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2. Опис навчальної дисципліни  

 

 
 

Назва дисципліни: Історія української музики 

Спеціальність:  

Освітньо-професійна програма:  

Рівень вищої освіти:  

Форма навчання: денна 

Курс: IV 

Семестр: 7 – 8-й 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна  

Кількість кредитів –   3 

Блоків (модулів) –   3 

Загальна кількість годин  – 128 

Тижневих годин для денної форми навчання: 2 

Лекції 24 год. 

Практичні, семінарські 20 год. 

Лабораторні  

Самостійна робота 80 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
назва, год. 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

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



 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

      Мета: формування мистецького світогляду, художнього сприйняття, професійної компетентності майбутніх учителів 

музики. 

    Завдання:      

     - ознайомити студентів з найважливішими етапами історичного розвитку української музичної культури; 

      - ознайомити студентів з творчістю видатних українських композиторів минулого й сучасності; 

      -  надати знання з історії розвитку української музики; 

      - сформувати вміння аналізувати музичні твори, адекватно їх сприймати й оцінювати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні етапи розвитку української музичної культури; 

- музичну творчість представників української композиторської школи; 

- найкращі зразки творчої спадщині композиторів національної композиторської школи 

вміти:  

- аналізувати музичні твори, адекватно їх сприймати й оцінювати; 

- визначати музичні твори на слух; 

- віднаходити між художні та міжпредметні  зв’язки в процесі вивчення курсу «Історія української музики»; 

- створювати художньо-творчі проекти; 

- використовувати метод вербалізації художньо-образного змісту музичного твору; 

- використовувати в процесі вивчення курсу метод художніх аналогій та музично-теоретичного аналізу; 



 

 

сформовані/закріплені компетентності:  

- здатність до розуміння теоретичного матеріалу; 

- використання набутих знань у практичній діяльності; 

- усвідомлення місця та ролі українського музичного мистецтва в сучасній культурі; 

- уміння критично мислити; 

- здатність до аналізу-інтерпретації творів українського музичного мистецтва; 

          - вміннями втілювати власні музичні думки; 

          - здатність до художньо-образного проектування; 

       - здатність  до оцінки, самооцінки, аналізу та самоаналізу, критичного судження.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

4 акад. 

год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1/Модуль І.  

Тема 1: Українська професійна музика 18 

ст. 
1. М.Дилецький. Теоретичні основи 

партесного співу. 

2. М.С. Березовський. Життя і творчість. 

Духовні концерти. 

3. Д.С. Бортнянський. Творчий шлях. 

Симфонічна творчість. Духовна музика. 

4. А.Л. Ведель. Огляд творчості. 

Лекція 

Практичне 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 
композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 
Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 
ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 

6 год.  

 10 1-2 тижд 



 

 

 

 

 

 

 

Тиж. 3-4. 

4 акад. 

год.  

 

 

  

 

 

 

Тема 2: Українська музика початку 19 ст. 

1. С.С. Гулак-Артемовський. Огляд 

творчості. Опера «Запорожець за 

Дунаєм». 

2. П.І. Ніщинський. Музична картина 

«Вечорниці». 

3. М.М. Калачевський. Біографічна 

довідка. «Українська симфонія». 
 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 
3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 
6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 
 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

10 3-4 тижд 



Тиж. 5-6. 

4 акад. 

год. 

Тема 3. М.В. Лисенко. Засновник 

української класичної музики. 

1. Обробки народних пісень. 

2. Музика до «Кобзаря» 

3. Камерно-інструментальна творчість. 

4. Оперна творчість. 

5. Твори для фортепіано. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 
268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 
Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 
закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

 10 5-6 тижд 

Тиж. 7-8. 

4 акад. 

год. 

Тема 4. К.Г. Стеценко. Характеристика 

творчості. 

1. Біографічна довідка. 

2. Загальна характеристика творчості. 
3. Камерно-вокальна творчість. 

4. Хорові твори. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 
музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

 10 7-8тижд 



композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-
упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

Тиж. 9 

2 акад. 

год. 

Блок ІІ/Модуль ІІ.  

Тема 5. В.С. Косенко. Характеристика 

творчості. 

1. Біографічна довідка. 
2. Загальна характеристика творчості. 

3. «Героїчна увертюра» 

4. Інструментальна музика. «11 етюдів у 
формі старовинних танців». 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 
ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 
композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

 10 9 тижд. 



Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 
XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

Тиж. 10. 

2 акад. 

год. 

Тема 6. Я.С. Степовий. Характеристика 

творчості. 

1. Біографічна довідка. 
2. Камерно-інструментальна творчість. 

3. Твори для фортепіано. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 
3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 
ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

10 10 тижд. 



5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 
 

Тиж. 11. 

2 акад. 

год. 

Тема 7. С.П. Людкевич. 

