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2.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета: поглиблення теоретичних та практичних знань щодо етнорегіональної специфіки 

української музичної культури минулого і сьогодення. 
Предметом: історія музичної культури регіоні України, специфіка її розвитку на різних 

етапах культурної еволюції України. 
Завдання:  
а) оволодіти необхідними знаннями про регіональну музичну культуру України; 
б) розширення і систематизація знань про музичну культуру регіонів України;  
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи студента в пошуку необхідних 

матеріалів для вивчення регіональної музичної культури; 
г) навчити студента використовувати напрацьовані архівні матеріали, виявлені у 

регіональних архівних інституціях та музеях; 
д) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-краєзнавчої 

науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем; 
е) вироблення вміння (здатності) на основі музично-історичних джерел робити аналіз 

сучасних явищ регіональної музичної культури, давати їм фахову оцінку. 
є) сформувати у студента чітке уявлення про значення регіональної музичної культури 

в контексті загальноукраїнських музично-історичних, музично-жанрових, музично-
стильових та музично-інституційних процесів від найдавніших часів до сьогодення; 

ж) навчити студентів самостійно аналізувати сутність регіональної культури в 
загальнодержавній мистецькій спадщині. 

 
Інтегральна компетентність: 
Унаслідок завершення викладання курсу студент магістратури повинен 

володіти здатністю розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 
власних музично-джерелознавчих дослідженнях, спрямованих на подальший розвиток 
музикознавчої науки, збагаченню музично-педагогічного та концертно-виконавського 
репертуару тощо. 

 
Загальна компетентність: 

1. Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово, досконало володіти 
музикознавчою термінологією. 
2. Здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
3. Здатність до розв’язання проблем.  
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
5. Здатність до міжособистісної взаємодії.  
6. Здатність до критики та самокритики.  
7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
8. Здатність до шанобливого й дбайливого ставлення до історичної спадщини  і культурних 
традицій.  
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
10. Здатність володіти іноземною мовою. 
11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
12. Здатність працювати самостійно, виявляти ініціативу та лідерські якості.  
13. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 
Спеціальна: (фахова, предметна) компетентність 
1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності музичного 

мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу. 



2. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма елементами 
теоретичних та практичних знань музичного мистецтва.  

3.  Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у 
теорії, історії та методології музичного мистецтва. 

4.  Здатність володіти знанням базової музикознавчої, музично-педагогічної, методичної 
літератури та нотного репертуару.  

5. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні 
знання у науково-дослідницькій, редакторській, лекторській та музично-критичній діяльності. 

6.  Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та 
концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва в 
музикознавчій, виконавській, диригентській, композиторській, педагогічній діяльності. 

7.  Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності виконавця 
/ музикознавця / композитора/ диригента / викладача. 

8. Здатність збирати, аналізувати та синтезувати художню інформацію та застосовувати її 
в процесі теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації. 

9.   Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для 
забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах. 

10. Здатність здійснювати та підтримувати зв'язок із засобами масової інформації з 
метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури, у тому числі 
з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.  

11. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології в 
процесі музикознавчої та педагогічної діяльності. 

Здатність сприймати новітні концепції в сфері музичного виконавства, музикознавства, 
методології, музичної педагогіки та свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними 
та світовими традиціями. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни «Музична 
стилістика».  

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.  ВСТУП. МЕТА, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МУЗИЧНА 

КУЛЬТУРА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ» 

Мета, зміст та завдання навчального курсу «Музична культура регіонів України» на 
музично-педагогічних факультетах та магістратурах педуніверситетів. Значення курсу для 
майбутніх вчителів музики. Методологічні засади курсу. 

Характеристика вимог до організації вивчення лекційного курсу та проведення 
практичних занять. 

Суспільно-політичні чинники становлення регіональної специфіки української 
культури, зокрема музичної. Етногрегіональні та регіональні риси національної музичної 
культури. Кореспондування регіональної музичної культури з загальнонаціональними 
музичними надбаннями (на рівні професійної та народної творчості). Регіоналізація 
національної музичної культури як типологічне явище європейського культурно-
мистецького розвитку. 

