  

Г.Ф. Гендель. 

Ораторія «Мессія»;  

Й.С. Бах. Висока 

меса сі-мінор (тв. 232); 

Сициліана до-мінор (тв. 

582); Хроматична 

фантазія і фуга ре-мінор 

(тв. 198); 

Бранденбурзький 

концерт №1 фа-мажор 

(тв. 1046).  
ТЕМА 3.1. ОРГАННА ТА 

КЛАВІРНА ТВОРЧІСТЬ І. С. 

БАХА.  

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 

КОНЦЕРТ 

Інструментальна 

музика І. С. Баха, її 

основні жанри. Жанри 

органної музики І. С. 

Баха, її 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

100 



монументальність, 

імпровізаційна воля. 

Роль хоралу у творчості 

І. С. Баха. Обробка 

хоралів, їхні типи, 

виразні засоби.  

Клавірна 

спадщина Баха, 

особливості мелодики, її 

інтонаційна виразність, 

зв’язки з німецькою 

пісенністю, із 

протестантським 

хоралом. Органічний 

синтез політропічного та 

гармонійного начал. 

«ДТК» - особливості 

композиції, 

співвідношення 

прелюдій та фуг. 

«Хроматична фантазія і 

фуга» - особливості 

музичної мови. 

Інструментальні 

концерти: загальний 

огляд. Роль бамівських 

оркестрових концертів в 

підготовці класичного 

симфонізму. 

 

ПРН12 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 3.2. ВОКАЛЬНО - 

ХОРОВА МУЗИКА XVII–

XVIII СТ. 

Зародження на 

початку XVІІ ст. та 

розвиток ораторії і 

кантати як жанрів 

духовної і світської 

музики. Вокально-хорові 

твори Г.-Ф. Генделя 

(ораторії «Месія», 

«Самсон», «Іуда 

Маккавей»), Й.-С. Баха 

(ораторії «Страждання 

за Матфієм», 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

100 



«Страждання за 

Іоанном», Меса сі 

мінор), Й. Гайдна 

(ораторії «Створення 

світу», «Пори року»), В.-

А. Моцарта («Реквієм») 

– шедеври світової 

музичної культури. 

доповідей. ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

ТЕМА 3.3. МУЗИЧНЕ 

РОКОКО. ШКОЛА 

ФРАНЦУЗЬКИХ 

КЛАВЕСИНІСТІВ 

Музичне рококо. 

Художній стиль рококо. 

Характеристика 

стилетворчих чинників у 

музиці. Жанрова 

система музичного 

рококо (рондо, пісенні 

варіації, одночастинна 

мініатюра);  

Школа 

французьких  

клавесиністів: Жак 

Шамбоньєр, Луї та 

Франсуа Куперени, Луї 

Дакен, Жан Данрійо). 

«Музичний театр» 

Франсуа Куперена і 

клавесинні мініатюри  

Луї Куперена 

(музичний аналіз п’єс 

«Прялки», «Квіткарка», 

«Веселунка», 

«Тендітна», 

«Метелики»). Творчість 

Жана Філіпа Рамо (1683-

1764). Музично-

теоретична діяльність 

Рамо. «Тамбурин» 

(музичний аналіз).  

Музичні 

ілюстрації:  

1.Луї Куперен. 

«Прялки», «Квіткарка», 

«Веселунка», 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



«Тендітна», 

«Метелики»;  

2.Жана Філіпа 

Рамо. «Тамбурин».  
ТЕМА 3.4. МУЗИЧНИЙ 

КЛАСИЦИЗМ. РОЗВИТОК 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 

МУЗИКИ 

Класицизм як 

художній стиль. 

Сонатність – 

стилетворчий чинник в 

музиці. Ґенеза жанрової 

системи класицизму 

(сонати, симфонії, 

струнного ансамблю).   

Роль італійської 

інструментальної школи 

у становленні ранньої 

симфонії: Джованні 

Саммартіні, Джованні 

Боккеріні, Антоніо 

Сарті; клавірної сонати: 

Доменіко Чімароза, 

Доменіко Скарлатті; 

скрипкової сонати: 

Джузеппе Тартіні.  

Лірична трагедія 

та лірична комедія 

Франції. Творча постать 

Жана Батиста Люллі  

(1632-1687). 

«Арміда» (лірична 

трагедія), лірична 

комедія «Атис» 

(музичний аналіз).  

