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Кафедра Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада Доцент 

Презентація викладача 

У 1999 році закінчила історико-теоретичний факультет Національної музичної академії України 

ім.П.Чайковського. З 1999 по 2006 рік навчалася у аспірантурі НМАУ ім.П.Чайковського. З 2009 р. – 

кандидат мистецтвознавства за спеціальністю «Музичне мистецтво» (тема дисертації – «Формування 

національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ століття») 

Паралельно з навчанням у консерваторії та аспірантурі публікувала огляди та аналітико-критичні статті про 

музичні події та фестивалі у журналах «Музика», «Театрально-концертний Київ», «Art-line», працювала 

журналісткою та редакторкою на телеканалах (ТРК «Золоті ворота», К2). Є дописувачкою газет 

«Український форум», «Дзеркало тижня», «Столичные новости», «День», «Урядовий кур’єр», «Культура і 

життя», «Україна молода», інтернет-видань «Музика», Kyivdaily, Moderato, LB та ін. З січня 2007 по липень 

2009 року працювала у відділі редакції науково-популярного журналу «Музика», з серпня 2012 до грудня 

2015 – заступник головного редактора журналу «Музика».  

Є учасницею всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, є авторкою наукових публікацій. Бере 

участь в оргкомітеті щорічної Науково-практичної конференції КМАЕЦМ. 

У Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв працює з 2009 року. Викладає курси 

«Історія музики», «Історія світової та української музики» для студентів факультетів музичного мистецтва 

та естрадного і циркового мистецтва; розробила також авторський курс «Стилістика сучасної естрадної 

музики та джазу». Здійснює керівництво магістерськими дослідженнями студентів музичного факультету. 

Презентація курсу 

Курс розроблено для студентів музичного факультету освітньо-професійної програми «Естрадний 

спів». 

Виклад матеріалу курсу зосереджено довкола трьох принципових для історії музики 
моментів: кристалізації та зміни великих стильових напрямків, виникнення і розвитку жанрів та 
еволюції творчості видатних композиторів. Історію розвитку європейського та українського 
музичного мистецтва представлено передусім як історію розвитку стилів. Вона вписується у 
суспільно-історичні процеси, подається у контексті художніх процесів в інших видах мистецтва. 
Пріоритет стильового принципу дозволяє інтегрувати теми, присвячені спадщині різних 
національних шкіл, в рамках стильових періодів або певних напрямків (як, наприклад, у музиці 
рубежу ХІХ-ХХ століття та першої третини ХХ столття), що дає змогу певним чином 
синхронізувати художні явища та процеси, рельєфніше представити їх типологічно спільні та 
специфічно відмінні риси.  
Наскрізною лінією курсу є також розвиток музичних жанрів як важливих показників специфіки та 
динаміки інституціонального буття музики. Із картини жанрово-стильового розвитку музики в 
свою чергу виокремлюються постаті композиторів – як приклад індивідуального втілення 
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провідних художніх тенденцій епохи. 

Опис курсу 

Мета курсу - сприяти підготовці висококваліфікованого естрадного музиканта-співака. 

Завдання: 

-надати широкий спектр інформації у різних аспектах розвитку музичного мистецтва; 
-сформуватиобразно-емоційне ставлення у сприйнятті музичного матеріалу; 
-виховати естетичний та музичний смак та сформувати критерії самостійної оцінки художнього 
рівня сучасних процесів музичної культури. 
- вивчити основні музично-теоретичні терміни та поняття; 
-розширити музичну ерудицію студентів; 
-сформувати початкові аналітичні навички. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  зміст основних термінів та понять, пов’язаних зі специфікою музики як виду мистецтва; музичні 

жанри та форми; художні стилі, течії і творчі угрупування. 

вміти:  
- образно сприймати музику. 
- дати загальну характеристику музичній темі чи окремому твору. 
- викласти зміст інформаційних тем курсу. 
- визначати на слух музичні твори, вивчені у курсі історії музики. 
- відтворити (грою на інструменті або співом) музичні теми з найвідоміших музичних творів. 

Мета навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Історія світової та української музики»  у майбутніх студентів 

формуються наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування системи інтегрованих 

художньо-естетичних знань з теорії, історії музики,   педагогіки та виконавства та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

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

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

12. Здатність працювати автономно. 

15. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

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. 

17. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Форми та методи навчання 

● Формами навчання з дисципліни «Історія світової та української музики» є лекційні (72) та 

практичні семінарські заняття (48 годин), самостійна робота студента (120 годин) 

● Методи навчання з дисципліни «Історія світової та української музики» 

 словесні (розповідь, пояснення, евристична бесіда, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практичні роботи, написання рефератів, доповідей, конспектування статей);  

 дослідницький;  

 репродуктивний; 
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 частково-пошуковий (евристичний); 

 робота з підручником. 

 самостійна робота 

Організація навчання 

Обсяг Тема 

Модуль 1 

6 годин Змістовий модуль 1. Музична культура ІХ-першої пол.ХVІІ століть 

2 
Тема 1.1. Предмет історії музики. Загальні відомості про засоби музичної 

виразності, музичні жанри. 

4 
Тема 1.2 Музичне мистецтво середньовіччя та епохи Відродження. Витоки 

опери. 

14 годин Змістовий модуль 2.  Музичне мистецтво бароко. 

2 
Тема 2.1. Інструментальна музика Зах. Європи 2-ї половини XVII– 1-ї 

половини XVIII століття. 