1. Риси стилю музики композитора. 
2. Вокально-симфонічна творчість. 

3. Кантата-симфонія «Кавказ». 

4. Хорова творчість. Кантата «Заповіт». 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 
2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 
4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-
II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

5 11 тижд. 



Тиж. 12-

13. 

4 акад. 

год. 

Тема 8. Л.М. Ревуцький. Засновник 

українського симфонізму. 
1. Загальна характеристика творчості. 

2. Вокально-симфонічна творчість. Кантата 

«Хустина». 
3. Симфонія №2. Музично-теоретичний 

аналіз. 

4. Вокально-інструментальна творчість. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 
268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 
Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 
закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
7 год. 

5 12-13 

тижд. 

Тиж. 14-

15. 

4 акад. 

год. 

Тема 10. Розвиток українського 

симфонізму в творчості Б.М. 

Лятошинського. 

1. Загальна характеристика творчості. Риси 
стилю композитора. 

2. Принципи монотематизму та лейтмотивів 

на прикладі Симфонії №3. 

3. Слов’янська тематика. «Слов’янський» 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 
музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
6 год. 

5 14-15 

тижд. 



концерт, Симфонія №5. 

4. Програмна музика. Симфонічна балада 
«Гражина» 

 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-
упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

Тиж. 16. 

2 акад. 

год. 

Тема 8. А.Я. Штогаренко. Характеристика 

творчості. 

1. Біографічна довідка. Загальна 

характеристика творчості. 
2. Кантата-симфонія «Україно моя». 

Музично-теоретичний аналіз. 

3. Симфонічна сюїта «Партизанські 
картини». Музично-теоретичний аналіз. 

4. Симфонія №3. Музично-теоретичний 

аналіз. 

 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 
ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 
композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 16 тижд. 



Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 
XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

Тиж. 17. 

2 акад. 

год. 

Блок ІІІ/Модуль ІІІ.  

Тема 9. Є. Станкович. Симфонічна 

творчість. 
1. Загальна характеристика творчості. 

2. Камерні симфонії в творчості 

композитора. 
3. Вокально-симфонічний цикл. Симфонія 

№3. 

4. Симфонія №4. Музично-теоретичний 

аналіз. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 
3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 
ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 17 тижд. 



5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 
 

Тиж. 18. 

2 акад. 

год. 

Тема 10. Український неофольклоризм в 

творчості Л. Дичко. 
1. Характеристика музичного стилю 

композиторки. 

2. Вокально-хорові жанри. 
3. Кантата «Червона калина». 

4. Кантата «Чотири попи року». 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 
2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 
4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-
II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 18 тижд. 



Тиж. 19-

20. 

4 акад. 

год. 

Тема 11. М. Скорик. Характеристика 

творчості. 
1. Біографія. Загальна характеристика 

творчості. 

2. «Гуцульський трипти». Музично-
теоретичний аналіз. 

3. «Карпатський концерт». Музично-

теоретичний аналіз. 
4. Інструментальна творчість. Концерт для 

скрипки з оркестром. 

 

 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 

музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 
268 

2. Березка А. Відомі 

композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-

упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 
Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 
закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 19-

20тижд. 

Тиж. 21-

22. 

4 акад. 

год. 

Тема 12. Огляд творчості В. 

Сильвестрова, Л. Грабовського, І. 

Карабиця. 

1. Біографічна довідка. 
2. Камерно-інструментальна творчість. 

3. Симфонічна творчість. 

 

Лекція 

Практичне 

 

1. Верещагіна О.Є., Холодкова 

Л.П. Історія української музики 

ХХ століття. Навчальний 

посібник для студентів 
музичних спеціальностей 

вищих навчальних закладів. – 

К.: «Освіта України», 2010. – с. 

268 

2. Березка А. Відомі 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- вивчення музичного 

матеріалу. 
5 год. 

5 21-22 

тижд. 



композитори України. – К.: - 

ФОП «Мунін Г.Б.» - 368 с. 

3. «Сучасні композитори 

України» - довідник сучасних 

композиторів України. Вип.1 

//Керівник проекту 

К.Цепколенко, редактори-
упорядники О.Перепелиця, 

Ю.Семенов. – Одеса: Асоціація 

Нова Музика, 2002. – 112 с., 

ілюстр.укр.та англ..мовами 

4. Гордійчук М.М. (гол.), 

Архімович Л.Б., Булат Т.П. та 

ін. Історія української музики в 

6-ти томах. Том 1. Від 

найдавніших часів до середини 

XIX ст.. К.: Наукова Думка. 

1989. — 448 с.  
5. Кияновська Л.О. Українська 

музична культура. Навчальний 

посібник для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-

II рівня акредитації. — К.: 

ДМЦНЗКМ, 2002. — 160 с.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Додаткова література для вивчення дисципліни. 