Музичні 

ілюстрації:  

Доменіко 

Чімароза. Клавірні 

сонати;  

Джузеппе Тартіні. 

Скрипкові сонати.  

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2  Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

 

ТЕМА 3.5. МУЗИЧНЕ 

МИСТЕЦТВО 

ПРОСВІТНИЦЬКОГО 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

 100 

3 Самостійна Самостійна робота:  100 



КЛАССИЦИЗМУ 

Просвітництво як 

художній стиль. 

Музична естетика доби. 

Передумови розвитку 

західноєвропейської 

опери у другій половині 

ХVІІІ ст. та її жанрова 

типологія.  

Особливості 

музичної драматургії 

італійської опери-серіа, 

опери-буффа. Творчість 

Ніккколо Піччіні, 

Джованні Паізієлло, 

Доменіко Чімарозо.  

Становлення і 

розвиток французької 

комічної опери. 

Особливості музичної 

драматургії. Творчість 

Андре Кампра, Андре 

Детуша. Війна 

«буффонів». 

Ярмарковий балаган 

Сен-Жермену. Творчість 

Жан-Жака Руссо.  

Становлення і 

розвиток австрійського і 

німецького зінгшпілю. 

Відмінність їх музичної 

драматургії. Творчість 

Т.Мюллера, 

Й.Діттерсдорфа, 

Г.Умлауфа.  

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

 45  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тест 75 

Загальний підсумок: 100 
ТЕМА 4.1 ВИТОКИ 

УКРАЇНСЬКОГО 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА  ІХ – 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХV 

СТ. 

Музичне 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

100 



мистецтво первісного 

родоплемінного 

суспільства східних 

слов’ян. Ранні форми 

музичного мистецтва. 

Музичний 

інструментарій, кістяні 

оркестри. Праця 

(мисливство, 

землеробство) як чинник 

виникнення музичного 

мистецтва.  

Язичницький 

комплекс вірувань і 

обрядів як світоглядна 

основа музичного 

мистецтва східних 

слов’ян. Історичні етапи 

становлення 

язичницького 

світогляду. 

Відображення 

язичницьких вірувань в 

українському 

обрядовому фольклорі. 

Архаїчні особливості 

українського фольклору. 

Умови 

становлення та функції 

календарної 

обрядовості. Три цикли 

календарно-обрядових 

пісень (зимовий, 

весняний та літньо-

освінній). Жанрові 

різновиди зимового 

(колядки, щедрівки), 

весняного (веснянки, 

гагілки, танки, 

хороводи, русальні та 

царинні пісні) та літньо-

осіннього (купальські, 

петрівчані, жнивні пісні) 

циклів.  

Родинно-обрядові 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



пісні. Пісня, як 

невід’ємна складова 

весільного та 

поховального обрядів. 

Музична культура 

Київської Русі як 

початковий етап 

розвитку української 

професіональної музики. 

Літопис «Слово о полку 

Ігоровім», іноземна 

література, фольклор та 

поодинокі музичні 

зразки, як джерела 

реставрації музично-

історичного процесу в 

Україні ІХ–ХУ століття.  

Поширення 

християнства та його 

вплив на українську 

музичну культуру. 

Збагачення різних 

жанрів обрядового 

фольклору 

християнською 

тематикою. Виникнення 

і розвиток в 

народнопісенній 

творчості жанрів 

героїко-билинного 

епосу, відображення в 

ньому історичної 

реальності. Синтетичне 

мистецтво скоморохів. 

Інші види та 

жанри необрядової усної 

народної творчості: 

родинно-побутовий 

фольклор, трудові пісні, 

міфи, казки, перекази, 

легенди, прислів’я, 

приказки тощо 

Християнізація 

України-Русі, як 

рушійна сила прогресу в 



галузі духовної 

творчості. Роль музики у 

Богослужінні 

візантійського обряду. 

Історико-культурні 

умови поширення 

візантійського 

церковного співу на 

Русі. Художні 

особливості музики 

православного 

богослужіння. 

Візантійська церковна 

гімнографія. 

Найпоширеніші жанри 

візантійської церковної 

гімнографії (псалми, 

гімни, антифони, 

кондаки, тропарі, 

канони, стихири.) 

Становлення 

професійної церковної 

музики в Україні. 

Формування та розвиток 

старокиївського 

знаменного співу. 

