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2. Опис навчальної дисципліни  

 

 
 

Назва дисципліни: Історія зарубіжної музики 

Спеціальність:  

Освітньо-професійна програма:  

Рівень вищої освіти:  

Форма навчання: денна 

Курс: ІІ 

Семестр: 4-й 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна  

Кількість кредитів –    

Блоків (модулів) –    

Загальна кількість годин  – 60 

Тижневих годин для денної форми навчання: 2 

Лекції 6 год. 

Практичні, семінарські 10 год. 

Лабораторні  

Самостійна робота 42 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
Консультація 2 год. 

Вид підсумкового контролю: екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Сольфеджіо», «Гармонія», «Аналіз музичних творів» 



 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

      Курс «Історія зарубіжної музики» ХІХ – ХХ ст. одна з фундаментальних дисциплін музично-теоретичного циклу, яка 

плідно впливає на формування художнього світогляду, професійно-педагогічної культури,  розвиток професійно значущих 

особистісних якостей майбутніх учителів музики. 

 Предметом курсу є процес розвитку музичної культури, тому даний курс передбачає широкий підхід до вивчення 

матеріалу. Важливим є не тільки викладення біографічних відомостей про композитора, розповідь про історичні події, а й 

подання цілісного уявлення про художню культуру певної історичної епохи, створення культурно-художнього контексту, в 

умовах якого відбувалося творче зростання митця, складався образний світ того чи іншого музичного твору. 

 Основним завданням курсу є: 

- надати студентам ґрунтовних музично-історичних знань з історії зарубіжної музики; 

- виробити вміння художнього сприйняття й розуміння музичного твору; 

- вдосконалити художню культуру майбутнього вчителя музики. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж. 1. 

2 акад. 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1/Модуль І.  

Тема 1: Михайло Іванович Глінка. 

Характеристика творчості. 

1. М.І.Глінка – основоположник 

російської класичної музики. 
2. Жанрово-стильові особливості 

творчості М.Глінки. Характеристика 

творчості. 

3.Оперна драматургія М.Глінки. Опера «Іван 
Сусанін» - народна історична музична 

драма: 

а) новаторство та проблема народності в 
опері; 

б) характеристика образу Сусаніна; 

в) наскрізний розвиток тематизму в опері. 
4. Опера «Руслан і Людмила» - казково-

епічна опера: 

а) трактовка пушкінського сюжету і лібрето 

опери; 
б) принцип співставлення художніх образів; 

в) провідне значення арій-«портретів»; 

г) значення оркестру у відтворенні 
живописно-колористичної сфери 

опери; 

д) симфонізм опери та наскрізний розвиток 

основних інтонаційних елементів. 
5. Симфонічна творчість М.Глінки. 

а) жанрово-картинний і драматичний типи 

самфонізму; 
б) «Камаринська». Жанрова та психологічна 

характеристика художнього змісту; 

в) композиційні та жанрові особливості 
симфонічних творів («Іспанські 

Лекція 

Практичне 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 
2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 
учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

  

 

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 

5 год.  

 10 1тижд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиж. 2 

2 акад. 

год.  

 

 

увертюри», «Арагонська хота». «Ніч у 

Мадриді»); 
г) симфонізація побутового жанру у «Вальсі-

фантазії»; 

д) використання глінкінських  принципів 
симфонізму у композиторській 

творчості. 

6. Камерно-вокальна творчість М.Глінки. 
а) зв’язок романсової творчості з побутовим 

жанром; 

б) жанрово-стильові особливості романсової 

творчості у зрілий період творчості 
композитора; 

в) драматизація романсової лірики 

останнього періоду творчості 
композитора. 

 

 

Тема 2: Олександр Сергійович 

Даргомижський. Характеристика 

творчості. 
1. Творчий метод та риси стилю 

композитора. 

2. Характеристика творчості. 
3. Оперна творчість О.Даргомижського. 

4. Опера «Русалка» - перша лірико-

психологічна опера. 

5. Новаторство драматургії опери 
«Кам’яний гість”. 

