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Факультет та кафедра, 
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мистецтва 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 
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Консультації по курсу 
відбуваються 

Для прикладу: 
щосереди, 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  
Інформація про курс 

 
 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв концептуальні 
засади музичної естетики в контексті традицій та завдань сучасного 
музикознавства, головні ідеї провідних теоретиків, основні етапи 
розвитку музично-естетичної науки у рамках головних музично-
історичних епох, ознайомився зі специфікою формування естетичного 
підгрунтя музичного мистецтва, факторами впливу на розвиток 
культури у суспільстві. Тому у курсі представлено як огляд основних 
музично-естетичних моделей музичної культури різних епох: від 
античних – до сучасних, так і широкий спектр музичних творів, які 
потрібні для фахового з’ясування їхніх засобів впливу на розвиток 
культури у суспільстві. 
 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Музична естетика» є завершальною нормативною 
дисципліною зі спеціальності 025 Музичне мистецтво, яка 
викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Музична естетика»  є 
ознайомити студентів з специфікою розвитку музичного мистецтва в 
контексті його естетичних засад та здатності впливати на духовне життя 
суспільства (від формування  початкових історичних етапів – до 
теперішнього часу). Цілі вивчення дисципліни сприяти удосконаленню 
фахової підготовки майбутніх магістрів науковців, музикантів- 
педагогів, які добре знають формуючі засади музичної «науки про 
прекрасне. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література:  

Борсучевич Музика античного світу. К.: Факт, 2015. 310 с. 

Боецій // Універсальний словник-енциклопедія.  4-те вид. К. : Тека, 2006. 

Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. 

Відтворництво. Естетичні переживання / В. Татаркевич. К. : «Юніверс», 

2001. 268 с.  



Гуменюк Т. Філософсько – методологічні засади музичної естетики.  

RTL: https://www.culturology.academy/wp-

content/uploads/KD2_Humeniuk.pdf Людкевич С. До деяких питань 

музичної естетики. RTL: https://ludkevytch.in.ua/do-deyakih-pitan-

muzichnoyi-estetiki/ 

Макаренко  Г.  Музика  і  філософія:  Шопенгауер,  Вагнер,  

Ніцше. К.: Факт, 2004. 152 с. 

Музична естетика західноєвропейського середньовіччя.  К.:  

Музична Україна, 1976. 263 с.  

Лосев А. Музична естетика античного світу . К.:Музична Україна,  

1985. 250 с. 

Теорія естетики: Пер. з нім. / Т. Адорно. К. : Основи, 2002. 518 c. 

Українська естетика: традиції та сучасний стан: монографія / Лариса 

Левчук. К. : Маклаут, 2011. 339 с 

 

Додаткова література:  

Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Л., 2000. 

146 с. 

Кияновська Л. Еволюція галицької музичної культури XIX — XX ст. 

Тернопіль, 2000. 148 с. 

Козырев И. Музыка в стиле клише. 2000. RTL: 
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Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / 

Л. Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНГУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с. 

Кримський С., ГІарахонський Б., Мейзерський В. Епістемологія 

культури .Введення до узагальненої теорії пізнання.  К., 1993. 231 с. 

Кудряшов  А.Ю.  Теория  музыкального  содержания.  

Художественные  идеи  европейской  музыки  XVII-XX  вв.  Учебное  

Пособие. – СПб.: Лань, 2006.  

 Кремлев Ю. Очерки по эстетике музыки. М.: Сов. комп, 1972.  272 с. 



Салдан С. Музична евритмія Рудольфа Штайнера : до історії 

виникнення. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 

Мистецтвознавство.  2018.  Вип. 28.  С. 120-125.     

Салдан С.  Сутнісні домінанти ідей прафеномену та метаморфози Й.-В. 

Гете у мистецькому просторі. Українська культура: минуле, сучасне, 

шляхи розвитку. Мистецтвознавство.  2017.  Вип. 24. С. 182-187. 

