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Назва курсу Основи теорії та історії музики 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра філософії мистецтв 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльність 

Викладачі курсу Козаренко Олександр Володимирович, доктор мистецтвознавства, 

професор, зав. кафедри філософії мистецтв 

Контактна інформація 

викладачів 

filosophyart@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щопонеділка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/ 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент отримав спеціальні 

професійні знання з основ теорії та історії музичного мистецтва, 

ознайомився з основними елементами музичної мови, їх значення у 

становленні та професіоналізації музичної творчості. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Основи теорії та історії музики» є дисципліною зі 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльність для 

освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльність і 

кіно», першого (бакалавр) рівня освіти, яка викладається в 1-2 

семестрах в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу -вивчення досягнень теорії та історії музичної культури у 

послідовному історичному процесі. Курс зосереджується не лише 

на викладанні теоретичних знань, але розглядає низку конкретних 

випадків, маючи на меті сформувати у студентів глибокі практичні 

навики роботи у дискурсі дисципліни «основи теорії та історії 

музики». Вивчення навчальної дисципліни також передбачає 

ознайомлення з елементами музичної мови та її взаємодії на основі 

метро-ритму, ладо-тональності та форми: опанування цілісного 

наукового знання про музику, зокрема, про устрій форми та засоби 

вираження художнього змісту в музичному творі; формування 

навичок самостійного аналізу музичних явищ будь-якого 

походження, складу, змісту. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література: 

1. Андрєєва О. Основи музичної грамоти / О. Андрєєва. – Вид. 5-те 

випр. і допов. – К. : Музична Україна, 1993 – 136 с. : нот. 

2. Виноградов Г. Елементарна теорія музики і сольфеджіо: учбовий 



посібник. Ч. 1-2 / Г. Виноградов. – К. : Музична Україна, 1969. – 

198, [2]с. 

3. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики: навчальний 

посібник / М. Калашник. – Харків : Фактор, 2004. – 352 с. 

4. Павлюченко С. Елементарна теорія музики: посіб. Павлюченко.– 

К. : Музична Україна, 1980. 

5. Побережна Г. І. Загальна теорія музики: підручник / Г. І. 

Побережна, Т. В. Щириця. – К. : Вища школа, 2004. – 303 с.  

6. Смаглій Г. А. Основи теорії музики: [підручник для навчальних 

закладів освіти, культури і мистецтв] / Г. А. Смаглій, Л. В. Маловик. 

– 2-ге вид., допов. і переробл. – Х. : Факт, 2001. 

7. Способин И. В. Элементарная теория музики. Способин. – Изд. 8-

е. – М. : Музыка, 1984. 

8. Упражнения по элементарной теории музыки: учеб. пособие / 

[авт.-сост.: Н. Ю. Афонина, Т. Е. Бабанина, С. Е. Белкина и др.]. – Л. 

: Музыка, 1986. –  

10. Эволюционные процессы музыкального мышления. Сб. Науч. 

тр. Л. 1986. 

 

Допоміжна 

 Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание 

текстов профессора А. Ф. Лосева. М. Государственное музыкальное 

издательство. 1960 г. 304 с. 

 Герцман Е., Античное музыкальное мышление, Л. 1986 

 Р. Рудица. Музыка как изобразительное искусство.// Петербургский 

час пик: № 4, 15-21 ноября 2000 г. 

 Шип С. Музична форма від звуку до стилю : навчальний посібник / С. 

Шип. – К. : Заповіт, 1998. 

 Поляковська С. П. Використання довідникових матеріалів з музичної 

грамоти: для абітурієнтів вищ. навч. закладів культ. і мистецтв I-II 

рівнів акред. / уклад. С. П. Поляковська. – Вінниця : Нова Книга, 2012. 

 

 

Тривалість курсу 150 год.  

Обсяг курсу 80 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 48 годин 

практичних занять та 70 годин самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде  

знати: особливості та динаміку розвитку як музично-теоретичної 

думки, так і пов’язаного із ним професійного музичного мистецтва; 

основи теорії музики як науки; основні засоби музичної виразності; 

загальні відомості про системи нотацій та про окремі 

композиторські техніки. 

вміти: орієнтуватись в музично-історичному процесі, 

конкретизуючи досягнення та феномени світової музичної 

культури, аналізувати інформацію, що міститься в підручниках та 

навчальних посібниках, порівнюючи погляди авторів щодо 

висвітлення певних фактів, систематизувати отриману інформацію 

у вигляді конспектів та рефератів, представляти отримані 

результати у вигляді публічних виступів і презентацій. 

Ключові слова Музичне мистецтво, музично-історичний процес, музична теорія, 

лад, тональність, метро- ритм, музичні інтервали. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Музична теорія та музична естетика 

Тема 2. Музична система. 

Тема 3. Музична форма. Музична фактура. 

Тема 4 Музичний жанр. Музичний стиль. 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату історії, розуміння особливостей світової культури 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні вправи, дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм 

і операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 



Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт. Академічна доброчесність: Очікується, що 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Музика як чинник міри і порядку у Стародавньому 

Єгипті та Греції. 