6. Жанрово-стильові особливості 

камерно-вокальної творчості 
О.Даргомижського: 

а) оновлення тематики і засобів музичної 

виразності; 
б) тенденція театралізації та портретні 

характеристики у творах камерно-

вокального жанру. 

 
 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 
Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

10 2 тижд 



5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

Тиж. 3 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Олександр Порфирійович 

Бородін. Характеристика творчості. 

1. Характеристика творчості. Риси 
стилю та методу О.Бородіна 

2. Оперна естетика О.Бородіна. Опера 

«Князь Ігор»: 
а) опера «Князь Ігор» - епічна опера 

на історичний сюжет; 

б) арія-«портрет» як центр музичної 
характеристики художнього образу»; 

в) зв’язок народних сцен з ідейною 

концепцією твору; 

г) жанровий симфонізм О.Бородіна 
(Половецькі пляски»); 

д) риси наскрізного розвитку в 

композиційний структурі опери. 
2. Симфонічна творчість О.Бородіна. 

Симфонія №2 «Богатирська». 

3. Новаторство О.Бородіна у камерно-

вокальній творчості 
4. Інструментальні твори О.Бородіна. 

Стильові особливості першого і другого 

квартетів.  
 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 
общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

 10 3 тижд 

Тиж. 4. 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Модест Петрович Мусоргський.  

1.Метод критичного реалізму у творчості 

М.П.Мусоргського: 

а) новаторські риси у відтворенні 
художнього образу; 

б) розвиток М.Мусоргським традицій 

М.Глінки і О.Даргомижського. 
2.Характеристика творчості. 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 
1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

 10 4 тижд 



3.Реформаторські принципи в оперній 

творчості М.Мусоргського. 
4. Опера «Борис Годунов» - народна музична 

драма: 

а) новаторський характер образу 
народу та провідна роль масових сцен в 

опері; 

б) динамічний розвиток образу 
Бориса; 

в) значення сюжетної лінії 

Самозванця в опері; 

г) музичні форми та роль оркестру в 
опері. 

5. Новаторські риси у камерно-вокальній 

творчості М.Мусоргського.  

 

 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 
Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

Тиж. 5 

2 акад. 

год. 

Блок ІІ/Модуль ІІ.  

Тема 5. Микола Андрійович Римський-

Корсаков  

1. Творчий портрет композитора. Риси 

стилю та методу. 
2. Оперна творчість композитора. 

3. Опера «Снігуронька» - казково-

епічний жанр: 

а) філософський зміст твору; 
б) драматургічна роль народних сцен; 

в) характеристика образу 

Снігуроньки; 
г) симфонізм і музичні форми в 

опері. 

4. Опера «Царева наречена» як жанр 
психологічної драми: 

а) конфліктний характер драматургії; 

б) використання глінкінських 

принципів в оперній композиції; 
в) характеристика основних художніх 

образів (Грязной, Любаша. Марфа). 

5. Камерно-вокальна творчість 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 
2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 
платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

 10 5 тижд. 



М.А.Римського-Корсакова. 

 

 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

Тиж. 6. 

2 акад. 

год. 

Тема 6. Петро Ілліч Чайковський  

1. Естетика творчості та риси стилю 
П.Чайковського.  

2. Характеристика творчості. 

3. Симфонічна творчість 
П.Чайковського. 

а) лірико-жанровий характер Першої 

симфонії композитора; 
б) Четверта симфонія як зразок 

інструментальної драми; 

в) лірико-драматична концепція 

Шостої симфонії П.Чайковського. 
     4. Оперна творчість композитора. 

     5. Опера «Євгеній Онєгін» - лірико-

психологічний жанр: 
          а) романсова основа музичного 

тематизму; 

          б) інтонаційні комплекси як основа 
музичних характеристик; 

          в) інтонаційно-тематичні зв’язки та 

симфонізація форми. 

      6. Опера «Пікова дама» - психологічна 
трагедія: 

           а) симфонічність музичної драматургії 

опери; 
           б) синтетичність композиції та 

наскрізний музичний розвиток; 

           в) стилізація та її драматургічне 

значення в опері. 
      