1. Булат Т. Микола Лисенко. – К., 1973. 

2. Бялик М. Л.М.Ревуцький. Нарис про життя і творчість. – К., 1974. 

3. Василенко З. Фольклорна діяльність М.В.Лисенка. – К., 1972. 

4. Витвицький В. Максим Березовський: Життя і творчість. – Нью-Йорк, 1961. 

5. Волинський Й. Дмитро Бортнянський і Західна Україна // Українське музикознавство. – Вип.6. – К., 1971. – С.185-200. 

6. Галкина А. О симфонизме Бортнянского // Сов.музыка. – 1973. – № 10. – С.92-96. 

7. Гордійчук М. Зародження української симфонічної музики // Українське музикознавство. – Вип.6. – К., 1971. – С.111 – 125. 

8. Гордійчук М. М.Лисенко про народну пісню і народність у музиці // Фольклор і фольклористика. – К., 1979. 

9. Гордійчук М. Леся Дичко. – К., 1978. 

10. Гордійчук М. Микола Леонтович. – К., 1972. 

11. Гордійчук М. Григорій Іларіонович Майборода. – К., 1963. 

12. Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика. – К., 1969. 

13. Горюхіна Н. Симфонізм Л.М.Ревуцького. – К., 1965. 

14. Ділецький Микола. Граматика музикальна: Фотокопія рукопису 1723 року. – К.: Муз.Україна, 1970. 

15. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Сковорода: Біографічна повість. – К.: Молодь, 1984. 

16. Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI – XVIII ст. – К.: Наук.думка, 1983. 

17. Загайкевич М. С.П.Людкевич. Нарис про життя і творчість. – К., 1957. 

18. Загайкевич М. Михайло Вербицький. Сторінки життя і творчості. – Львів: Місіонер, 1998. 

19. Зінькевич О. Георгій Майборода. – К., 1983. 

20. Єрмакова Г. Іван Карабиць. – К., 1983. 

21. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні. – К., 1992. 

22. Іваницький І. Українська народна музична творчість. – К.: Муз.Україна, 1990. 

23. Іванов В. Дмитро Бортнінський. – К.: Муз.Україна, 1980. 

24. Історія української музики. – Т.1. – К., 1987. – Т.2. – К., 1989, – Т.3. – К., 1990, – Т.4. – К., 1992. 

25. Кауфман Л. С.С.Гулак-Артемовський. Жизнь. Личность. Творчество. – М., 1973. 

26. Кирило Стеценко. Спогади. Листи. Матеріали // Упор.Є.Федотов. – К., 1981. 

27. Кисельов Г. Семен Гулак-Артемовський. – К., 1962. 

28. Кияновська Л. Мирослав Скорик. – Львів: 1998. 

29. Клин В. Л.Ревуцький – композитор, піаніст. – К., 1972. 

30. Кузик В. Платон Майборода. – К., 1978. 

31. Козицький П. Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. – К.: Муз.Україна, 1971. 

32. Корній Л.Історія української музики. Частина перша (Від найдавніших часів до середини XVIII ст.). – Київ – Харків – Нью-Йорк: Видавництво 

М.П.Коць, 1996. 

33. Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм. – К.: Мистецтво, 1955. 

34. Лісецький С. Кирило Стеценко. – К., 1974. 

35. Лісецький С. Євген Станкович. – К., 1987. 

36. Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи. Т.1, 2 / Упоряд., ред., перек. і прим.З.Штундер. – Л.: Дивосвіт, 1999, 2000. 



37. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992. 

38. Макаров А. Світло українського барокко. – К., 1994. 

39. Міньківський О. Українські народні пісні О.Кошиця. – К., 1965. 

40. Митці України: Енциклопедичний довідник. – К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 1992. 

41. Михайлов М. Констянтин Данькевич. – К., 1974. 

42. Олійник О. Фортепіанна творчість В.Косенка. – К., 1977. 

43. Павлишин С. Василь Барвінський. – К., 1989. 

44. Павлишин С. Денис Січинський. – К., 1987. 

45. Павлишин С. Станіслав Людкевич. – К., 1974. 

46. Павлишин С.Валентин Сильвестров. – К., 1989. 

47. Павлишин С. Композитор Мар’ян Кузан. – Львів, 1993. 

48. Паламарчук О. Микола Колесса. – К., 1990. 

49. Пархоменко Л. Кирило Григорович Стеценко. – К., 1973. 

50. Пархоменко Л. Петро Ніщинський. – К., 1989. 

51. Пархоменко Л. Українська хорова п’єса. Типологія, тематизм, композиція. – К., 1979. 

52. Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998. 

53. Стецюк Р. Віктор Косенко. – К., 1974. 
           Інформаційні ресурси 

1. www.nbuv.gov.ua      Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

2. www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» 

3. http://librportal.org.ua/ Бібліотечний інформаційно-освітній портал. 

