
 

 



 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 
Вибіркова 

 
Спеціальність  

014 Середня освіта  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  014.13Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4 4 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента - 4 

ступінь 

бакалавра 

10 2 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 

Самостійна робота 

60 год. 84 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (30% / 

70%). 

для заочної форми навчання – 90 год.: 6 год. – аудиторні заняття, 84 год. – самостійна робота (5% ~ 

95%). 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – створення цілісного погляду на музично – культурні явища ХХ ст., висвітлення шляхів розвитку 

сучасної музики. 

Завдання:  

освітні: знайомство з термінологією, мовними одиницями, стильовими особливостями жанрів і 

напрямів сучасної музики; дати уявлення про історію, музичних особливостях джазу і основних видів 

сучасною естрадною, рок- і поп-музика; формувати естетичний смак на кращих зразках академічної, 

джазової, естрадної і популярної музики; спонукати до оцінки і осмисленого аналізу почутої музики, 

розвивати навички критичного відношення до музичних явищ; виробити навички пошуку інформації про 

музичні явища за допомогою різних джерел інформації (книги, словники, довідники, енциклопедії, 

журнальні і газетні публікації, Інтернет, відеофільми та ін.);  

розвивальні: розвинути уміння свідомо і емоційно слухати музику; розвинути творче мислення, увагу, 

музичні здібності (музичну пам'ять, гармонійний слух, почуття ритму); розширення музичного кругозору 

учнів;  

виховні: виховати музично-пізнавальні потреби; сприяти формуванню естетично значимої системи 

цінностей і музичного смаку. 

Передумови для вивчення дисципліни: знання етапів розвитку світової музичної культури до 

початку ХХ століття 

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ФК 2. Здатність до розуміння сутнісних особливостей предметної області та оперування професійною 

термінологією у галузі музичного мистецтва.  

ФК 4. Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-педагогічних, 

культурологічних, частково-методичних понять. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну структуру 

музикознавчих наук.  

ПРН 10. Має навички знаходження, обробки  та аналізу інформації з різних джерел, використання в 

практиці  професійної діяльності науково-педагогічної та музично-методичної літератури, а також 

Інтернет-ресурсів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

Тема 1. Особливості сучасного музичного мистецтва, основні напрями. 

Дві головні галузі музичної культури другої половини ХХ століття: сучасна академічна музика, сучасна 

масова музика. Внутрішня єдність всіх галузей музики в контексті сучасної культури. 

Тема 2. Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво ХХ століття. 

Композитори ново віденської школи: А.Шенберг, А.Веберн, А.Берг. Принципи та здобутки школи. Роль 

додекафонії, серійної та серіальної техніки у формуванні нового стилю композиторського мислення. 

Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

Тема 3. Класичний музичний авангард та його представники. 

Музична мова класичного авангарду. Авангард і серйозний, історично значущий зміст у творчості 

Л. Ноно. 

Тема 4. Електронна музика. 

Перші електронні інструменти. Експериментальна академічна музика  

Конкретна музика П. Шеффера. Напрямки розвитку електронної музики на сучасному етапі. 

Кредит 3. Масова музика 

Тема 5. Джаз. 



Виникнення джазу, як результат поєднання традицій європейської та афро-американьскої музики. 

Імпровізація – основа джазу. Поняття «біт», «драйв», «свінг», «скет». Музичні інструменти джазу. Джазові 

стилі: особливості, відмінності, яскраві представники. Модель побудови форми джазових п’єс. 

Традиційний та модерний джаз. Джаз в Україні. 

Тема 6. Рок-музика: витоки, особливості, представники, музична стилістика. 

Склад інструментів рок-групи. Жанрова система. Рок-музика в Україні. Використання у рок-музиці 

фольклорних мотивів. Напрямки українського року. Українські рок – фестивалі. 

Тема 7. Поп-музика. 

Розподіл понять рок і поп-музика у 60-ті роки. Сучасна поп-музика: схильність до юної аудиторії, 

комерційні проекти. Поп-виконавці. Поп - музика в Україні. Популярна музика на фестивалях «Червона 

рута», «Таврійські ігри», «Чайка» та ін. Виконавці з України на конкурсах Євробачення. 

