
 
 

 

 
Силабус 

навчальної дисципліни 
«Музична медієвістика» 

Освітньо-наукова програма «Музичне мистецтво» 
Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІ курс 
ІІІ семестр 

Семестровий контроль Екзамен – ІІІ семестр 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

 
3 кредити ЄКТС/90 годин (14 лек., 14 сем., 62 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна передбачає знайомство зі здобутками та 
актуальними напрямами досліджень сучасної світової та 
української музичної медієвістики. 

Чому це цікаво 
/потрібно        вивчати 
(мета, завдання) 

Мета дисципліни – ознайомлення з напрямами наукових 
досліджень в галузі музичної медієвістики, характеристика 
наукового доробку світових та українських вчених-медієвістів, 
знайомство з різними типами музичних нотацій від Античності 
до сучасності.  
Завдання дисципліни – знайомство з методами досліджень 
давньої музики; екстраполяція здобутих знань в науково-
дослідницьку діяльність.  

Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для вивчення 
дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання історії ранніх 
етапів розвитку світового та українського музичного мистецтва; 
вміння аналізувати музичне мистецтво Середньовіччя, 
Відродження та бароко; володіння навичками розв’язувати 
складні задачі у дослідженнях давньої музики.  

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері музичного 
мистецтва, що передбачає переосмислення наявних знань і 
формування нового досвіду, професійної майстерності згідно до 
компетентностей освітньої програми «Музичне мистецтво» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. 

Чому можна навчитися  
(результати навчання) 

ПРН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 
музикології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 
напряму та отримання нових знань. 



ПРН 2. Знати історію становлення науки про музику, етапи її 
еволюції, основні музично-історичні концепції. 
ПРН 3. Вільно орієнтуватися у світовому музично-історичному 
процесі від Античності до сьогодення, відповідно до сучасних 
наукових знань вміти обґрунтувати нове розуміння явищ 
світового музичного мистецтва. 
ПРН 4. Знати найновіші дослідження з історії світового й 
українського музичного мистецтва, у світлі сучасних знань вміти 
обґрунтувати нові погляди на його розвиток від витоків до 
сучасності, розуміти співвіднесеність українського музичного 
мистецтва зі світовими музично-історичними процесами. 
ПРН 6. Формувати методику проведення наукового дослідження 
для отримання достовірного результату, компетентно 
вирішувати професійні питання усіх етапів і складових процесу 
наукового дослідження. 
ПРН 9. Дотримуватися норм академічної доброчесності у 
процесі здійснення наукової діяльності та проведення власного 
дослідження, застосовувати норми регулювання правовідносин у 
сфері інтелектуальної власності. 
ПРН 10. Глибоко розуміти загальні принципи й методи 
гуманітарних та мистецтвознавчих наук, а також методологію 
наукових досліджень, застосувати їх у власних наукових 
роботах, у викладацькій практиці та реалізації наукових та/або 
інноваційних проєктів. 

Критерії оцінювання 
(екзаменаційна 
політика)  

Форми контролю: 
1.  Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів / 

18 балів. 
2.  Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 
3.  Екзамен – 40 балів / 24 бали. 

Шкала оцінювання: 
За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно». 
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 
FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 
користуватися 
набутими  знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗK 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗK 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних наукових джерел. 
ЗK 6. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 
свідомо. 
ЗK 7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 
Демонструвати фахові компетентності:  
ФK 1. Здатність до оволодіння глибинними знаннями в галузі 
музичного мистецтва та дотичних до нього міждисциплінарних 
напрямах. 
ФK 2. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати 
методологію наукових досліджень на теоретичному і 
практичному рівнях з урахуванням специфіки музикологічної 
сфери. 
ФK 3. Здатність проведення критичного аналізу різних 



інформаційних джерел, авторських методик, конкретних 
освітніх, наукових та професійних текстів у галузі музичного 
мистецтва. 
ФK 4. Здатність глибоко розуміти закономірності музично-
історичного процесу.  

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з семи базових 
тем, кожна з яких включає лекції, семінарські заняття, 
самостійну роботу здобувачів, що завершуються контролем 
рівня засвоєння якості програмного матеріалу курсу. 

1. Музична медієвістика у системі сучасного музикознавства. 
Музичні нотації як центральній компонент музичної 
медієвістики. 

2. Давньогрецька нотація та її роль у формуванні 
європейських середньовічних систем письма. 

3. Невменна нотація григоріанського хоралу. Палеографія і 
семіологія. Графічні форми та інтерпретації знаків. 

4. Літерна та лінійна нотації. Мензуральна нотація ХІІІ – 
ХVІ ст. Основні реформи музичної нотації. 

5. Табулатури як знакові системи запису європейської 
сольної інструментальної музики. 

6. Невменна нотація візантійської та давньоукраїнської 
монодії: ґенеза, еволюція. 

7.  «Київська нотація» кінця ХVІ – ХVІІІ ст.: ґенеза, історія. 
Форма контролю: диференційований залік. 
Види занять: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, бесіда тощо); 
– практичний метод (семінарські заняття); 
– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 
– самостійна робота з науковою літературою 

(конспектування, рецензування, анотування); 
– інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані тощо); 
– проблемний метод (розв’язання завдань, наукове 

реферування);  
– проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та репозиторію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Література: 

1. Ars notandi. Нотация в меняющемся мире Научные труды 
МГК им. П. И. Чайковского. Сб.17. Москва, 1997. 124 с. 

2. Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. 
Исследование / Общая ред. Н. Серегиной и А. Крюкова. 
Ленинград: Музыка, 1984. 302 с. 

3. Герасимова-Персидская Н. А. Партесный концерт в истории 
музыкальной культуры. Москва: Музыка, 1983. 288 с. 