2. Музично-естетичні погляди Платона та Аристотеля. 

3. Теорія «музичного космосу» Піфагора. 

4. Давньогрецькі вчення про лади та музичні інтервали. 

5.  Роль музичної культури Стародавньої Греції у 

становленні Європейського професійного музичного 

мистецтва. 

6. Музичний звук та його властивості. 

7. Вчення про музичні лади та інтервали доби 

середньовіччя- як основа розвитку професійного муз. 

мистецтва Європи. 

8. Церковні лади. 

9. Музично-теоретичні досягнення італійської творчої 



школи. 

10. Діатоніка та хроматика. 

11. Звукоряд. Октавна система. 

12. Музичні ключі «Соль», «Фа», «До». 

13. Нотний запис. Тривалість звуків та пауз. 

14. Лад. Мажорний та мінорний лади. 

15. Консонуючі та дисонуючі інтервали. 

16. Метр. Акценти. 

17. Розмір. Ритм. 

18. Розвиток засобів музичної виразності в музично-

історичному процесі. 

19. Музична фактура. 

20. Музична форма. 

21. Музичний стиль. 

22. Музична естетика бароко 

23. Особливості стилю Віденської школи (18 ст). 

24. Жанри та стилі 19 століття 

25. Значення позаєвропейських культур у розвитку музики у 

20 ст. 

 

Опитування залік 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

 Тема 1. Музична 

теорія та музична 

естетика. 

1. Музика як вид 

мистецтва 

2. Музика як чинник 

міри і порядку у 

Стародавньому Єгипті 

та Греції. 

3.Музично-естетичні 

погляди Платона та 

Аристотеля. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

1. Лосєв О. Ф. Музична 

естетика античного світу. 

Київ: Музична Україна, 

1974. 

2. Герцман Е., Античное 

музыкальное мышление. 

3. Эволюционные 

процессы музыкального 

мышления. Сб. Науч. тр. 

Л. 1986. 

конспект 

по 

зазначеній 

літературі 

 

 



4. Теорія «музичного 

космосу» Піфагора. 

 

  

. Давньогрецька 

музична естетика, 

вчення про лади та 

музичні інтервали. 

Семінар 

. 

   

 Тема 2. Музична 

система. 

1. Музичний звук та 

його властивості. 

2. . Октавна система. 

3. Музичні ключі 

«Соль», «Фа», «До». 

4. Нотний запис. 

Тривалість звуків та 

пауз. 

5. Лад. Мажорний та 

мінорний лади. 

6. Консонуючі та 

дисонуючі інтервали. 

Лекція 1. Андрєєва О. Основи 

музичної грамоти / О. 

Андрєєва. – Вид. 5-те 

випр. і допов. – К. : 

Музична Україна, 1993 – 

136 с. : нот. 

2. Виноградов Г. 

Елементарна теорія 

музики і сольфеджіо: 

учбовий посібник. Ч. 1-2 

/ Г. Виноградов. – К. : 

Музична Україна, 1969. 

– 198 с. 

3. Калашник М. Уроки 

елементарної теорії 

музики: навчальний 

посібник / М. Калашник. 

– Харків : Фактор, 2004. 

– 352 с. 

4. Павлюченко С. 

Елементарна теорія 

музики: посіб. 

Павлюченко.– К. : 

Музична Україна, 1980. 

 

 

 

Самостійне 

-

теоретичне

доопрацюв

ання теми 

по 

зазначеній 

літературі 

 

 

.  Практич-

не 

заняття 

 Елементар

ні 

практичні 

(письмові) 

вправи для 

засвоєння 

нотної 

грамоти. 

 



. Тема 3. Музична 

форма. Музична 

фактура. 

1.Форми народної 

музики. 

2.Церковна музика як 

основа професійної 

творчості. 

3.Особливості 

компонування 

музичних творів на 

прикладі 

композиторської 

творчості. 

 

Лекція 1.Шип С. Музична форма 

від звуку до стилю : 

навчальний посібник / С. 

Шип. – К. : Заповіт, 1998. 

2. Гудал. Г. Як працює музика. Ч. 

1. Мелодія. 

https://www.youtube.com/

watch?v=IiQ5nYGcQ0U 

3. Ч. 2. Ритм. 

https://www.youtube.com/

watch?v=lWJedDmW_Ls 

4. Ч. 3. Гармонія 

https://vimeo.com/235897

724 

5. Ч. 4. Бас. 

https://www.youtube.com/

watch?v=3pnplbCgtiw 

 

Аудіо та 

відео-

прослухова

ння 

матеріалу 

по темі 3 

 

 

 Музичні форми у 

композиторській 

творчості. 

 

Семінар-     

. Тема 4 Музичний 

жанр. Музичний 

стиль. 

1.Музична естетика 

бароко 

2.Особливості стилю 

Віденської школи (18 

ст). 

3.Жанри та стилі 19 

століття 

 

 

 

Лекція 1.Эволюционные 

процессы музыкального 

мышления. Сб. Науч. тр. 

Л. 1986. 

2.https://studme.com.ua/115

2020213603/kulturologiya/m

uzyka_epohi_barokko.htm 
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