 

 4. Структура навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

Тема 1. Особливості сучасного музичного мистецтва, основні 

напрями.  

14 2 2   10 

Тема 2. Нововіденська школа та її вплив на музичне 

мистецтво ХХ століття.  

16 2 4   10 

Усього за 1 кредит 30 4 6   20 

Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

Тема 3. Класичний музичний авангард та його представники.  16 2 4   10 

Тема 4. Електронна музика.  14 2 2   10 

Усього за 2 кредит 30 4 6   20 

Кредит 3. Масова музика 

Тема 5. Джаз.  13 2 4   7 

Тема 6. Рок-музика: витоки, особливості, представники, 

музична стилістика.  

9  2   7 

Тема 7. Поп-музика.  8  2   6 

Усього за 3 кредит 30 2 8   20 

Усього годин 90 10 20   60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьог

о 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

Тема 1. Особливості сучасного музичного мистецтва, основні 

напрями.  

15 2    13 

Тема 2. Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво 

ХХ століття.  

15 - 2   13 

Усього за 1 кредит 30 2 2   26 

Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній культурі  

Європи та Америки другої половини ХХ століття 

Тема 3. Класичний музичний авангард та його представники.  14     14 

Тема 4. Електронна музика.  16  2   14 

Усього за 2 кредит 30  2   28 

Кредит 3.Масова музика 

Тема 5. Джаз.  10 - -   10 

Тема 6. Рок-музика: витоки, особливості, представники, 

музична стилістика.  

10 - -   10 

Тема 7. Поп-музика.  10 - -   10 

Усього за 3 кредит 30     30 

Усього годин 90 2 4   84 

5. Теми практичних занять 

денна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

1 Особливості сучасного музичного мистецтва, основні напрямки. 2 

2 Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво ХХ століття. 4 

 Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

3 Класичний музичний авангард та його представники 4 

4 Електронна музика 2 

 Кредит 3.Ммасова музика  

5 Джаз 4 

6 Рок-музика 2 

7 Поп-музика 2 

Всього                                     20 годин 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

1 Особливості сучасного музичного мистецтва, основні напрямки.  

2 Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво ХХ століття. 2 

 Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

3 Класичний музичний авангард та його представники  

4 Електронна музика 2 

Всього                                     4 години 



 

6. Самостійна робота 

денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

1 Особливості сучасного музичного мистецтва, основні напрямки. 10 

2 Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво ХХ століття. 10 

 Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

3 Класичний музичний авангард та його представники 10 

4 Електронна музика 10 

 Кредит 3.Масова музика 

5 Джаз 7 

6 Рок-музика 7 

7 Поп-музика 6 

Всього                                     60 годин 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

1 Особливості сучасного музичного мистецтва, основні напрямки. 13 

2 Нововіденська школа та її вплив на музичне мистецтво ХХ століття. 13 

 Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній 

культурі  Європи та Америки другої половини ХХ століття 

3 Класичний музичний авангард та його представники 14 

4 Електронна музика 14 

 Кредит 3.Масова музика 

5 Джаз 10 

6 Рок-музика 10 

7 Поп-музика 10 

Всього                                     84 годин 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної 

роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується у процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується 

підсумковим контролем. 

ІНДЗ - це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та 

практичних, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Сучасне музичне мистецтво» 

впроваджується у вигляді творчого реферату. 

Основне завдання цього виду діяльності – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) логічність викладення результатів 

2) творчий підхід до виконання завдання 

3) правильність оформлення 



10. Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю: міні контрольні роботи, модульні та ректорські 

контрольні роботи, прилюдний виступ з доповіддю, тести, перевірка письмових робіт (задач, вправ, гра на 

фортепіано), перевірка конспектів та практичних матеріалів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів   

НННаааццціііооонннаааллльььнннааа    555---бббаааллльььнннааа    шшшкккааалллааа  Визначення 

5 (відмінно) 

Студент володіє системою знань з дисципліни. Характеризує творчість того чи 

іншого композитора (на прикладах конкретних творів), виявляючи при цьому 

початкові творчі здібності, навички аналізу та узагальнення. Викладає 

навчальний матеріал логічно та послідовно, робить аргументовані висновки. 