Сокальський П. Вибрані статті та рецензії. К., 1977. 172 с. 

Суханцева В.К. Музыка как мир человека. К.: Факт, 2000. 176 с. 

Суханцева В.К. Категорія часу у музичній культурі. К. : Либидь, 1990. 

184 с.   

Холопов  Ю.  Новые  парадигмы  музыкальной  эстет.  RTL: ХХ ст.. 

www.musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp?s/   

Чередниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной 

эстетики: К анализу методологических парадоксов науки о музыке. М., 

1989. 257 с. 

Юдкін-Ріпун І. Нариси німецької музичної культури другої половини XX 

століття. — К,, 1994. 321 с. 

Інтернет-джерела. 

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1441 

https://classicalmusic.by/whoiswho/composers/ 

https://www.yavp.pl/uk/kultura/naivydatnishi-polski-kompozytory-khto 

vony-i-chym-vidomi-15066.html 

https://420on.cz/dictionaries/persona/rubric/60 

https://tv.suspilne.media/news/channel/5233 
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https://nstar-spb.ru/musical/print/article/peterburgskaya-shkola-v-mire-
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Тривалість курсу 32 год.  
Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять та 58 годин самостійної роботи  
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде знати: основні музично-
естетичні категорії та терміни; специфіку її місця в системі 
музикознавчих дисциплін, особливості музично-естетичних поглядів 
видатних особистостей різних історичних епох, естетичні критерії 
аналізу та оцінки явищ музичної культури, трансформаційні процеси у 



функціонуванні музичної естетики, розмаїття музичного матеріалу з 
курсу.  
Вміти: розкривати сутність музичного мистецтва, виявляти причинно-
наслідкові явища в  музичній  культурі  та  їх  історичну обумовленість,  
а також взаємозв’язки музики з іншими  видами  художньої  творчості, 
орієнтуватися в теоретичних проблемах розвитку музичного  мистецтва,  
визначати акциологічність музичних явищ і їх роль у різних етапах 
європейської історії. підготувати музично-естетичний аналіз аналіз 
музичного твору.  

Ключові слова Музична естетика, музична культура, аксиологія, музична епоха 
Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Теорії походження музичного мистецтва. Історія виникнення 
музичної естетики як музикознавчої науки. 
Тема 2. Становлення музичної естетики античного періоду. 
Тема 3. Музична культура Середньовіччя. 
Тема 4. Музичне культура епохи Відродження. 
Тема 5. Музично-естетичні Бароко.  
Тема 6. Музична естетика Класицизму 
Тема 7. Музично-естетичні засади Романтизму. 
Тема 8. Музичн культура ХХ-ХІХ ст. 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит в кінці ІІ семестру, 
усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 
дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату музичної 
естетики. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 
тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 
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 співвідношенням:  
• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 
• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 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 іспиту. 1.Історія виникнення музичної естетики як музикознавчої науки. 
2. Основні категорії музичної естетики.   
3.Музична естетика та суспільна свідомість. 
4. Музика в світоглядній системі Піфагора. «Гармонія сфер». 
5. Синкретизм у мистецтва античного періоду. 
7. Музика і катарсис за Платоном та Аристотелем. 
8.Музично-естетичні критерії Середньовіччя   
9.Діонісійське та аполлонівське начало в музичній естетиці античного 
світу. 
10. Музично-естетичні погляди у давньокитайських трактатах. 
11.Релігійний вплив у музичній естетиці Середньовіччя.  
12. Й.Кеплер та його муз.- естет. трактати. 
13. Вплив Василя  Великого,  Григорій  Ниського та св. Августина на 
музично-релігійне життя, 
14. Роль світської музики Середньовіччя. 
15. Діяльність Гвідо Ареццо. 
16. Музична естетика епохи Відродження. 
17. Музична естетика Київської Русі. 
18. Музичні принципи класицизму. 
20. Музично-естетичні погляди Царліно. 
21. Теорія афектів у праці М.  Мерсена  «Harmonie  universelle»  
22.Період Ренесансу у музичній культурі українських митців. 
23.Музична естетика доби Романтизму. 
24. Музична естетика на поч. ХХ ст. 
25. Сучасні музично-естетичні тенденції  
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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ТЕМА 1. Теорії 
походження 
музичного мистецтва. 
Історія виникнення 
музичної естетики як 
музикознавчої науки. 
1.Огляд 
музикознавчих праць   
З. Неєдли, А. 
Гозенпуда, І. Белзи, Р. 
Грубера, К. 
Розеншильда, М. 
Друскіна, 
В. Гошовського. 
2.Огляд інтернет 
джерел    
 