 

 
 

 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 
Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 
музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

10 6 тижд. 



Тиж. 7. 

2 акад. 

год. 

Тема 7. Сергій Васильович Рахманінов  
1. Значення композиторської творчості 

С.Рахманінова як вершини російської 

музичної класики ХХ ст. 

2. Характеристика творчості. Жанрово-
стильові особливості художніх творів 

С.Рахманінова. 

3. Характеристика фортепіанної 
творчості С.Рахманінова. Жанр 

прелюдії. Етюди-картини. 

4. Симфонізація концертного жанру. 

Другий концерт. 
5. Камерно-вокальна творчість 

С.Рахманінова. Лірична трактовка 

жанра. 
6. Характеристика оперного жанру. 

Опера «Алеко». 

7. Характеристика симфонічної 
творчості 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 
Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 

общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 
музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 7 тижд. 

Тиж. 8. 

2 акад. 

год. 

Тема 8. Ігор Федорович Стравінський  
1. Новаторство, риси стилю та творчий 

універсалізм І.Стравінського. 
2. Російський період творчості:  

1) імпресіоністські риси 

оркестровки у творах 
Стравінського. Балет «Жар-

птиця»; 

2) новаторство гармонічної 
мови й оркестровки у балетах 

«Петрушка», «Весна священна». 

3. Характеристика швейцарського 

періоду творчості (1913- 1920): 
1) риси гротеску й сатири  у 

Лекція 

Практичне 

 

1. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

1. Владышевская Т., Левашова 

О., Кандинский А. / Ред. А. 

Кандинский, Е. Сорокина. —

 М.: Музыка, 2009. — 560 с. 

2. История русской музыки : 

Учебник. В 3-х выпусках. Вып. 

2. Книга 1. Кандинский А., 

Петров Д., Степанова И. / Под 
общ. ред. Е.Сорокиной, 

Ю.Розановой. — М.: Музыка, 

2009. — 440 с. 

3. Русская музыкальная 

литература: Учебник для ДМШ: 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
7 год. 

5 8 тижд. 



творах композитора (Байка про 

лисицю, Петуха, Козла і Барана», 
«Історія Солдата»; 

2) виникнення нових жанрів, 

перехід до лінеарно-графічної 
манери вираження («Регтайм», 

«Свадебка»); 

3) тенденція нонперсоніфікації 
й максимальної узагальненості 

художніх образів. 

4. Неокласицизм як основний напрямок 

парижського періоду творчості (1920 – 
1939) композитора. Опера-ораторія 

«Едип-цар». 

      5.  Американський період творчості (1939 
– 1971). Вплив джазової музики («Чорний 

концерт»). 

 

 

 

 

Третий год обучения предмету. 

– М.: Музыка. – 2003. 

4.  Бодина, Е. А. История 

музыкальной педагогики. От 

платона до кабалевского : 

учебник и практикум для вузов 

/ Е. А. Бодина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. 

5. Браудо, Е. М. История 

музыки : учебник / Е. М. 

Браудо. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 444 с. 

 

 

6. Додаткова література для вивчення дисципліни. 

1. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века: Книга для чтения. – М., 2003. 

2. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины XX века: Книга для чтения. – М., 2003. 

3. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999. 

4. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений: Учебное пособие. – М., 1979. 

5. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984. 

6. Музыкальный энциклопедический словарь. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М., 1990. 

7. Музыкальная форма / Под ред. Тюлин Ю. Н.. – М., 1974. 

8. Музыкальная энциклопедия. Тома 1-6 / Под ред. Ю.В.Келдыша. – М., 1973-1982. 



9. Музыкальные инструменты мира: Энциклопедия / Т.В. Лихач. – М., 2001.  

10. Народное музыкальное творчество. /   Отв.  Ред. Пашина О. – М., 2005. 

11. Оперные либретто. Тома 1,2 / Ред.-сост. И Сабинина, Г.Цыпин. – М., 1979, 1981. 

12. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980. 