Володіє прийомами самоаналізу результатів власної навчальної діяльності. 

Досконало володіє музичним матеріалом всього курсу.  

Відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

4 (добре) 

Студент виявляє ґрунтовні знання навчального матеріалу з дисципліни. 

Характеризує творчість того чи іншого композитора (на прикладах конкретних 

творів). Викладає навчальний матеріал логічно та послідовно. Самостійно 

виправляє допущені помилки. Володіє прийомами самоаналізу результатів 

власної навчальної діяльності. Володіє музичним матеріалом.  

Вище середнього рівня 

з кількома помилками 

В загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

3 (задовільно) 

Студент здатний сприймати та відтворювати значну частину теоретичного 

матеріалу. Вміє користуватися підручником і самостійно знаходити відповіді на 

різні запитання стосовно певних композиторів та їхніх творів. Характеризує 

творчість того чи іншого композитора (на прикладах конкретних творів) за 

допомогою викладача. 

Володіє основним музичним матеріалом. 

Непогано, але з 

незначною кількістю 

недоліків 

 

Виконання задовольняє  

мінімальні критерії 

2 (незадовільно) 

Студент виявляє розуміння навчального матеріалу на рівні елементарного 

розпізнавання окремих фактів. Фрагментарно володіє музичним матеріалом. 

Допущені помилки здатен виправляти тільки з допомогою викладача.. 

Можливе повторне 

складання 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи 

виставляється з урахуванням таких параметрів: 

1) логічність викладення результатів 

2) творчий підхід до виконання завдання 

3) правильність оформлення 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати:  



в першому - від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

  

Сума 

Кредит 1. Музичне мистецтво першої половини ХХ століття 

Т1 

30/10 

Т2 

30/10 

КР 

20 

 100 

Кредит 2. Професійна композиторська творчість європейської академічної традиції в музичній культурі  

Європи та Америки другої половини ХХ століття 

Т1 

30/10 

Т2 

30/10 

КР 

20 

 100 

Кредит 3.Масова музика 

Т1 

20/7 

Т2 

20/7 

Т3 

20/6 

КР 

20 

 100 

Всього 300 

11. Засоби діагностики 

Поточний контроль за успішністю засвоєння кожного залікового модулю здійснюється у наступних 

формах: 

Підготовка та виступ на семінарських заняттях; 

Виконання практичних робіт; 

Самостійна підготовка; 

Захист індивідуальних завдань; 

Підсумковий моніторинг та рейтингове оцінювання складається із: 

результатів поточного моніторингу (практичні, семінарські, індивідуальні та самостійні завдання); 

Індивідуальне  наукове, або практично-дослідне завдання;  

Контрольна робота. 

Контрольний підсумковий тест 

12. Методи навчання 
Основними методами навчання виступають традиційні : 

Аудиторні - лекції, семінари, практичні, індивідуальні, та самостійна позааудиторна робота студентів.  

Лекційне заняття – форма організації навчання ознакою яких є надання головного теоретичного матеріалу 

з дисципліни. 

Практичні заняття форма  організації навчання, яке має за мету закріплення  теоретичного матеріалу 

лекційних занять , набуття навичок опрацювання та аналізу методичних документів, проробку деяких 

практичних форм педагогічної  діяльності( методичних прийомів та художньо-педагогічних технологій), 

створення навчальних проектів, наочних об’єктів,  психолого-педагогічне моделювання елементів  

навчальної діяльності ( фрагментів уроку, шкільної документації. ) Практичні заняття мають форму 

семінару, фасилітованої дискусії.        

Індивідуальне заняття - форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. 

Відповідним інноваційним технологіям навчання різновидом індивідуальних занять є індивідуальні 

навчально-дослідні завдання. 
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