4. http://elib.nplu.org/project.html. Культура України. Електронна бібліотека.  

 

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.  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.uk.wikipedia.org/
http://elib.nplu.org/project.html


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 української 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 

10 10 10 10 



                Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 10 5 5 5 5 

Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4  СУМА 

 

5 5 5 5  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 української 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 академзаборгованості.                                                                         

Тематика презентацій. 

 Українська музика як складова частина світової музичної культури. 

 Джерела національної художньої культури 

 Українська музична культура XVI-XVII століть 

 Розвиток української музичної культури першої половини XIX ст. 

 М. В. Лисенко – засновник української класичної музики 

 Дитячі опери Лисенка 

 Творчий портрет  К .Стеценка 

 Характеристика творчості  Я. Степового 



 Характеристика творчості М. Леонтовича 

 Музична культура Західної України к.XIX-поч.XX ст.. 

 Розвиток української музичної культуриXX ст. Становлення композиторської школи першої половини XX ст. 

 Творчий портрет Л. М .Ревуцького 

 Творчий портрет Б. Лятошинського 

 М. С. Березовський – засновник хорового циклічного концерту. Духовний концерт “Не отвержи мене во время старости” (музично-естетичний 

аналіз); соната для скрипки і чембало. 

 Характеристика творчості Д. С. Бортнянського. Хоровий класичний концерт у творчості Д. Бортнянського.  

 Народно-пісенні елементи у творчості А.Л.Веделя. Духовний концерт “Доколе, Господи, забудеш мя”. 

 Зародження українського професійного театру. Жанр оперети і народного водевілю у творчості І.Котляревського та І.Квітки-Основ’яненка. 

 С. С. Гулак-Артемовський – засновник першої української опери. Життєвий і творчий шлях. 

 С. С. Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за Дунаєм» 

 Фортепіанна творчість М.Лисенка («Меланхолійний вальс», «Елегія»). 

 Хорова творчість М.В.Лисенка. Аналіз хорової поеми «Іван Гус», кантати «Радуйся, ниво неполитая». 

 Опера «Тарас Бульба»  

 Мирослав Скорик. Життя, особистість, творчість. 

 Євген Станкович. Характеристика творчості. 

 Л.Дичко. І.Карабиць. Характеристика творчості. 

 Композиторська школа останніх десятиліть XX ст. 

 Валентин Сильвестров. Характеристика творчості. 

 В. Косенко. Музика для дітей. 

 П.І.Ніщинський. “Вечорниці” 

 Г. Майборода. Характеристика творчості. 

 С.Людкевич. Життя та творчість. 

 М. Калачевський “Українська симфонія”. 

 А. Штогаренко. Життя та творчість. 

 

Тестові завдання 

1.Кого з українських композиторів називають «автором одного твору»: 

а)  Я.Степового; б) К.Стеценко; в) М.Калачевського; г) В.Барвінського. 

2. Кому з композиторів належить фортепіанний цикл «Любов»: 

а) Калачевський; б) Барвінський; в) Стеценко; г) Людкевич 

3.«Українську рапсодію» для великого складу симфонічного оркестру написав: 

а) Калачевський; б) Барвінський; в) Стеценко; г) Людкевич 

4. Кантату-симфонію «Кавказ» написав: 

а) Калачевський; б) Барвінський; в) Стеценко; г) Людкевич 

5. В основу якої частини «Української симфонії» М.Калачевського покладена українська пісня «Дівка в сінях стояла»:  



а) першої; б) другої; в) третьої; г) четвертої 

6. Хор «Прометей» створив: 

а) Калачевський; б) Барвінський; в) Стеценко; г) Людкевич 

7. «Струнний квартет для молоді» створив: 

а) Калачевський; б)Барвінський; в)Стеценко; г)Степовий 

8.Хто з композиторів пішов з життя у рік свого 100-річного ювілею: 

а) Калачевський; б)Барвінський; в)Стеценко; г)Людкевич 

9. Який з музичних жанрів вперше виник в творчості М.В. Лисенка: 

а) дитяча опера; б) кантата; в) монодрама; г) симфонія 

10. Солоспіви В.Барвінського «Місяцю князю», «Благословенна будь»  написані на слова: 

а) О.Пушкіна; б) Т.Шевченка;  в) П.Тичини; г) І.Франка 

11. Д.С. Бортнянський народився в місті: 

а) Київ; б) Глухів; в) Полтава; г) Харків 

12. Лірико-елегійний концерт № 32 Д.С. Бортнянського носить назву: 

а) «Скажи мені, Господи, кончину мою…»; б) «Херувимська»; в) «Придіте, воспоєм»; г) «Доколє, Господі, забудіше мя…» 

13. Оперу «Алкід» створив: 

а) А.Ведель; б) А.Штогаренко; в) Д.Бортнянський; г) М.Березовський 

14. А.Ведель здобув початкову освіту в: 

а) Глухівській школі; б) Києво-Могилянській академії; в) Львівській школі; г) Харківській гімназії 

15. Твір «На вічну пам'ять Котляревському» М.В. Лисенка за жанром: а) симфонія; б) кантата-поема; в) фортепіанна п’єса; г) оперета 

16.Г.І. Майборода народився: 

а) 1 грудня 1913 р.; б)1 грудня 1915 р.; в) 1 грудня 1919 р.; г) 1 грудня 1920 року. 