Запровадження 

нотографічного письма 

(знаменна та кондакарна 

нотація). Дзвонарське 

мистецтво. Особливості 

побутування 

позацерковної  духовної 

пісні (псальма). 

Становлення світської 

професійної музики та 

роль князівсько-

дружинного середовища 

в її розвитку. «Слово о 

полку Ігоревім» – як 

словесно-пісенний твір, 

унікальний зразок 

давньоруської світської 

художньої літератури 

епохи Середньовіччя. 



Славільні пісні, як 

невід’ємна складова 

світської культури. 

Музикування у 

князівсько-дружинному 

середовищі. Музичний 

інструментарій. 
ТЕМА 4.2. НАРОДНА ТА 

СВІТСЬКА МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА XIV–XVII СТ. 

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКА 

ЦЕРКОВНА МОНОДІЯ 
Історичні умови 

розвитку культури в 

Україні другої половини 

ХУ–  ХУІІ ст. 

Загальнокультурні 

тенденції Ренесансу в 

Європі. Ренесансно-

гуманістичні та 

реформаційні тенденції 

в українській  освіті та 

культурі другої 

половини ХУ – початку 

ХУІІ ст. Роль 

українських братських 

шкіл в розвитку 

національної культури, 

професійного музичного 

мистецтва. Музика як 

предмет викладання в 

братських школах – спів 

з нот, основи 

композиції. 

Музика усної 

традиції ХУ–ХУІІ ст. 

Перші іноземні 

свідчення про 

український фольклор та 

його популярність. 

Світські форми 

музикування та світське 

музичне мистецтво 

наприкінці ХУІ – 

початку ХУІІ ст. Роль 

музичних цехів у 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



розвитку міського 

побутового 

музикування. 

Українське 

народне музичне 

мистецтво як 

відображення життя і 

боротьби народу проти 

феодально-

кріпосницького гніту. 

Народження 

народнопісенних жанрів 

– дум, історичних, 

кріпацьких пісень. Пісні 

про Хмельниччину. 

Розгляд зразків 

народнопісенної 

творчості цієї доби. 

Реформа запису 

церковної музики – 

запровадження 

п’ятилінійної нотації 

замість крюкової як 

фактор, що сприяв 

розвиткові й 

демократизації 

професіонального 

музичного мистецтва. 

Історія 

виникнення Ірмолоїв. 

Найдавніші нотолінійні 

Ірмолої кінця ХУІ ст. 

Перші друковані 

Ірмолої. Особливості 

текстів церковної 

гімнографії. Ірмолайні 

наспіви з українськими 

та інонаціональними 

назвами 

Типи мелодики 

ірмолайних наспівів та 

їх емоційна виразовість. 

Характерні особливості 

ритміки монодичних 

піснеспівів. Ладова 



будова. Специфіка 

мелодичної лінії. Вплив 

української народної 

пісенності на церковну 

монодію. Особливості 

форми ірмолайних 

наспівів. Восьмигласна 

система в наспівах 

Ірмолаїв. 
ТЕМА 5.1. РОЗВИТОК 

БАГАТОГОЛОСНОГО СПІВУ 

ТА ФОРМУВАННЯ 

ПАРТЕСНОГО КОНЦЕРТУ 

Багатоголосний 

спів, його різновиди. 

Формування партесного 

концерту. Реєстр 

партесних творів 

бібліотеки Львівського 

братства (1697р.). 

Композитори 

багатоголосних 

партесних творів 

(Коледчин, 

Пикулинський, 

Завадовський, Гавалевич 

та ін.). Канти та 

псальми. 

Микола 

Дилецький (нар. у 1630 

р. у Києві) – композитор, 

педагог, теоретик. Його 

праця «Граматика 

мусикійска», її значення 

в розвиткові музичної 

творчості України як 

основного посібника з 

теорії партесного співу 

XVII ст. 

 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 5.2. СВІТСЬКІ 

МУЗИЧНІ ЖАНРИ ХVІІІ СТ. 

Зародження 

світської пісенної 

лірики, розвиток в ній 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

100 



традицій народної пісні. 

«Мандрівні дяки» та їх 

роль в створенні 

музичних жанрів 

світського змісту 

(«П’яницький концерт»). 

Світські музичні жанри 

у вертепній виставі; 

пісні і канти Г. 

Сковороди (1722–1794), 

вплив на них народної 

пісні.  