http://www.ruthenia.ru/
logos/number/2000_5_
6/2000_5-6_01.htm. 
 
http://www.krugosvet.r
u/articles/119/1011930/
1011930a1.htm  
 
 

лекція Малахов  В.  Культурный  
плюрализм  versus  
мультикультурализм  /  
Владимир  Малахов.  –  
Режим  
доступу до ресурсу: 
http://www.ruthenia.ru/log
os/number/2000_5_6/2000
_5-6_01.htm. 
 
Ширіна  О.О.  До  
питання  про  
концептуальні  підходи  
до  полікультурної  
освіти  //  Педагогіка  
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній школі. – 
2010. – вип.10 (іст.пед). – 
С.217–225. 
Сміт Ентоні Д. 
Національна 
ідентичність / Пер. з 
англійської П. Таращука. 
– К.: Основи, 1994. – 224  
 Кон И. Идентичность // 
http://www.krugosvet.ru/a
rticles/119/1011930/10119
30a1.htm  
Удод  О.  Актуальні  
проблеми  сучасної  
історичної  освіти:  
гармонія  чи  компроміс  
між  наукою  та  
історичною пам’яттю // 
Історія і 
суспільствознавство в 
школах України: теорія 
та методика навчання. – 
2011. – 
№8. – С.34 
 
Шатковська І.С. Музичне 
слов’янознавство у 
контексті становлення 
наукового підходу до 
вивчення історії музики 
Матеріали Шостої 

  



Міжнародної науково-
практичної конференції 
молодих учених та 
студентів «Слов’янське 
музичне мистецтво у 
контексті європейської 
культури» 25-26 
листопада 2015 р. 
[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:   

http://library.vspu.net/bitst
ream/handle/123456789/1
441. 

2. 
/07.09/ 
2021/ 
1год. 

Аналіз основних 
наукових джерел 

Практичне 
заняття 

   

3. 
/07.09  
2021/ 
2 год.. 

ТЕМА ІІ. 
Розквіт класичного 
музичного мистецтва 
слов’ян у  
в 30-40-х рр. XIX ст. 

1. Міжслов’янські 
культурні зв’язки. 
2.Творчість 
представників 
Болгарії, Польщі, 
Чехії на розвиток 
національних 
європейських 
музичних шкіл.  
 
 

лекція Тернер Б. Культура 
постмодерну сучасні 
громадяни / Брайєн 
Тернер // Умови 
громадянства : зб. ст. /  
за  ред.  Барта  Ван  
Стінбергена  ;  пер.  з  
англ.,  передм.  та  прим.  
О.  О.  Іваненко  ;  
Український  центр  
духовної  
культури. – К. : [б. в.], 
2005. – С. 230–250 
Криль  М.М.  Украинско-
чешко-словацкие  
общественные  и  
культурные  связи 20–  
60-х годов ХІХ в. 
Диссертация на 
соискание ученой 
степени к.и.н. — Львов, 
1985. — С. 32.   

Вивчення 
практичного 
досвіду 
львівських 
музикознавц
ів 

20.09.20
19–
19.11.20
19 

4. 
10.09. 
2021/ 
1год. 