17.Г.І. Майборода по класу композиції навчався  у: 

а) М.Римського-Корсакова; б) В.Новака ; в) Л.Ревуцького; г) Б.Лятошинського 

18.Твір «Лілея» Г.І. Майбороди написаний 1939 року за жанром: 

а) симфонічна поема; б) фортепіанна сюїта; в) романс; г) кантата-симфонія 

19. Твір «Лілея» написаний Г.І. Майбородою на основі поезії: 

а) І.Франка;б)Т.Шевченка; в) Лесі Українки; г) Л. Костенко 

20. Романс «Гаї шумлять» Г.І. Майбороди написаний на слова:  

а) П.Тичини; б) Т.Шевченка; в) Лесі Українки; г) І.Франка 

21. Оперу «Мілана» створив: 

а) П.Ніщинський; б) В.Косенко; в) А.Штогаренко; г) Г. Майборода  

22. С.С. Гулак-Артемовський народився: 

а)1813; б) 1816; в) 1818; г) 1820. 

23. С.С. Гулак-Артемовський народився: 

а) м. Київ; б) с.Гулаківка; в)  м.Кривий  ріг; г) м. Харків 

24. Хто з російських композиторів забрав С.С. Гулак – Артемовського до Петербургської  співочої капели:а) А.Алябьєв; б) М. Римський –Корсаков; 

в) М. Глінка; г) С. Рахманінов 

25. З яким українським поетом товаришував С.С. Гулак –Артемовський: 



а) Т.Шевченко; б) І. Франко; в) Павло Тичина; г) О. Квітка-Основ’яненко 

26.Твір «Україно моя» А.Штогаренка за жанром: а) симфонічна поема; б) хорова поема; в) кантата-симфонія; г) романс 

27. У 1841 році С. Гулак-Артемовський  вперше виступає на сцені: 

а) Петербургської  опери; б) Парижської опери; в) Флорентійської опери; г) Київської опери. 

28. Якою була перша роль С. Гулака-Артемовського на сцені Петербургської опери: 

а) Онєгін (опера П.Чайковського « Євгєній Онєгін»); б) Ваня (опера М.Глінки «Іван Сусанін»); в) Мізгирь  (опера М. Римського-Корсакова 

«Снігуронька»); г) Руслан (опера М.Глінки «Руслан та Людмила»). 

29. Опера «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського поєднує традиції:  

а) італійської комічної опери з українською пісенною мелодикою; б) італійської опери seria з українською піснею; в) російський фольклор з 

українською піснею; г) український фольклор з українською пісенною мелодикою. 

30. Лібрето до опери « Запорожець за Дунаєм» створив: 

а) М.Старицький; б) В.Стасов; в) С.Гулак-Артемовський; г) Т.Шевченко 

31. «Картина степового життя циган» С.Гулака-Артемовського за жанром: 

а) водевіль; б) кантата; в) ліричні сцени; г) оперета 

32.«Українське весілля» С. Гулака-Артемовського за жанром: 

а) кантата-симфонія; б) хор; в) танцювально-хорова сюїта; г) опера 

33. Головні герої опери С.Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» : 

а) Карась,Одарка,Оксана, Андрій; б) Карась, Одарка, Оксана, Петро; в) Карась, Настя, Оксана, Андрій, г) Карась, Одарка, Наталка, Петро.  

34. В якому номері з опери «Запорожець за Дунаєм» була використана скоромовка: 

а) Дует Карася і Султана; б) Дует Одарки і Карася; в) Пісня Одарки; г) Арія Карася 

35. Хор «Блаженний день, блаженний час» звучить в опері: 

а) «Запорожець за Дунаєм»; б) «Богдан Хмельницький»; в) «Різдвяна ніч»; г) «Наталка-Полтавка». 

36. Хто з героїв опери «Запорожець за Дунаєм»  виконує арію «Ой, щось дуже загулявся»: 

а) Султан; б) Андрій; в) Петро; г) Карась 

37. Романс «Місяцю ясний, зорі прекрасні…» звучить в опері: 

а) «Листи кохання»; б) «Тарас Бульба»; в) «Запорожець за Дунаєм»; «Катерина». 