Музичне 

мистецтво в панських 

садибах. Кріпацькі 

оркестри, капели, балети 

і театри. Симфонія 

невідомого автора кінця 

ХVІІІ ст., її зв’язки з 

народнопісенною і 

танцювальною 

культурою. Міське 

музичне життя. 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 5.3. Д. 

БОРТНЯНСЬКИЙ. 

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ 

ШЛЯХ 

Д. Бортнянський 

(1751–1825). Твори 

Д.Бортнянського – 

опери, симфонії, сонати, 

хорові концерти. 

Народнопісенні 

елементи в його хорових 

концертах. Значення 

творчої діяльності Д. 

Бортнянського для 

вітчизняної музичної 

культури. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 5.4. М. 

БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ЙОГО 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК 

ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИКИ 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

 100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

 100 



Характеристика 

біографії композитора 

(1745–1777), творчий 

доробок. Відомі хорові 

твори. Професійна 

діяльність композитора, 

його внесок у розвиток 

духовної хорової 

музики. 

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ТЕМА 5.5. РОЗВИТОК 

ХОРОВОГО ЦИКЛІЧНОГО 

КОНЦЕРТУ.  

А. ВЕДЕЛЬ 

А. Ведель (1767–

1808), загальні віхи з 

біографії композитора. 

Визначні твори, хорові 

концерти. Внесок у 

розвиток жанру 

хорового концерту та 

значення для української 

професійної музики. 

Особливість Хорового 

концерту № 3. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 6.1. МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА В ПЕРШІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Занепад кріпацької 

музичної культури, 

ліквідація кріпацьких 

оркестрів, капел, театрів 

і народження 

професіональної 

музично-виконавської 

діяльності в містах 

(гастролі іноземних 

виконавців, концерти Ф. 

Ліста у Києві). 

Італійська опера в Одесі. 

Філармонічні музичні 

товариства (Одеса). 

Розвиток і 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

100 



збагачення жанрів 

народнопісенної 

творчості: пісні про 

кріпацьку неволю, про 

рекрутчину, про 

Кармелюка.  

Народні пісні на 

тексти Шевченка. 

Подальше формування 

національних основ в 

українській 

професіональній 

музичній творчості. 

Українські народні 

пісні і танці в п’єсах 

побутового 

драматичного театру. 

Музика до п’єс 

Котляревського та 

Квітки-Основ’яненка. 

Музика до «Наталки-

Полтавки», її редакції. 

ПРН7 

ТЕМА 6.2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРОЦЕСУ В ДРУГІЙ  

ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

Друга половина 

XIX ст. – етап розквіту 

національно-

демократичної культури, 

створення національної 

музичної класики. Стан 

музичної культури в 

умовах антинародної 

політики царського 

уряду в Україні (царські 

укази 60-х –70-х р.р.) 

Перші праці, 

присвячені науковому 

аналізу української 

народної пісні (П. 

Сокальський, М. 

Лисенко). Музично-

концертне життя, поява 

музичних товариств, 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



хорових та музично-

драматичних гуртків. 

Розгортання системи 

музичної освіти, 

музично-освітні заклади 

при РМТ, приватні 

музичні школи та ін. 

 
ТЕМА 6.3. ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМПОЗИТОРСЬКОЇ 

ШКОЛИ 

Взаємодія 

романтичних та 

реалістичних естетичних 

засад, опанування 

досвіду 

західноєвропейської та 

російської  професійної 

музики. Творче 

переосмислення 

етностильових ознак 

української пісенно-

танцювальної, 

інструментальної 

фольклорної культури 

як об’єднуючі 

стильоутворюючі 

чинники української 

композиторської школи  

на етапі її формування. 

П. 

Сокальський(1832–1837) 

як композитор, 

музикознавець і критик, 

автор  музики до п’єси 

«Назар Стодоля» Т. 

Шевченка. М. 

Калачевський (1851–

1910) – автор першої в 

історії української 

музики авторської 

симфонії  («Українська 

симфонія»). Творчість 

М. Аркаса. 

Формування засад 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



професіоналізму в 

музичній творчості 

західноукраїнських 

композиторів. 

Діяльність А. Вахнянина 

(1841–1908), О. 

Нижанківського, В. 

Матюка, М. 

Вербицького та ін. 
ТЕМА 6.4. С. ГУЛАК-

АРТЕМОВСЬКИЙ – 

ВИДАТНИЙ МИТЕЦЬ  
УКРАЇНИ 

С. Гулак-

Артемовський (1834–

1873) – видатний 

оперний співак, 

композитор, драматург, 

драматичний актор, 

художник-мініатюрист; 

його життя і творчість. 