Підготувати графічне 
зображення /таблицю/ 
перших згадок про 
музичну культуру 
слов. країн. Окреслити 
творчі біографії 
композиторів. 

Практичне 
заняття 

  
 

  

5. 
/17.09 
2021/ 
2год. 

ТЕМА ІІІ. 
 
Музична культура 
Польщі 

лекція 10.  Ігнатов В.  
Етнонаціональні  
традиції  та  новації // 
Життя  етносу:  
соціокультурні нариси / 
Б. Попов 

Аналіз 
музичних 
творів 
польських 
композитор
ів  

 



1.Становлення 
польської музичної 
культури. 
2.Народна музика 
Польщі. 
3. Дошопенівська 
епоха 
4.Польська музична  
романтична школа. 
5. Сучасна польська 
академічна музика. 

(кер.авт.колективу), В. 
Ігнатов, М. Степико та ін.  
Київ: Либідь, 1997. - 240 
с.   
Борисенко В.  Традиції  і  
життєдіяльність  етносу. / 
Борисенко В.  -  К.:  
Унісерв, 2000. - 191 с. 

6. 
/21.09. 
2021/ 
2год. 

Підготувати доповідь 
про творчі здобутки 
композиторів 
дошопенівського 
періоду. 
Охарактеризувати  
творчість Ф.Шопена 
та С.Монюшка. 

Практичне 
заняття 

Ігнатов В. Феномен 
етнічного ренесансу // 
Етнос і соціум. АН 
України; Ін-т  
філософії. Автори: Б.В. 
Попов, В.А. Піддубний, 
Л.Є. Шкляр, С.І. Здіорук 
та ін.  Київ:  
Наукова думка, 1993. - 
172 с.  

  

7. 
/24.09. 
2021/ 
2год. 

ТЕМА ІV.  
Музичне мистецтво 
Словаччини та Чехії 
1.Перші згадки про 
словацьку музику. 
2.Найдавніші 
словацькі музиканти. 
3.Ідея слов’янської 
спільності в 
ідеологемі 
словацького 
національного 
Пробудження/ 

4.Класичний період. 
5. Романтичний 
період 

 

лекція Лук’янець В.С. 
Філософський 
постмодерн. / Лук’янець 
В.С., Соболь О.М. –  
К.: Абрис, 1998. - 352 с. - 
С. 252.   
 Мартынов И. Бедржих 
Сметана / И. Мартынов. – 
М., 1963. – 494 с.   
Сюта Б.  Глобалізаційні  
процеси  як  чинник  
периферизації  музичної  
культури слов’янських 
народів / Сюта Б. // 
Агора. Подолання 
розбіжностей - розвиток  
особливостей. Випуск 4. 
- К.: Стилос, 2006. - 200 с. 

  

8. 
/26.09. 
2021/ 
1год. 

Охарактеризувати 
основні засади 
словацької та чеської 
музики, шляхом 
відображення 
періодизації розвитку. 

Практичне 
заняття 

   

9. 
/28.09. 
2021/ 
2год. 

Тема V.  
Становлення 
російської музичної 
культури 

лекція Табачковський В.  
Гуманізм  та  проблема  
діалогу  культур // 
Філософська  
думка.  2001. - № 1. - С. 
625. – Бібліограф.: с. 
25.   

  



1.Огляд стану 
музичної культури до 
19 ст. 
2.Панорамний огляд 
муз. Культури 19-20 
ст. 
3.Сучасна академічна 
російська музика. 
4.Популярна естрадна 
музика. 

 
 

Kovбč Dušan Dějiny 
Slovenska. — Praha: 
Nakladatelstvн Lidovй 
noviny, 1998. — 401 s.  
 

10. 
/03.10. 
2021/ 
1год. 

Охарактеризувати 
творчість 
найяскравіших 
російських 
композиторів, згідно 
історичних епох. 