38. Є.Станкович народився: 

а) 19 вересня 1942 року; б) 19 вересня 1945 року; в)19 вересня 1950 року; г) 19 вересня 1955 року 

39. Є. Станкович народився у місті: 

а) Свалява; б) Львів; в) Київ; г) Полтава 

40. Є.Станкович навчаючись у Львівській консерваторії по класу композиції займається у: 

а) А. Солтіса; б) Л. Ревуцького;в)А. Штогаренка; г) М. Скорика 

41. В Київський консерваторії (після смерті Б.Лятошинського)  займається в класі композиції :  

а) А. Солтіса; б) Л. Ревуцького;в)А. Штогаренка; г) М. Скорика 

42. Після закінчення Київської консерваторії (1970 рік) композитор отримав посаду: 

а) Диригента Державного симфонічного оркестру; б) викладача Львівської консерваторії; в) редактора у видавництві «Музична Україна»; г) ректор 

Київської консерваторії 

43.У 70-ті роки в творчості Є.Станковича переважає жанр: 

а) симфонічний; б) інструментальний; в) вокальний; г) оперний 



44.Твір «На Верховині» Є.Станковича за жанром: 

 а) фантазія на українські теми; б) триптих для скрипки і фортепіано; в) симфонія; г) симфонічна сюїта 

45.Скільки робіт створено Є.Станковичем в галузі музики для кінофільмів: 

а) 20 робіт;б) біля 50-ти робіт; в) більше 100 робіт; г) більше 200 робіт 

46. Духовний твір «Нехай прийде царствіє твоє» Є.Станковича написаний на: 

 а) вірші Д.Павличка;б) тексти з Біблії; в) вірші І.Франка; г) П.Тичини 

47.Твір Є.Станковича Симфонієта (1971 р.) наслідує ознаки: 

 а) мистецтва бароко; б) неокласицизму; в) неофольклоризму г) імпресіонізму 

48. Симфонія №1Є.Станковича носить назву: 

а) Симфонія пасторалей; б) «Героїчна»; в) Larga; г) «Я стверджуюсь!» 

49. Симфонія №2 Є.Станковича носить назву: 

а) Симфонія пасторалей; б) «Героїчна»; в) Larga; г) «Я стверджуюсь!» 

50. Для якого складу інструментів написана Камерна Симфонія №3 Є.Станковича: 

а) для кларнету і струнних;б) для флейти і струнних; в) для баритону, фортепіано і 15 струнних; 

г) для фортепіано і  струнних 

51.«Цвіт папороті» Є.Станковича за жанром: 

а) балет; б) камерно-інструментальний твір; в) фольк-опера; г) романс 

52. Твір «Музика рудого лісу» Є.Станковича написаний для: 

а) камерного оркестру; б) для скрипки, віолончелі і фортепіано; в) для віолончелі і фортепіано; г) для скрипки і фортепіано 

53. Твір «Сумної дримби звуки» Є.Станковича написаний для: 

а) віолончелі і фортепіано; б) камерного оркестру; в) для скрипки, віолончелі і фортепіано; г) для скрипки і фортепіано 

54. Л. Дичко народилась: 

а) 1939 року;б) 1941 року;в)1945 року;г)1950 року 

55. В якому місті народилась Л. Дичко: 

а) м. Львів;б) м. Київ; в) Одеса; г) Кіровоград 

56. Музичну освіту композиторка Л.Дичко здобувала: 

а) Львівській консерваторії;б) Харківській консерваторії; в) Київській консерваторії; г) Одеській консерваторії 

57. Під час навчання композиторка Л.Дичко займалась в класі: 

а) Б. Лятошинського; б) К. Данькевича; в) М. Скорика; г) Д.Бортнянського 

58.  Після закінчення консерваторії композиторка Л.Дичко займалась: 

а) викладацькою діяльністю; б) фольклорно-пошуковою діяльністю в) композиторською г) суспільно-горомадською 

59. В образно-стильовій системі творчості Л.Дичко провідне місце займають: 

а) героїко-патріотичні образи; б) образи рідної природи; в) фантастичні образи; г) ліричні образи 

60.Який жанр в творчості композиторки Л.Дичко є провідним: 

 а) симфонічний; б) інструментальний; в) оперний; г) вокально-хоровий 

61. Твір «Сонячне коло» за жанром: 

а) кантата; б) фортепіанна соната; в) пісня; г)опера 

62. В основу музичного стилю Л. Дичко покладені: 

а) класичні канони; б) народні джерела; в) барокові тенденції; г) джазові звороти 



63.Твір «Індія-Лакшмі»  Л.Дичко за жанром: 

 а) опера; б) фортепіанний цикл; в) ораторія; г) хор 

64. «Замки Лаури»  Л.Дичко за жанром: 

а) опера; б) фортепіанний цикл; в) ораторія; г) хор 

65. Твір «Золотослов» Л.Дичко за жанром: 