Характеристика творчої 

спадщини. Опера 

«Запорожець за Дунаєм» 

– перша українська 

лірико-комедійна опера. 

Історична основа 

сюжету, ідейна 

концепція, система 

дійових осіб, музичні 

характеристики. 

Поєднання в «Запорожці 

за Дунаєм» традицій  

італійської опери-буффа 

та українського 

музично-драматичного 

театру. Народно-

національні джерела 

музичного тематизму 

опери як одна із запорук 

успіху твору у 

слухацької аудиторії. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 7.1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ 

М. ЛИСЕНКА В РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

100 



М. В. Лисенко 

(1842–1912) – 

основоположник 

української національної 

композиторської школи. 

Народно-демократичний 

напрям його діяльності. 

Лисенко як 

музичний інтерпретатор 

Шевченка. Твори різних 

жанрів на вірші поета. 

Характеристика 

лисенкових збірників 

обробок народних пісень 

для голосу і для хору. 

Інструментальна музика 

М. Лисенка. 

Лисенко і 

революційно-

громадський рух. 

Багатогранність 

діяльності Лисенка – 

композитор, педагог, 

піаніст, громадський 

діяч. Вплив Лисенка на 

подальший розвиток 

української музики. 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 7.2. ОПЕРНА 

ТВОРЧІСТЬ М. ЛИСЕНКА 

Оперна творчість 

композитора – жанрові 

різновиди опери, образи, 

стиль, музична мова. 

Історико-героїчна опера 

«Тарас Бульба», лірико-

побутова – «Наталка-

Полтавка». 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



ТЕМА 7.3. ХОРОВА 

ТВОРЧІСТЬ М. ЛИСЕНКА 

Хорова творчість 

М. Лисенка- основні 

напрямки і течії. 

Вокально-хорова 

творчість М. Лисенка – 

характеристика. Кантата 

«Радуйся ниво…». Хори 

на слова Т. Г. Шевченка. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

ТЕМА 8.1. ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ В КІНЦІ ХІХ – 

НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Кінець ХІХ – 

початок ХХ ст. як новий 

етап розвитку 

української музичної 

культури. 

Переслідування і утиски 

з боку царської влади 

українських музикантів 

(встановлення 

постійного 

поліцейського нагляду 

за М. Лисенком, 

короткочасні арешти М. 

Лисенка, К. Стеценка, 

вислання з Києва К. 

Стеценка, 

переслідування М. 

Леонтовича). 

Подальший 

розвиток засад 

демократизму і реалізму, 

розкриття соціально-

гострих тем у творчості 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



М. Лисенка (опера 

«Енеїда»), К. Стеценка 

(хори «Содом», 

«Прометей», «Сон», 

солоспів-сатира «Цар 

Горох»), С. Людкевича 

(кантата-симфонія 

«Кавказ»), Я. Степового 

(цикл «Барвінки»). 

Активізація діяльності 

різних музичних гуртків, 

поширення хорового 

руху. Розвиток музичної 

освіти в Україні. 

Відкриття приватних 

музичних шкіл, 

музичних курсів, 

визначна роль Музично-

драматичної школи ім. 

М. В. Лисенка в справі 

підготовки національних 

музичних кадрів. 

Подальший розвиток 

української 

фольклористики. 

Розвиток 

народнопісенної 

творчості. Народження 

жанру робітничої пісні 

(на терені України). 

Історія виникнення та 

поширення пісень 

«Шалійте, шалійте, 

скажені кати», 

«Варшав’янка», «Реве та 

стогне люд голодний», 

«Засвистали арештанти» 

та ін., пісень січових 

стрільців. М. 

Гайворонський як автор 

слів і музики пісень 

«Йде січове військо», 

«Ой, впав стрілець», 

«Їхав стрілець на 

війноньку» та ін. 



ТЕМА 8.2. ТВОРЧІСТЬ М. 

ЛЕОНТОВИЧА, К. 

СТЕЦЕНКА, Я. СТЕПОВОГО, 

 С. ЛЮДКЕВИЧА  

М. Леонтович 

(1877–1921) – видатний 

майстер хорового 

письма. Життєвий і 

творчий шлях. Яскраве 

втілення менталітету 

українського народу, 

різних аспектів 

народного життя в 

хорових обробках 

народних пісень (понад 

200). Внесок М. 