 
2.  МУЗИЧНА  КУЛЬТУРА  ЗАХІДНОЇ  УКРАЇНИ   

(ГАЛИЧИНА, ВОЛИНЬ, ЗАКАРПАТТЯ, БУКОВИНА 
Суспільно-політичні реалії формування західноукраїнської музичної культури від 

Київської Русі аж до наших днів. Спільності та відмінності регіональної музичної культури 
Галичини, Закарпаття, Волині та Буковини. Зародження та становлення композиторських 
шкіл. Перемишльська композиторська школа. Львів як основний осередок підготовки 



професійних композиторів у ХХ столітті. Львівська композиторська школа. Місцеві 
композиторські центри (Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Дрогобич, Ужгород, Чернівці). 

Виховна та освітня діяльність західноукраїнських митців. Утворення Вищого 
музичного інституту ім. Лисенка у Львові та його філіали. Суспільно-культурне значення 
цього навчального та науково-просвітницького закладу у Західній Україні. Музично-
педагогічні факультети педінститутів (педуніверситетів) у контексті становлення загальної 
середньої та вищої освіти в Україні. 

Філармонії та музично-драматичні театри у містах Західної України. Оперний театр у 
Львові. З історії театру оперети у Львові. Наукова та науково-просвітницька діяльність у 
Західній Україні. Львівська музикознавча школа: етапи та шляхи становлення і розвитку. 
Музичні видавництва Західної України (Львів, Почаїв, Коломия, Ужгород, Станіславів, та 
інші міста). 

 
3 МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛІССЯ 

Суспільно-політичні реалії формування Центральної України. від Київської Русі по 
сучасність. Реґіональні особливості музичної культури Полісся, Поділля та Полтавщини 
(професійна та народна музика). Етнореґіональні та етнолокальні особливості. 

Київ як найважливіший центр становлення та розвитку національної музичної культури 
та на наддніпрянської зокрема. Чернігів та Новгород-Сіверський як важливі центри музичної 
культури та освіти у 17 —18 ст. на Поліссі. Чернігівська колегія. 

Оперне мистецтво. Історія створення та розвитку оперного театру у Києві. Оперета та 
Перший дитячий музичний театр у Києві. Філармонії, музично-драматичні театри як 
найважливіші осередки музичної культури Наддніпрянщини. 

Музична освіта у містах і селах Центральної України. Національна музична академія у 
Києві. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографія НАН України. Київська 
композиторська школа: етапи становлення та розвитку.  

Роль Миколи Лисенка у становленні композиторської школи України та 
Наддніпрянщини зокрема. Діяльність київських спеціалізованих музичних видавництв, 
починаючи: від Леона Ідзиковського до “Музичної України”. 

 
4  МУЗИЧНА КУЛЬТУРА СЛОБОЖАНЩИНИ  ТА ДОНБАСУ 
Суспільно-політичні реалії формування музичної культури Слобожанщини та Донбасу. 

Гетьманські та маґнатські маєтки як перші осередки формування професійної музичної 
культури слобожанського краю. Становлення професійної музичної освіти Слобідської 
України. Харківський колегіум університет — важливі центри підготовки музикантів у кінці 
ХVІІІ ст. — першій половині ХІХ ст. 

Музична культура Харкова за часи перебування міста у статусі столиці України. 
Оперний театр та філармонія у Харкові. Становлення та розвиток харківської 
композиторської школи. 

Музична Академія у Кременчузі (кін. 80 — поч. 90-х рр. ХVІІІ ст.). Церковно-
приходські школи Донбасу. Хорові та інструментальні колективи Маріупольської гімназії. 
Донецький музично-педагогічний інститут (тепер — Консерваторія). Його роль у 
формуванні музичної культури регіону. 

Донецький оперний театр. Постановки творів українських композиторів на сцені театру 
за часи його існування. 



5  МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИЧОРНОМОР’Я 
Формування музичної культури Причорномор’я. Одеса та Миколаїв як найзначніші 

центри музичної культури реґіону. Діяльність Миколи Аркаса у Миколаєві. Музична 
Академія у Катеринославі (кін. 80-х — поч. 90-х рр. ХVІІІ ст.). 

Оперний театр та філармонія в Одесі. Виконання українського репертуару на сцені цих 
закладів культури. 

Одеська консерваторія ім. Нежданової як важливий осередок підготовки молодих 
музикантів. Створення в середині 90-х рр. ХХ ст. першої кафедри української музики в 
одеській консерваторії та діяльність філіалу Центру музичної україністики в Одесі при 
консерваторії. 