Практичне 
заняття 

   

11. 
/05.10 
07.10 
08.10. 
2021/ 
6год. 

Тема VІ.  
Музична культура 
слов. народів 
балканських країн 

Народна та сучасна 
музика балканських 
країн 
1.Музична культура 
Хорватії та Сербії. 
2. Музичне мистецтво 
Чорногорії та 
Словенії. 
3.Розвиток музичного 
мистецтва Боснії та 
Герцоговини. 
 
 

лекція Малый  Я.  
Воспоминания  и  
заметки  старого  
чешского  патриота // 
Славянский  
ежегодник. — Киев, 
1877. — Год 2, — С. 40. 
Pišut, М. Die Slowaken 
und die Idee der slawischen 
Wechselseitigkeit in den 
Zwanziger —  
und Dreissigerjahren des 
19. Jahrhunderts / 
L’udovнt Štъr und die 
slawische 
Wechselseitigkeit.  
Hg. L’. Holotнk. — 
Bratislava, 1969. — S. 11–
26 

  

12. 
/12.10. 
2021/ 
2год. 

Охарактеризувати 
особливості 
національних ознак у 
музиці зазначених 
країн. 

Практичне 
заняття 

   

14. 
/14.10.
2021/ 
2год. 

ТЕМА VІІ. 
Музичне мистецтво 
Білорусі 

1.Узагальнена 
характеристика 
білоруської давньої 
музики. 
2.Впливи сусідніх 
держав на музичне 
мистецтво білорусів. 

лекція Сюта Б.  Глобалізаційні  
процеси  як  чинник  
периферизації  музичної  
культури слов’янських 
народів / Сюта Б. // 
Агора. Подолання 
розбіжностей - розвиток  
особливостей. Випуск 4. - 
К.: Стилос, 2006. - 200 с. 
Бэлза И. История 
польской музыкальной 

  



3. Музичне мистецтво 
19-20 ст. 
 

 
 
 

культуры : в 3-х т. / И. 
Бэлза. – М., 1954, 1957, 
1972.  
Бэлза И. О славянской 
музыке : избранные 
работы / И. Бэлза. – 
М.,1963. – 463 с. 

15. 
/17.10. 
2021/ 
1год. 

Охарактеризувати 
особливості 
національних ознак у 
композиторській 
творчості 
композиторів 
Білорусі. 

практичне 
заняття 

   

16. 
/15.10 
2021/ 
2год. 

ТЕМА VІІІ. 
Музичне мистецтво 
Болгарії  

1.Релігійна та світська 
музика давньої 
Болгарії. 
2.Становлення 
професійної школи. 
3.Музична культура на 
сучасному етапі 
 
 
 

лекція Сюта Б.  Глобалізаційні  
процеси  як  чинник  
периферизації  музичної  
культури слов’янських 
народів / Сюта Б. // 
Агора. Подолання 
розбіжностей - розвиток  
особливостей. Випуск 4. - 
К.: Стилос, 2006. - 200 с. 
Мдзівані Т. Г., 
Сергіенка Р. І. 
Кампазітары Беларусі. — 
Мн. : Беларусь, 1997. — 
400 с 
Мажэйка З. Я. Народная 
музыка / З. Я. Мажэйка, 
І. Д. Назіна // Этнаграфія 
беларусаў: Энцыкл. — 
Мінск: БелСЭ, 1989. — 
С. 346—347. 
http://dzvinkaxxv.narod.ru
/bud-skopn.htm 

  

17. 
/19.10 
2021/ 
1год. 

Дати узагальнену 
характеристику 
болгарської давньогї 
музики. 
Охарактеризувати 
вплив сусідніх держав 
на музичне мистецтво 
болгар. 
Підготувати доповіді 
про творчість 
сучасних болгарських 
композиторів. 

Практичне 
заняття 

   

 
 
 