6 Тема 2.2 Творчість Й.С.Баха 

4 Тема 2.3. Творчість Г.Ф.Генделя 

2 Тема 2.4. Українське музичне бароко 

14 годин Змістовий модуль 3. Класицизм у музиці  

2 
Тема 3.1. Естетико-стильові засади музичного класицизму. Жанри сонати і 

симфонії 

6 
Тема 3.2. Опера у 2-й пол. XVIII століття. Творчість В.А.Моцарта та 

Х.В.Глюка 

2 
Тема 3.3. Українська хорова та інструментальна музика 2-ї половини XVIII 

століття 

4 Тема 3.4. Життєвий і творчий шлях Л.ван Бетховена 

14 годин Змістовий модуль 4. Романтизм у західно-європейській музиці 

2 
Тема 4.1. Естетико-стильові засади музичного романтизму. Пісні та 

фортепіанні мініатюри Ф.Шуберта 

2 
Тема 4.2. Творчий портрет Р.Шумана. Цикли фортепіанних та вокальних 

творів. 

6 
Тема 4.3. Творчість Н.Паганіні, Ф.Ліста, Ф.Шопена – композиторів та 

видатних виконавців-віртуозів 

4 Тема 4.4. Творчість Й.Брамса та Е.Гріга 

10 годин Змістовий модуль 5. Західно-європейська опера ХІХ століття 

4 Тема 5.1. Оперна творчість Дж.Россіні, В.Белліні, Г.Доніцетті 

4 Тема 5.2.Принципи оперної драматургії Дж.Верді та Р.Вагнера 

2 Тема 5.3.Ж.Бізе та його опера «Кармен» 

12 годин Змістовий модуль 6. Українська музика ХІХ століття 

2 

Тема 6.1. Специфіка українського романтизму. Музика у драматичному 

театрі 1-ї третини ХІХст. Жанр пісні-романсу. Перетворення фольклору у 

композиторській творчості 

2 
Тема 6.2. «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського та «Вечорниці» 

П.Ніщинського 

8 
Тема 6.3. Творчість М.В.Лисенка як основоположника української 

композиторської школи. 

16 годин Змістовий модуль 7. Російська композиторська школа у ХІХ столітті 

4 
Тема 7.1. Російська музика кінця ХVIII– першої третини ХІХ століття. 

Життя і творчість М.Глінки 

6 
Тема 7.2. Питання національного музичного мистецтва.Творчість 

«Могутньої купки». О.Бородін. М.Мусоргський, М.Римський-Корсаков. 
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6 Тема 7.3. Життя і творчість П.Чайковського. Чайковський і Україна 

16 годин 
Змістовий модуль 8. Пізній романтизм, символізм, імпресіонізм у музиці 

на рубежі ХІХ і ХХ століть 

2 Тема 8.1. Пізньоромантичні тенденції у творчості Г.Малера та Р.Штрауса 

4 Тема 8.2. Втілення естетики імпресіонізму у музиці. К.Дебюссі та М.Равель 

2 Тема 8.3. Оперна творчість Дж.Пуччіні 

2 Тема 8.4. Творчість О.Скрябіна та С.Рахманінова 

2 
Тема 8.5. Європейська «легка» музика у другій половині ХІХ століття. 

Жанр оперети 

2 
Тема 8.6. Українська композиторська школа на рубежі ХІХ і ХХ століть. 

Фортепіанні твори Я.Степового та В.Барвінського 

2 
Тема 8.7. Творчість М.Леонтовича. Новаторські риси хорових обробок 

народних пісень. Солоспіви та духовні хорові композиції К.Стеценка. 

14 годин 
Змістовий модуль 9. Неофольклоризм, неокласицизм у музиці першої 

половини ХХ століття 

6 
Тема 9.1. Постаті І. Стравінського, С. Прокоф’єва та Б. Бартока. Втілення 

неофольклорної та неокласичної естетики у творчості. 

2 Тема 9.1. Симфонічна творчість Д. Шостаковича 

6 
Тема 9.1. Стильові тенденцій епохи у доробку Л. Ревуцького та Б. 

Лятошинського 

120 годин  

Модуль 2 

3 години за семестр  

на 1 особу  

Курсова робота 

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

40 

теоретичні питання з дисципліни «Історія світової та української музики»  

спрямовані  на контроль якості засвоєння студентами навчального 

матеріалу, здійснюється під час практичних занять і містить перевірку рівня 

знань теоретичного матеріалу, знання музичних творів. 

25 

виконання письмової роботи/презентації/доповіді за індивідуальними 

темами з навчальної дисципліни «Історія світової та української музики», 

порівняно з усною перевіркою, є глибина відповідей на запитання і 

виконання практичних дій, більша тривалість її проведення і підбиття 

підсумків, її проводять у формі письмових відповідей на запитання, які 

дають змогу оперативно визначити якість знань студентів. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного матеріалу, 

ведення конспекту, виконання письмових завдань, слухання музики. 

25 

виконання підсумкових залікових тестів з навчальної дисципліни «Історія 

світової та української музики» використовуються для оцінювання рівня 

розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними розумовими 

операціями, науковими принципами, тести дають змогу оцінити рівень 

засвоєння окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах 

навчальної дисципліни. Підсумкова музична вікторина 

100 Разом за ІV семестр  

 Курсова робота 

50 Основна частина роботи 

10 Ілюстративна 

40 Захист курсової роботи 

100 Разом за курсову роботу 

Політика курсу 
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Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви 

у письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо Ви на семінарському занятті читаєте з ксерокопії, Ваша 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