Музична культура національних меншин реґіону, зокрема болгар та греків. Фестивалі 
та конкурси представників музичних культур національних меншин у містах 
Причорномор’я. 

 
6. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЛЬВОВА  УПРОДОВЖ СТОЛІТЬ ТА СЬОГОДЕННЯ 

Найдавніші відомості про музичну культуру Львова. Музичне виховання у братських 
школах Львова. Музична культура Львова ХІХ – поч. ХХ ст. Діяльність хорового товариства 
«Львівський Боян». Музична культура Львова у різноманітних наративних джерелах. 
Академічні музичні інституції Львова: історія та сьогодення. 

 

2.   СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 
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ІІ семестр 

 

Тема 1.  Вступ. мета, зміст та завдання 
навчального курсу «Музична культура 
регіонів України» [10; 12; 14, 30; 34]. 

2 
 

2 2  
   

Тема 2. Музична  культура  Західної  
України (Галичина, Волинь, Закарпаття, 
Буковина [2-4; 20; 22-23; 25; 30;34-35]. 

4 
 

4 8    
 

Тема 3. Музична культура Центральної 
України (Поділля, Київщина, Полісся) [1; 
11;17-18; 21; 21].  

4 
 

4 12    
 

Тема 4. Музична культура Слобожанщини  
та Донбасу [7-8,  14-16; 19; 24; 26]. 2 

 
2 8     

Тема 5. Музична культура 
Причорномор’я [9; 13; 30] 2 

 
2 12     

Тема 6. Музична культура стародавнього та 
сучасного Львова [14; 22-23]. 2 

 
2 6     

Разом за ІІ семестр 

 
 

16  16 118     
  

 



Перелік практичних денної форми навчання ІІ семестр 

 
 

№ 
з/п Тема практичного заняття Кількість 

годин 

  1. Тема 1. Музичне краєзнавство у контексті сучасної 
культурологічної думки України [12; 14, 30; 34]. 2 

  2. Тема 2. Музична  культура  Західної  України від найдавніших 
часів до сьогодення [2-4; 20; 22-23; 25; 30;34-35]. 4 

  3. Тема 3. Музична  культура  Центральної  України від 
найдавніших часів до сьогодення [1; 11;17-18; 21; 21]. 4 

  4. Тема 4. Музична культура Слобожанщини  та Донбасу  [7-8,  14-
16; 19; 24; 26]. 2 

  5. Тема 5. Музична культура Причорномор’я: міжкультурні 
паралелі [9; 13; 30].  2 

  6. Тема 6. Музична культура Львова [14; 22-23] 2 
Разом за ІІ семестр: 

 
16 

 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного та 
практичного  матеріалу; підготовку до практичних занять; виконання домашніх практичних 
завдань упродовж семестру; підготовку до підсумкового заліку. 

 
На самостійне опрацювання виносяться такі теми занять: 

 
Номер  
тижня 

Зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Тема 1. Музичне краєзнавство у контексті 
сучасної культурологічної думки України. 

12 

2. Тема 2. Музична  культура  Західної  України від 
найдавніших часів до сьогодення 

22 

3. Тема 3. . Музична  культура  Центральної  
України від найдавніших часів до сьогодення 

24 

4 Тема 4. Музична культура Слобожанщини  та 
Донбасу. 

20 

5 Тема 5. Музична культура Причорномор’я: 
міжкультурні паралелі 

18 

6 Тема 6. Музична культура Львов 22 
Разом: 118 

 
 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів не передбачені. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Для проведення практичних занять використовуються аналітичний, творчий і 

евристичний (пошуковий) метод, робота з метою активізації навчально-дослідницької 
діяльності студентів при вивченні навчальної дисципліни, практичному опануванню 
джерелознавчо-археографічними методами дослідження 

 
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється усним 
опитуванням на практичному занятті, контрольними роботами, співбесідою з викладачем та 



заліком.  
Кількість балів, що виставляється за практичне заняття, враховує: усне опитування; 

знання теоретичного матеріалу, виконання домашніх завдань з теми.  
Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у встановлений кафедрою 

термін. 
 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

У сумі студент може отримати 100 балів. 
Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС 
У розділі викладач представляє розподіл балів між видами навчальної роботи.  
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