4. Герасимова-Персидська Н. О. Рукописи багатоголосних 
творів ХVІІ – ХVІІІ ст. у фондах відділу рукописів ЦНБ АН 
УРСР // Фонди відділу рукописів ЦНБ АН УРСР. К., 1982. С. 
116–130. 

5. Герцман Е. В. Византийское музыкознание. Ленинград: 
Музыка, 1988. 256 с. 

6. Гирфанова М. Е. К вопросу о становлении тактовой 



системы музыкальной ритмики: о некоторых параллелях учения 
В. К. Принтца о quantitas temporalis intrinseca с музыкальной 
практикой XVII века // Музыка: искусство – наука – практика. 
2012. № 1 (1). С. 7–17. 

7. Гирфанова М. Е. Учение о тактусе в немецкой музыкальной 
теории конца XV – XVI веков // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 15. Искусствоведение. 2013. Вып. 4. С. 3–16. 

8. Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української 
рукописної книги. Київ, 1992. 262 с. 

9. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья, X–XIV вв. 
Москва Музыка, 1983. 454 с.: нот. (История полифонии; вып. 1). 

10. Зосім О. Східнослов'янська духовна пісня: сакральний 
вимір: монографія. Київ: НАКККіМ, 2017. 328 с. 

11. Науковий вісник Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського: зб. ст. Київ, 2001. Вип. 15: Сакральна 
монодія: її богословська, літургічна та естетична сутність. 195 с. 

12. Поспелова Р. Западная нотация XI–XIV веков: Основные 
реформы. Москва: Композитор, 2003. 416 с. 

13. Харлап М. Г. Ритм и метр в музыке устной традиции. 
Москва: Музыка, 1986. 104 с. 

14. Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту у 3-х 
томах. Т. 1: Первісне багатоголосся. Доба органуму. Поліфонія 
середньовіччя / пер. з польської. Київ: Муз. Україна, 1975. 576 с. 

15. Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту у 3-х 
томах. Т. 2: Доба Відродження / пер. з польської. Київ: Муз. 
Україна, 1979. 412 с. 

16. Цалай-Якименко О. Київська школа музики ХVІІ століття. 
Київ, Львів, Полтава, 2002. 487 с. 

17. Шевчук О. Ю. Київський наспів у контексті церковно-
богослужбового співу України та Білорусії ХVІІ – ХVІІІ ст.: 
автореф. дис. … канд. мист. Київ, 1999. 20 с. 

18. Школьник М.Г. Проблемы реконструкции знаменного 
роспева ХІІ – ХVІІ веков (на материале византийского и 
древнерусского Ирмология): дис. … канд. иск. Москва, 1996. 302 с. 

19. Ясиновський Ю. П. Українські та білоруські нотолінійні 
ірмолої ХVІ – ХVШ століть: Каталог і кодикологічно-
палеографічне дослідження. Львів : Місіонер, 1996. 624 с. 

20. Zosim O. The Historical Typology of Sacred Music of the 
Christian Tradition // Journal of History Culture and Art Research. 
2019. Vol. 8. № 4. P. 135–143. 

Інформаційні ресурси: 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL:

http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Національна історична бібліотека України. URL: 

www.nibu.kiev.ua/  
3. Електронний каталог Наукової бібліотеки НАКККіМ. URL: 

http://library.nakkkim.edu.ua/ 
4. Електронна бібліотека «Культура України». URL: 

http://elib.nplu.org/ 
5. Національна спілка композиторів України. URL: 

https://composersukraine.org/ 

Локація та Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 
«Музична медієвістика» забезпечується відповідною 



матеріально- технічне 
забезпечення 

матеріально-технічною базою, навчально-методичною 
документацією та матеріалами. 

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури. 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 
науково-педагогічних 
працівників 

 
 

Зосім Ольга Леонідівна – доктор мистецтвознавства (2018), 
професор (2020). Освіта: Київська державна консерваторія ім. П. І. 
Чайковського, спеціальність «Музикознавство» (1994). Автор 140 
наукових публікацій (монографії, наукові статті, матеріали 
конференцій, статті в енциклопедичних виданнях). Музичний 
критик, автор понад 40 журнальних і газетних публікацій з проблем 
сучасної композиторської творчості. Відзнака Міністерства 
культури України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» 
(2019). Член Всеукраїнської національної музичної спілки. 
Науковий керівник 8 кандидатських і науковий консультант 1 
докторської дисертації, затверджених МОН України (2013–2021). 
Керівник ансамблю григоріанського співу «Dominica». 

Інша інформація на сайті кафедри:  
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-
mistetstva/kafedra-estradnogo-vikonavstva/zosim-olha-leonidivna 

Оригінальність 
навчальної дисципліни 
(при наявності). 
Політика академічної 
доброчесності  

Навчальна дисципліна «Музична медієвістика» розроблена на 
основі науково-практичного досвіду провідних вітчизняних та 
зарубіжних музикознавців, культурологів, філософів, естетиків. 
Всі учасники навчального процесу попереджені про необхідність 
дотримуватись політики доброчесності, що сприятимуть 
функціонуванню ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату. 

Лінк на дисципліну Google classroom: 
https://classroom.google.com/c/NDU0OTU2NzcyMzY0 

 
Розробник: Зосім О. Л., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри 
академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 
Обговорено на засіданні групи забезпечення освітньої програми «Музичне мистецтво». 
Гарант освітньої програми: Зосім О.Л., доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
                                                                                                       ___________________                                          
                (підпис) 
 
Затверджено:  
Завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Бобул І.В.  
                                                      
                                                                                                             ____________________ 
                     (підпис) 
Директор Інституту сучасного мистецтва Кулиняк М.А. 
                                                                                                               ____________________ 
                     (підпис) 
 