Леонтовича в розвиток 

цього жанру: 

поліфонізація фактури, 

урізноманітнення форм, 

використання тембрів 

для характеристики 

поетичних образів тощо. 

Оригінальні хорові 

твори.  

К. Стеценко 

(1822–1922) – видатний 

композитор і музично-

громадський діяч. 

Життєвий і творчий 

шлях. Вокальна музика 

як основа творчої 

спадщини композитора. 

Хорова творчість. 

Хорові обробки К. 

Стеценка, їх характерні 

риси: прийоми 

поліфонічної техніки, 

зіставлення ладів 

народної музики, 

різнобарвні ефекти 

тембрової драматургії 

тощо. 

Я. Степовий 

(1883–1921). Життєвий і 

творчий шлях. 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



Продовження 

реалістичних традицій 

вітчизняної класики. 

Здобутки композитора в 

галузі вокальної музики 

(цикл «Барвінки», «Пісні 

настрою»). Фортепіанна 

музика. Обробки 

побутових, обрядових, 

танцювальних пісенних 

жанрів, гумористичних 

сцен для хору. 

Органічне поєднання 

фольклорних засобів 

музичної виразності з 

професійними, 

академічними засобами. 

С. Людкевич 

(1879–1979). 

Характеристика творів 

композитора: вокально-

симфонічних, хорових, 

камерних. Наближення 

хорових обробок до 

оригінальних творів, 

збагачення прийомів 

народнопісенної 

куплетності, 

використання ладової 

специфіки, прийомів 

класичної поліфонії. 
ТЕМА 8.3. УКРАЇНСЬКА 

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА У 20–

30-і  

РОКИ ХХ СТ. ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ 

Складні, 

суперечливі процеси в 

суспільному житті на 

Україні та їх вплив на 

розвиток музичного 

мистецтва. 

Позитивні явища в 

музично-культурному 

будівництві – процес 

демократизації 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

100 



музичного мистецтва, 

широка пропаганда 

класичної музики та 

фольклору, стимуляція 

розвитку як 

самодіяльної творчості, 

так і професіонального 

музичного мистецтва. 

Реорганізація музичної 

освіти; створення 

народних консерваторій 

в Харкові, Одесі, 

Робітничої консерваторії 

в Києві як нових форм 

масової музичної освіти. 

Виникнення і діяльність 

перших в Україні 

творчих 

композиторських 

організацій – «Гарт», 

Всеукраїнське 

товариство ім. М. Л. 

Леонтовича. Перші 

успіхи української 

фольклористики – 

діяльність К. Квітки, М. 

Грінченка, П. 

Демуцького. Зростання 

рівня виконавської 

майстерності. 

Негативні фактори 

– застосування 

репресивних методів по 

відношенню до діячів 

української національної 

культури. Утвердження 

командно-

адміністративного 

підходу до проблем 

мистецького життя. 

Нова генерація 

українських 

композиторів та їх 

досягнення в різних 

жанрах музичної 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 



творчості: пісенна 

творчість, хорова музика 

(обробки народних 

пісень Л. Ревуцького, М. 

Вериківського, М. 

Коляди, Г. Верьовки, 

диптих «Дивний флот» 

П. Козицького); 

вокально-симфонічна 

музика (кантати-поеми 

«У неділеньку святую» 

К. Стеценка, «Хустина» 

Л. Ревуцького, кантата 

«Заповіт» С. 

Людкевича); симфонічна 

музика (симфонії №1 та 

№ 2 Л. Ревуцького; 

симфонії №1 та № 2, 

увертюра на чотири 

українські теми Б. 

Лятошинського, 

«Героїчна увертюра» В. 

Косенка); музично-

драматична творчість 

(опери «Дума 

Чорноморська» Б. 

Яновського, «Золотий 

обруч», «Щорс» Б. 

Лятошинського, 

«Наймичка» М. 

Вериківського, балети 

«Карманьйола» В. 

Фемеліді, «Пан 

Каньовський» М. 

Вериківського, «Лілея» 

К. Данькевича, оперети 

«Вій» М. Вериківського, 

«Сорочинський 

ярмарок», «Майська 

ніч», «Весілля в 

Малинівці» О. Рябова); 

камерно-вокальна 

музика. 
ТЕМА 8.4. УКРАЇНСЬКА 

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА 40–
2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 
100 



50х РОКІВ ХХ СТ. 