13. Современная энциклопедия. Музыка наших дней. – М, 2002. 

14. Сто великих композиторов / Ред.-сост. Д.К. Самин. – М., 1999. 

15. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1989. 

7. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, 

включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 



- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 

 усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань семінарського заняття – 5 балів:  

 5 б.   ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим 

раніше, бачить міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну літературу. Обов’язковим 

є ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. Студент робить 

висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 



 4 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні 

проблеми з усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки 

викладу, припускається незначних  помилок чи неточностей. 

 3 б.  ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, 

припускається помилок.  

 2 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді 

потребує допомоги, допускається  помилок. 

1 бал студент може отримати за виконані завдання самостійної роботи. 

0,5 б. ставиться студентові, який робить вдале доповнення, виправляє неточності, однак при цьому індивідуально не 

виступає з окремих питань; 

 0,5 б. ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та змістом конспект до семінару; 

0,5 б. одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, виконував вправи, залучався до  колективних 

обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.  

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків 

та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 

балів. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних 

оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати 

пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.  

 

 



МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань 

не повинна перевищувати двох академічних годин. 

 Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Історія зарубіжної музики»: 

-  комплексна письмова модульна контрольна робота або комплексне тестування -10б. 

- визначення музичних тем -5б. 

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 

5 5 5 5 

                Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

5 5 5 5   

Змістовий модуль 3  



Т1 Т2 Т3 Т4 ЕКЗАМЕН СУМА 

 

    40 100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



 

8. Підсумковий контроль 

 

З дисципліни «Історія зарубіжної музики» передбачена така форма семестрового контролю, як екзамен\залік, який 

проводиться у кінці семестру.  

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових 

модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного модульного контролю та 

балів отриманих студентом на екзамені.  

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академічної заборгованості.                                                                         

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  НА  САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема 1. Розвиток російського музичного мистецтва «до класичного» періоду. 

1.Розкрийте особливості культури Давньої Русі. 

2. Яку роль відігравали скоморохи на Русі? 

3. Назвіть перші музичні інструменти на Русі. 

5. Як розвивалась музична освіта на Русі? 

6. Як розвивалась хорова культура на Русі? 

7. Як розвивалась музична писемність та освіта на Русі? 

8.У чому полягає заслуга М. Дилецького? 

9.Яку роль у становленні музичного мистецтва відіграла реформа Петра І? 

10.Яка опера розвивалася  в Росії у ХУІІІ ст.? 

11.Назвіть найпопулярнішу оперу ХУІІІ ст. 



12.Які композитори відіграли значну роль у розвитку оперного жанра? 

13.Назвіть яскравих представників хорового мистецтва. 

14.Хто написав хоровий концерт «Не отвержи меня во время старости»? 

15.Розкажіть про долю М.С.Березовського. 

16.Кого один з поетів-сучасників назвав «Орфеєм річки Нева»? 

17.Назвіть твори  Бортнянського. 

Тема 3. Характеристика творчості композиторів ХІХ ст..(А.Верстовський, О.Аляб’єв, О.Гурильов, О.Варламов). 

1. Які риси стилю притаманні  творчості композиторів поч.. ХІХ ст..? 

2. У яких жанрах найбільш яскраво виявився стиль композиторів поч.. ХІХ ст..? 

3. Хто написав оперу «Аскольдова могила»? 

4. Назвіть лірико- драматичні романси О. Аляб’єва. 

5. Які романси О. Аляб’єва написані на слова О. Пушкіна.? Дайте їм характеристику. 

6. У яких творах О. Аляб’єва розкривається тема соціальної нерівності? 

7.У яких жанрах працював О. Варламов? 

8. Дати характеристику найбільш відомим вокальним творам („Красный сарафан”, „Ах ты время, времячко”, „Что мне жить и 

тужить”, „ На заре ты ее не буди”, „Горные вершины”, „Белеет парус одинокий”, „Песня Офелии”. 

9. Які риси стилю яскраво виявилися у творчості О. Гурильова ? 

