
 
ОПИС 

навчальної дисципліни «Історія зарубіжної музики» 
на ІІ семестр 2017-2018 н.р.  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – Освіта/Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня 

культура (скорочений термін навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 
1. Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС. 
Статус дисципліни – нормативна. 
Інститут музичного мистецтва. Кафедра музикознавства та фортепіано. 
Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Викладач: старший викладач Каралюс М.М. 
 

Форма 
навчання 

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

ди
сц

. 

Кількість годин 

К
ур

со
ва

 р
об

от
а 

Вид  
семестрового 

контролю Аудиторні заняття 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Ра
зо

м
 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

  
ро

бо
ти

 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

тт
я 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 
за

ня
тт

я 

За
лі

к 

Е
кз

ам
ен

 

К
ре

ди
ти

 
Є

К
Т

С
 

Денна І 2 4/120 64 32 - - 32 56 - - + 
2. Зміст лекційного матеріалу  

1. Музична культура Стародавньої Греції та Риму  
2. Європейська музична культура епохи Середньовіччя 
3. Музична культура епохи Відродження 
4. Європейська музична культура XVII – першої половини XVIII століть. Опера, ораторія, 

кантата 
5. Інструментальна музика  ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть 
6. Музична культура Німеччини ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть 
7. Інструментальна музика середини ХVІІІ століття. Творчість Й.Гайдна 
8. Інструментальна, оперна та кантатно-ораторіальна творчість В.А.Моцарта 
9. Творчість Л.Бетховена 
10. Романтизм в австрійській та німецькій музиці першої половини ХІХ ст. Французька музична 

культура першої половини ХІХ століття 
11. Польська, чеська, норвезька музична культура ХІХ століття 
12. Музична культура Австрії, Німеччини другої половини ХІХ століття. Італійська музична 

культура середини та кінця ХІХ століття 
13. Угорська та російська музична культура ХІХ століття 
14. Французька та австро-німецька музичні культури кінця ХІХ – першої половини ХХ століть 
15. Російська музична культура кінця ХІХ – ХХ століття 
16. Французька, угорська, американська музична культура середини ХХ століття 

3. Перелік тем семінарських занять 
1. Музична культура Стародавнього світу.  
2. Музична культура епохи Середньовіччя. 
3. Музична культура Відродження. 
4. Фундаментальні основи стилю бароко у прикладах оперної, кантатно-ораторіальної та 

інструментальної творчості композиторів 
5. Музична культура Німеччини ХVІІ – першої половини ХVІІІ століть. Життя і творчість 

Г.Ф.Генделя 
6. Життя і творчість Й.С.Баха. Клавірна, органна, інструментальна, вокально-інструментальна 

творчість Й.С.Баха 
7. Опера ХVІІІ століття. Творчість Х.В.Глюка. Інструментальна музика середини ХVІІІ століття. 

Творчість Й.Гайдна. 
8. Життя і творчість В.А.Моцарта. Оперна творчість В.А.Моцарта. 



9. Життєвий шлях Л.Бетховена. Характеристика фортепіанної творчості композитора. 
10. Основні засади романтичного мистецтва. Романтизм в літературі і музиці. Особливості 

творчих методів Ф.Шуберта і Р.Шумана у вокальній музиці. Творчість Ф.Мендельсона. 
11. Італійська музична культура середини та кінця ХІХ ст. Оперна творчість Дж.Верді. 

Французька музична культура другої половини ХІХ ст. Творчість Ж.Бізе, К.Сен-Санса. 
12. Особливості розвитку австро-німецької опери, симфонії у 2-ій половині ХІХ сторіччя. Життя і 

творчість Й.Брамса та Р.Вагнера. 
13. Польська, угорська, чеська, норвезька, російська музичні культури ХІХ століття. 
14. Французька музична культура  кінця ХІХ – ХХ століть. Життя і творчість К.Дебюссі та 

М.Равеля. Творчість О.Мессіана. 
15. Австрійська і німецька музична культура кінця ХІХ – початку ХХ століть. Життя і творчість 

Г.Малера і А.Шенберга. 
16. Російська музична культура кінця ХІХ – ХХ століть. Життя і творчість І.Стравінського. 

Творчість Д.Шостаковича 
4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного 
матеріалу; слухання та аналіз музичних творів; підготовку до екзамену.  

5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання.  
Критерії оцінювання 

Поточний контроль реалізується у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях. Мінімальна 
кількість оцінок за семестр – три. Відповіді на практичних заняттях оцінюються за чотирибальною 
шкалою. Результат за 100-бальною шкалою обчислюється за формулою, де А – сума усіх поточних 
оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні  дисципліни, включаючи оцінки "2", n – кількість цих 
оцінок (не менше трьох),   – середня оцінка, К – максимальна кількість балів, які студент може отримати 
за усні відповіді.  Якщо середня оцінка за відповіді на практичних заняттях 2,5, то кількість балів х 
дорівнює нулю. Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою 

0, 6 0, 4сум пот підсS S S    , де
 

потS  – кількість балів за поточний контроль, 
п і д сS – кількість балів за 

підсумковий контроль (екзамен). Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з 
оцінюванням за стобальною шкалою.  
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