Характеристика 

музично-культурного 

процесу. Перебудова 

музично-концертного 

життя в Україні з 

початком Великої 

Вітчизняної війни. 

Евакуація виконавських 

колективів, робота 

українських 

композиторів в 

республіках СРСР. 

Досягнення в 

окремих жанрах 

музичної творчості в 

роки Великої 

Вітчизняної війни: 

масова пісня, вокально-

симфонічна творчість 

(«Україна моя» А. 

Штогаренка, «Гнів 

слов’ян» М. 

Вериківського), 

камерно-

інструментальна 

творчість («Український 

квінтет» Б. 

Лятошинського). 

Активний 

розвиток музичної 

культури після 

завершення війни. 

Діяльність 

українських 

композиторів старшого 

покоління та їх 

молодших сучасників. 

Досягнення українських 

композиторів в різних 

жанрах музичної 

творчості в 50-ті роки: 

пісенна творчість, 

хорова творчість (хори 

Б. Лятошинського на 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



вірші Т. Шевченка, О. 

Пушкіна, А. Фета), 

симфонічна музика 

(Симфонія № 3, «Поема 

возз’єднання», 

симфонічна балада 

«Гражина», 

«Слов’янський концерт» 

Б. Лятошинського; 

Симфонія № 2 

«Весняна» Г. 

Майбороди, 

«Закарпатські ескізи» В. 

Гомоляки, 

«Прикарпатська 

симфонія» С. 

Людкевича), опера 

«Милана» Г. 

Майбороди, «Богдан 

Хмельницький» К. 

Данькевича), балети 

(«Лісова пісня» М. 

Скорульського, «Тіні 

забутих предків» В. 

Кирейка), оперета, 

пісенна творчість П. 

Майбороди, І. Шамо. 
ТЕМА 8.5. УКРАЇНСЬКА 

МУЗИКА 60–90-х РОКІВ ХХ 

СТ.  

60–80-ті роки ХХ 

ст. – новий етап 

музично-культурного 

життя на Україні, 

досягнення в галузі 

композиторської 

творчості, виконавської 

майстерності, 

музикознавчої науки, 

розвитку мережі 

музичних учбових 

закладів, культурно-

освітніх установ. 

Значні успіхи 

українських виконавців 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



та виконавських 

колективів на 

республіканських, 

всесоюзних та 

міжнародних конкурсах, 

фестивалях; гастрольні 

поїздки за кордон. 

Пошуки нових 

виражальних засобів та 

збагачення традиційних 

на шляху мистецького 

відображення проблем 

сучасності і минулого в 

композиторській 

творчості. 

Активізація 

музично-культурного 

життя в кінці 80-х на 

початку 90-х років, в 

добу національного 

відродження, 

становлення державної 

незалежності України. 

Організація та 

проведення щорічного 

міжнародного 

фестивалю української 

пісні «Червона рута» 

(перший в 1989 р.), 

щорічного українського 

міжнародного 

фестивалю «Київ-

Музик-Фест» (перший в 

1991р.), Конкурсу 

композиторів ім. 

Мар’яна та Іванни Коць 

(перший в 1991р.), 

Міжнародного конкурсу 

оперних співаків ім. 

Соломії 

Крушельницької 

(перший в 1991р.). 

Створення нових 

виконавських 

колективів. 



Творча діяльність 

українських  

композиторів 60–90-х 

рр. ХХ ст. Діяльність 

композиторів старшого 

покоління (Б. 

Лятошинського, Л. 

Ревуцького, С. 

Людкевича, Ю. 

Мейтуса, К. Данькевича, 

Г. Жуковського, 

Д.Клебанова, 

А.Філіпенка, А. 

Штогаренка), 

середнього (В. Кирейка, 

А. Кос-Анатольського, 

Г. Майбороди, І. Шамо). 

Досягнення в різних 

жанрах композиторів 

нової генерації (О. 

Білаша, Б. Буєвського, 

Л. Грабовського, В. 

Губаренка, Л. Дичко, І. 

Карабиця, В. 

Сильвестрова, М. 

Скорика, Є. Станковича, 

Я. Губанова, В. 

Зубицького). 
ТЕМА 9.1. СТИЛЬОВІ ТЕЧІЇ 

В ТВОРЧОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ 

КОМПОЗИТОРІВ 60–90-Х 

РОКІВ ХХ СТ. 