10. Дати характеристику таким вокальним творам: „Не одна во поле дороженька”, „Матушка-голубушка”, „Вьется ласточка 

сизокрылая”, „Разлука”, 

романс-монолог „И скучно, и грустно”. 

11. Назвати найбільш відомі фортепіанні твори О. Гурильова. Дати їм характеристику (Варіації на тему Варламова). 

Тема 4.Естетичні погляди та художні принципи композиторів «Могутньої купки».  



1. У якому році був створений гурток «Могутня купка»? 

2. Хто очолював гурток «Могутня купка»? 

3. Назвіть членів Балакірєвського гуртка. 

4.Назвіть естетичні принципи композиторів-кучкистів. 

5. Хто допомагав композиторам-кучкістам у їх творчості (критики, музиканти)? 

6. Чому розпався гурток «Могутня купка»? 

Тема 5. М. П. Мусоргський. Фортепіанний цикл «Картинки з виставки»; симфонічна картина «Ніч на Лисій горі». 

1. Під яким враженням і у якому році був написаний фортепіанний цикл «Картинки з виставки»? 

2. Скільки номерів у циклі? Назвіть їх. 

3. Яка тема поєднує всі п’єси? 

4. Яка остання п’єса циклу? 

5. Коли створена симфонічна картина „Ніч на Лисій горі”? 

6.Розкрийте художню образність твору. 

7. У якій формі написаний твір? 

Тема 6. М. П. Мусоргський. Вокальні цикли: «Без солнца», «Песни и  пляски смерти». 

1. На слова якого поета написані ці вокальні цикли? 

2. До якого періоду творчості вони відносяться? 

3. Яка тема пронизує обидва цикли? 

4.Назвіть твори ,які входять до циклу «Без солнца», дайте їм характеристику. 

5.Скільки пісень входить до циклу «Песни и пляски смерти»? Назвіть їх  .Дайте їм характеристику. 

Тема 7. П. І. Чайковський „Увертюра  «Ромео і Джульєтта”. 

1. Що таке „увертюра”? 



2. У якому році написаний твір? 

3. У якій формі написаний твір? 

4.На сюжет якого літературного твору ? 

5. Дайте характеристику основним темам. 

Тема 8. П. І. Чайковський – реформатор балету. 

1. Скільки балетів і які написав Чайковський? 

2. У чому виявляється оновлення і розвиток балетних форм у творчості П. Чайковського? 

3. У чому полягає реформа „класичного „ танцю в балетах П. Чайковського? 

4. У чому полягає реформа „характерного” танцю і пантоміми у балетах П. Чайковського? 

5. Розкрийте реформу балетно-музичної драматургії П. Чайковського. 

6.Який улюблений танцювальний жанр використовує у своїх балетах композитор? Наведіть приклади. 

7. Назвіть основні образи балету „Лебедине озеро”. 

8. Назвіть дати створення балетів П. Чайковського. 

9. Які опери П. Чайковського близькі за ідейну-образним  змістом з балетами П. Чайковського?  

Тема 9. М. А. Римський-Корсаков . Опера «Садко» 

1. У якому році була написана опера «Садко»? 

2. У якому жанрі написана опера? 

3. Із скількох дій складається опера? 

4. Розкрийте образ Садко. 

5. Розкрийте образ Любави. Якими засобами виразності характеризує цей художній образ композитор?  

6. Як відображає фантастичні образи композитор? 

7. На якому інструменті грає головний герой? 



Тема 10. А. С. Аренський. Характеристика творчості. 

1.Назвіть роки життя композитора. 

2.Хто був учителем Аренського в Петербургській консерваторії? 

3.Назвіть основні музичні жанри, у яких працював композитор? 

4.На теми якого народного сказателя написана „Фантазія для фортепіано з оркестром”? 

5.Назвіть відомі романси А. Аренського. 

Тема 11. В. С. Калинников. Характеристика творчості. 

1. Розкрийте риси стилю композитора. 

2. Назвіть роки життя. 

3. Назвіть основні жанри, у яких працював композитор. 

4. У яких формах написана кожна з частин  Першої симфонії? 