а)  хорова опера; б) пісня; в) кантата; г) хор 

66. Твір «Червона калина»  Л.Дичко за жанром: 

а) опера; б) кантата; в) романс; г) соната 

67. Поетичною основою кантати Л.Дичко «Чотири пори року» є: 

а) поезія Л. Українки; б) поезія М. Лермонтова;в) поезія Т.Шевченка; г) українські народні календарно-обрядові пісні 

68. Ідейний задум Симфонії №3 Б.Лятошинського складає: 

а) Боротьбу добра і зла; б) Єдність слов’янських народів; в) Вираження людських почуттів; г) Боротьба і свобода українського народу 

69. Монотемою Симфонії №3, Б.Лятошинського з мотиву якої виростають теми вступу, ІІ, ІІІ частини та Фіналу є:  

а) Тема людських страждань; б) Тема сили народної; в) Тема зла; г) Тема замку 

70.Твір  «Щорс»  Б.Лятошинського за жанром: 

а) Опера; б) Кантата; в) Хорова обробка; г) Пісня 

71. Хоровий цикл «Пори року» Б.Лятошинського створений за поезією: 

а) О.Пушкіна; б) І.Франка; в) Л.Українки; г) М.Лєрмонтова 

72. Симфонізм Лятошинського: 

а) уособлює пісенну душу Українського народу; 2) базується на ідеї боротьби і свободи українського народу.; 3) гостроконфліктний, базується на 

суперечливих зіставленнях образів; 4) ліричний, базується на неофольклористичних тенденціях 

73. Симфонія №5 Б.Лятошинського має відношення  до образної галузі: 

а) Західноукраїнського фольклору; б) Слов’янської тематики; в) Польської тематики; г) Календарно-обрядових пісень 

74. Основною ідеєю «Слов’янського концерту»  є:  

а) Людські страждання.; б) Боротьба добра і зла; в) Єдність слов’янських народів; г) Боротьба і свобода українського народу 

75. «Гражина» Б.Лятошинського за жанром: 

а) Симфонічна балада;  б) Симфонічна поема; в) Кантата; г) Опера 

76. Однією з основних ідей поеми А.Міцкевича «Гражина» є: 

а) Нерозділене кохання; б) Важка жіноча доля; в) Народно-визвольна боротьба; г) Героїчний патріотизм 

77. Хто з композиторів присвятив Р.Глієру твір для симфонічного оркестру «Лірична поема»: а) Л.Ревуцький; б) В.Косенко; в )Б.Лятошинський;         

г) М.Лисенко 

78.Фортепіанний цикл «Одинадцять етюдів у формі старовинних танців» створив: а) Л.Ревуцький;б) В.Косенко; в) Д.Бортнянський; г) П.Ніщинський 

79. Хто створив музику до вистави «Фея гіркого мигдалю» І.Кочерги: 

а) Л.Ревуцький; б) В.Косенко; в) Б.Лятошинський; г) В.Сильвестров 

80. Музика до вистави  «Любов під в’язами» належить: 

а) С.Людкевич; б) В.Барвінський; в) Г.Майборода; г) В.Косенко 

81. Кому з композиторів належить фортепіанний цикл «24 дитячих п’єси для фортепіано»: 

а) С.Людкевич; б) В.Барвінський; в) Г.Майборода; г) В.Косенко 

82. Оркестровий твір  «Героїчна увертюра» належить: 



а) С.Людкевичу; б) В.Косенко; в) Є.Станковичу; г) М.Скорику 

83. Симфонічну поему «Пори року» на сл..О.Олеся створив :        

а) Л.Ревуцький; б) В.Косенко; в) Б.Лятошинський; г) М.Лисенко 

84. Тема української народної пісні «Ой, весна, весниця» звучить: 

а) У першій частині Симфонії №2 Л.Ревуцького; б) У другій частині Симфонії №2 Л.Ревуцького; в) У третій частині Симфонії №2 Л.Ревуцького; 

 г) У четвертій  частині Симфонії №2 Л.Ревуцького 

85.  Дитячий цикл «Сонечко» для фортепіано і голосу створив: 

а) Л.Ревуцький; б) В.Косенко; в) Б.Лятошинський; г) М.Лисенко 

86. М.Леонтович свої хорові  обробки народних пісень об’єднав у: 

а) збірник «Барвінки»; б) «Першу збірку пісень з Поділля»; в) цикл «Сонечко»; г) цикл «Червона калина» 

87. Яка з хорових обробок, що була виконана разом з хором Київського університету 25 грудня 1916 року,  принесла М.Леонтовичу великий успіх та 

визнання київської публіки, а згодом і закордонних слухачів: а) «Дударик»; б) «Пряля»; в) «Над річкою, бережком»; г) «Щедрик» 