Поглиблення 

неоромантичних 

тенденцій в 

композиторській 

творчості – тяжіння до 

суб’єктивно-ліричної 

виразності, відкритої 

емоціональності 

самовислової  

камернізації масштабних 

жанрів симфонії, опери, 

кантати. 

Зрослий інтерес до 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

100 



фольклору, його 

найдавніших шарів як 

генетичного джерела 

національно-стильових 

ознак української 

композиторської школи. 

Активізація 

неокласичних тенденцій 

– інтерес до музичних 

образів, форм, засобів 

розвитку європейської 

музики докласичної та 

класичної епох. 

Тенденція 70–90-х 

років до активної 

стильової взаємодії в 

межах одного музичного 

твору – полістилістика. 

ПРН6, 

ПРН7 

ТЕМА 9.2. УКРАЇНСЬКІ 

КОМПОЗИТОРИ-

АВАНГАРДИСТИ 

Творча группа 

«Київський авангард» 

(Л.Грабовський, 

В.Сильвестров, 

В.Годзяцький, В.Губа). 

Характерні риси 

музичного стилю – 

дисонансовий 

контрапункт і 

асиметричні 

поліритмічні комбінації. 

Основа стиля 

Л.Грабовського – 

антиромантична 

естетика авангарду: 

Цикл «Гомеоморфії». 

Розробка теорії 

«стилістичної 

модуляції» в Концерті 

для дев`яти інструментів 

, «Симфонічні фрески». 

Авангардні риси у 

тврочості 

В.Сильвестрова: 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

3 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 



постлюдійність, 

наявність звукової 

педалі-фону, відстуність 

чітких композіційних 

схем. Стиль 

композитора «мета-

музика» («Містерія», 3-я 

симфонія 

«Есхатофонія»). 

Використання 

авангардної техніки у 

твроха В.Годзяцького 

«Автографія», «Фрески 

Софії Київскої». 
ТЕМА 9.3. Є.СТАНКОВИЧ – 

ВИДАТНИЙ МИТЕЦЬ 

УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ XXI 

СТ. 

Є.Станкович – 

центтральна фігура в 

сучасній музиці 

України. 

Характеристика тврочої 

спадщини композитора : 

Фольк-опери «Цвіт 

папороті», балет 

«Ольга», «Прометей».., 

15 симфоній, хорова 

симфонія – реквієм 

«Бабій Яр», «Панахида», 

вокальні симфонії. 

Епіко-

драматичний тип 

музичного висловлення, 

драматичний тип 

симфонізму. Новий 

підхід до фольклору( 

внутріщня сторона 

народного мистецтва). 

90-ті роки – 

духовні твори. 

Характеристика 

вокально-симфонічного 

твроу «Чорна Елегія» 

2 Лекція Лекція, опитування, 

презентація 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК9, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН4, 

ПРН11, 

ПРН12 

100 

2 Самостійна Самостійна робота: 

робота з науково-

методичною 

літературою: 

складання 

конспекту, тез, 

доповідей. 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК9, 

ЗК12, 

ЗК14, 

ЗК17, 

ПРН6, 

ПРН7 

100 

 107  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Іспит Форма Тест 75 



 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO, FL Studio, Finale 2014.5 для роботи з освітнім контентом 

дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності. Музичний 

інструментарій. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна Історія музики (світової та української) передбачає 

роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

http://cbs7cao.ru/libraries/14.html
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=409
http://www.kholopov.ru/dl_rus.html
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http://www.conservatory.ru/node/521
http://ufaart.ru/nauka/lib-ufaart/
http://www.21israel-music.com/index.htm


Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

активність студента під час лекційних 

занять (робота під час лекції, ведення 

дискусій, дебатів), виконання 

самостійної роботи, ведення конспекту. 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка 

складає не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, що у 

кінці навчального 

семестру множаться на 

коефіцієнт 0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

Проводиться у формі тестування. 

Кожен варіант складає 25 питань. 

Правильна відповідь оцінюється в 4 

бали. 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 1  

Проводиться у формі тестування. 

Кожен варіант складає 25 питань. 

Правильна відповідь оцінюється в 4 

бали. 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводить у формі тестування. 

Студенту надається на вибір 3 варіанти 

75 балів 



по 50 питань, кожна правильна 

відповідь оцінюється в 1,5 бали. 

 Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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