5. Дайте характеристику кожній частині симфонії. 

Тема 12. О. К. Глазунов. Характеристика творчості. Балет «Раймонда». 

1. Риси стилю та творчості композитора. 

2. У яких жанрах працював композитор? Який жанр займає основне місце у творчості композитора? 

3.Скільки балетів написав композитор? Який найбільш відомий? 

4.Ким розроблено лібрето балету «Раймонда»? 

5.У які роки Глазунов очолював Петербургську консерваторію? 

6. Вкажіть роки життя композитора. 

7. Які твори написані Глазуновим У 90-і-поч.900р.р.? 

8. Розкажіть про діяльність композитора у період 1905-1917 р. 

9.Розкажіть про суспільну і композиторську діяльність Глазунова у період після Великої Жовтневої революції. 



10.Скільки симфоній написав композитор? 

11.Який характер симфонізму притаманний симфоніям Глазунова? У якій симфонії він виявився повною мірою? 

12. У якій тональності написана П’ята симфонія Глазунова? 

14. Скільки частин має симфонія? 

15.Розкрийте зміст кожної частини. 

Тема 13. С. І. Танєєв. Характеристика творчості. Кантата «Іоанн Дамаскін». Хорова творчість. 

1.Розкрийте риси стилю композитора. 

2.У яких жанрах працював композитор? 

3.Кому присвячена кантата «Іоанн Дамаскін»? 

4.Які твори пише композитор у період творчої зрілості? 

5. Яку відому теоретичну працю з поліфонії видає композитор? 

6. У якому році вперше поставлена опера «Оресте»? 

7. Які романси композитора пов’язані з картинами природи? 

8. На слова яких поетів писав композитор свої вокальні твори? 

9.Які хорові твори написав композитор? 

10. Яка симфонія є вершиною творчості композитора? 

Тема 14.   Розвиток російського музичного мистецтва кінця ХІХ-поч. ХХ ст.. Роль С. П. Дягилєва у розвитку російської 

музики. 

1.Які композитори-класики продовжують творити у даний період? Назвіть їх твори. 

2. Які композитори починають свій творчий шлях у цей період? 

3.Які історичні події відбуваються у цей період? Як вони позначилися на творчості композиторів та представників інших видів 

мистецтва? 



4.  Які музично-освітні організації з’являються у який період? 

5.  Назвіть відомих оперних співаків, виконавців, критиків, публіцистів даного періоду. 

6. Яку роль відіграв театр С. І. Мамонтова у розвитку російського музичного мистецтва? 

7. Як виявилася роль С. П. Дягилєва у розвитку російської музики? 

Тема 15. С. В. Рахманінов. Характеристика творчості. 

1. Назвіть роки життя композитора. 

2. Розкрийте риси стилю та методу. 

3. У яких жанрах працював композитор? 

4. Які твори  написав Рахманінов у консерваторський період? 

5. Які вокальні твір написав композитор у 90-х роках? 

6. Скільки опер написав композитор? 

7 .Які твори написані Рахманіновим у роки творчої зрілості? 

8. Які твори написав композитор за кордоном? 

9.У якій тональності написаний Другий концерт Рахманінова? 

10.Із скількох частин складається Другий концерт Рахманінова? 

11. Дайте характеристику кожній частині.  Як виявляються тематичні зв’язки 

Концерту? 

12.На слова яких поетів писав свої вокальні твори С. Рахманінов, 

13.Дайте характеристику таким вокальним творам: «Полюбила я на печаль свою», »Вокаліз», »Не пой, красавица при мне», »В 

молчаньи ночи тайной», »Сирень», »Здесь хорошо», »Весенние воды». 

Тема 16.   І. Ф. Стравинський. 

1.У яких жанрах  виявив себе композитор? 



2. Назвіть основні твори композитора. 

3.Яку роль у долі композитора відіграв С. П. Дягилєв? 

4. Які твори написані за кордоном? 

5. Яку ще назву має балет «Петрушка»? Дайте характеристику кожній картині. 