88.Твір М.Леонтовича «На русалчин великдень» за жанром: а) хорова обробка; б) опера; в) симфонічна сюїта; г) кантата 

89. Яку  роботу М.Леонтовича сучасники відзначили одним з найкращих українських церковних творів: а)  «Всеношна служба»; б)  « Літургія»;  

в) «Поддячий молебень»; г) « Доколє, Господі, забудіші мя…»  

90. Поряд з духовними творами, важливе місце в творчий спадщині Леонтовича займають: а)  солоспіви; б) фортепіанні мініатюри; в) хорові обробки 

народних пісень; г) симфонічні твори 

91. Хорова обробка «Над річкою бережком» за жанром: а) чумацька пісня; б) весільна; в) колискова; г) веснянка. 

92. Хорова обробка «Із-за гори сніжок летить»: а)пісня-гра; б) пісня-реквієм; в) колядка; г) обжинкова 

93.М.В.Лисенко є засновником класичної композиторської школи:а) ХVІІ ст.; б) ХVІІІ ст.; в)ХІХ ст.; г)ХХ ст.. 

94. Найбільш грандіозним творінням життя М.В. Лисенка є: а) кантата «Б’ють пороги»; б) опера «Наталка Полтавка»; в) опера «Тарас Бульба»; 

 г) «музика до «Кобзаря». 

95. М.В. Лисенко захистив дисертацію з: а) педагогічних наук; б) культурології; в) природничих наук; г) медичних наук 

96. У фортепіанній «Сюїті старовинних танців» Лисенко використав мелодію твору: а) «Сонце низенько»; в) «Віють вітри»; в) «Пряля»; г) Щедрик 

97. Твір «Чорноморці» М.В.Лисенка за жанром: а) кантата; б) оперета; в) опера; г) симфонічна поема 

98. Твір «Маруся Богуславка» М.В. Лисенка за жанром: а) хорова сюїта; б) опера; в)оперета; г) кантата 

99. Твір «Думка-Шумка»  М.В. Лисенка за жанром: а) танцювально-хорова сюїта; б) рапсодія; в) солоспів; г) соната 

100.  Кантата «Радуйся ниво неполитая»  М.В. Лисенка містить: а) 2 частини; б) 3 частини;  в) 4 частини; г) 5 частин 

Питання на залік 

1. Історичні передумови розвитку музичного мистецтва Київської Русі. 

2. Церковна музика часів Київської Русі (провідні жанри; система нотації). 

3. Українська епіка. Кобзарська дума. 

4. М.П.Ділецький: “Граматика пения мусикийского” (“Граматика музикальна”); “Воскресенський канон”. 

5. Інструментальна музика в Україні XVI  – першої половини XVIII ст. 

6. Музика українського театру XVI – першої половини XVIII ст. Шкілька драма. 

7. Вертеп. 

8. Григорій Сковорода – філософ і музикант. 

9. Е.Ванжура. “Українська симфонія” (музично-естетичний аналіз). 

10. М.Березовський. Духовний концерт “Не отвержи мене во время старости” (музично-естетичний аналіз). 



11. А.Л.Ведель. Духовний концерт “Доколе, Господи, забудеш мя” (музично-естетичний аналіз). 

12. Д.С.Бортнянський. Оперна творчість, хорова та інструментальна музика. 

13. Українська музична культура першої половини XIX ст. (історико-політичний та культуротворчий контекст розвитку). 

14. С.С.Гулак-Артемовський. Творча спадщина. 

15. Михайло Вербицький. Огляд творчості; Особливості музичної стилістики. 

16. Іван Лаврівський. Хорова музика. 

17. Ісидор Воробкевич, Анатоль Вахнянин. Основні жанри та риси творчості. 

18. Віктор Матюк. Творча спадщина. 

19. Доба романтизму та її характерні особливості в музичній культурі України. 

20. М.В.Лисенко. Естетика та загальна характеристика творчості. 

21. М.В.Лисенко – фольклорист. 

22. Галицька музична культура другої половини XIX ст. (історична ситуація та загальнокультурний контекст). 

23. К.Стеценко. Творча спадщина. 

24. Я.Степовий. Характеристика творчості. 

25. С.Людкевич. Огляд творчості. 

26. В.Барвінський. Особливості музичної стилістики. 

27. Л.Ревуцький. Творча спадщина. 

28. Б.Лятошинський. Огляд творчості. 

29. В.Косенко. Музика для дітей. 

30. М.Леонтович. Хорова музика; обробки народних пісень. 

31. Українська музична культура другої половини ХХ ст. (історична ситуація та загальнокультурний контекст). 

32. Л.Дичко. Творчий портрет. 

33. А.Кос-Анатольський. Творча спадщина. 

34. Мирослав Скорик. Особливості естетики та музичної стилістики. 

35. Музика української діаспори. 
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