6. Розкрийте зміст балету «Весна священна» 

 

 

Питання на залік/екзамен 

1.Російська музична культура “до класичного” періоду. Періодизація, основні тенденції розвитку. 

2.Симфонізм П.І. Чайковського. Четверта симфонія, фа мінор. 

3.Російська музична культура ХІХ сторіччя. 

4.Симфонія П.І. Чайковського № 6, сі мінор, як зразок лірико-трагедійного типу симфонізму. Рішення проблеми циклу. 

5.М.І. Глинка. Естетика творчості.  Риси стилю та методу. 

6.Симфонізм опери П.І. Чайковського “Пікова дама”. 

7.О.С. Даргомижський. Естетичні принципи творчості. Риси стилю та методу. 

8.Камерно-вокальна творчість  П.І. Чайковського. 

9.Загальна характеристика художніх принципів “Могутньої кучки”. 

10.Симфонізм С.І. Танєєва (на прикладі аналізу симфонії № 4 , до мінор). 

11.М.О. Балакирєв. Творчий портрет. 

12.Хорова творчість С.І. Танєєва. 

13.М.П. Мусоргський. Естетикатворчості.  Риси стилю. Основні етапи творчості. 

14.О.К. Глазунов. Характеристика творчості. Симфонія №5, Сі бемоль мажор. 

15.О.П. Бородін. Характеристика творчості. 



16.Симфонічна творчість О.М. Скрябіна. Симфонія № 3, до мінор. 

17.М.А. Римський-Корсаков. Естетика творчості. Риси стилю та методу.  Основні етапи творчості. 

18.Фортепіанна творчість О.М. Скрябіна. 

19.П.І. Чайковський. естетичні погляди, проблематика творчості, образи, жанри, риси стилю. Основні етапи творчості.  

20.Фортепіанна творчість  С.В. Рахманінова. 

21.С.І. Танєєв. Естетичні погляди, риси стилю, творчий метод. 

22.Оперна творчість М.І. Глінки. Опера “Іван Сусанін”.  

23.В.С. Калинников. Творчий портрет. Симфонія №1 (соль мінор). 

24.Новаторство М.І. Глінки в опері “Руслан і Людмила”. 

25.А.К. Лядов. Загальна характеристика творчості. 

26.Опера О.С. Даргомижського “Русалка” – соціальна лірико-психологічна драма. 

27.А.С. Аренський. Творчий портрет. Характеристика творчості. 

28.Камерно-вокальна творчість О.С. Даргомижського. 

29.Російська музична культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

30.Опера М.П. Мусорського. “Борис Годунов” – народна історична драма. 

31.О.П. Бородін. Характеристика творчості. 

32.Симфонічна творчість О.М. Скрябіна. Симфонія № 3, до мінор. 

33.О.М. Скрябін. Естетичні погляди. Тематика і образи творчості. Риси стилю. 

34.Камерно-вокальна творчість О.П. Бородіна. 

35.С.В. Рахманінов. Характеристика творчості. Риси стилю. 

36.Новаторські риси опери М.П. Мусорського “Хованщина”. 

37.І.Ф. Стравінський. Естетичні погляди і періодизація творчості. 



38.Симфонія  О.П. Бородіна (на прикладі аналізу “Богатирської симфонії). 

39.Опера О.П. Бородіна “Князь Ігор” як зразок епічного жанру. 

40.Камерно-вокальна творчість С.В. Рахманінова. 

41.Симфонічна творчість М.І. Глинки. “Камаринська”. 

42.Оперна естетика П.І. Чайковського. Опера “Євгеній Онєгін”. 

43.Казкові опери М.А. Римського-Корсакова. Опера “Снігуронька”. 

44.Камерно-вокальна творчість М.І. Глинки. 

45.Лірико-психологічні опери М.А. Римського-Корсакова. Опера “Царева наречена”. 

46.І.Ф. Стравінський. Балети “російського” періоду. 

47.Оперна естетика М.А. Римського-Корсакова. Казкова опера “Садко”. 

48.М.П. Мусоргський. “Картинки з виставки”. 
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