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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин за навчальним планом

Найменування
показників

Заочна
форма
навчання

Денна
форма
навчання

Кількість кредитів ЄКТС - 7

Загальна кількість годин - 210

РІК
підготовки:

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Кількість модулів - 3

Семестр:
2-й, 3-й, 4-й

Тижневих годин
для денної форми
навчання: аудиторних 2
самостійної роботи студента - 1,
2

Вид підсумкового контролю:
Диф. залік: 3-й семестр
Іспит: 4-й семестр

Форма підсумкового контролю:
Контрольна робота: 2-й, 3-й
семестр
Іспит: 4-й семестр

1-й, 2-й, 3-й, 4-й

Лекції:
116

34

Практичні (семінарські):

-

—

Лабораторні:
-

—

Самостійна робота:
94

176

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія музики» є формування у
студентів мистецько-історичного мислення, отримання ними знань з Історії
розвитку/ музики від стародавності до сьогодення, розкриття сутності музичного
мистецтва й закономірностей його розвитку, як загальних, так і специфічних,
притаманних різним національним культурам; сприяння естетичному розвитку
студентської молоді; виховання високих моральних якостей майбутніх працівників
мистецької сфери

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у
здобувачів вищої освіти таких компетентностей:
Загальні компетентності (1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,16):
- Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово.
-Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Навички міжособистІсної взаємодії.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність працювати автономно.
- Здатність виявлят и ініціативу та підприємливість.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини І громадянина в
Україні.
Спеціальні компетентності (3,4,5,7,10,11,13):
- Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.
- Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та
практикою музичного мистецтва.
- Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні
досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.
- Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні
знання у практичній діяльності.
- Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та
концепцій.
- Здатність оперувати професійною термінологією.
- Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Історія музики» є
опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

ОК
ОК

Теорія музики
Сольфеджіо

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Відповідно до освітньої програми «Історія музики», вивчення навчальної
дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких
програмних результатів навчання (ПРИ):
Програмні результати навчання

Шифр
ПРИ
Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, ПРН 7
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив
розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.
Вільне орієнтування в основних етапах розвитку світової музичної ПРН 7
культури, а саме в історичних, національних стилях, стильових
напрямках світової та української музики, історико-культурному
контексті їх функціонування.
Вільне орієнтування в авторських (індивідуальних) стилях, що ПРИ 7
вивчаються, а саме знання прізвищ найвідоміших композиторів
різних періодів розвитку світового музичного мистецтва, їх внесок
у загальний розвиток музичної культури, назви основних творів,
характерні особливості їх творчого методу — жанри, в яких вони
працювали, тематика творчості, особливості музичної мови, форми,
драматургії.
Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській ПНР 11
/менеджерській/лекторській/
звукорежисерській
практичній
діяльності
Вміння проаналізувати музичні твори, що вивчаються, в аспектах ПНР 11
їх стильової і жанрової приналежності, ідейного та образного
змісту, музичної мови, форми, драматургії, новаторських рис, їх
значення у творчості
композитора і для розвитку музичного

мистецтва загалом.

Вміння ідентифікувати на слух музичний фрагмент -— його назву, ПНР 11
приналежність до творчості певного композитора, стильового
напрямку чи історичного стилю, частину (в багаточастинному
творі), номер (у творах номерної структури), тему.
Вміння розповісти державною мовою в усній чи письмовій формі 3 ПНР 12
використанням професійної музичної термінології про вивчений
музичний твір.
Демонструвати музично-теоретичні, культурно-і сторичні знання ПНР 15
музичного мистецтва

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами
освіти після опанування навчальної дисципліни «Історія музики»:
Шифр
Очікувані результати навчання з
дисципліни
ПРН
Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, ПРИ 7
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами
формування наукової теми та розуміння подальших перспектив
розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.
Вільне орієнтування в основних етапах розвитку світової музичної ПРН 7
культури, а саме в історичних, національних стилях, стильових
напрямках світової та української музики, історико-культурному
контексті їх функціонування.

Вільне орієнтування в авторських (індивідуальних) стилях, що ПРН 7
вивчаються, а саме знання прізвищ найвідоміших композиторів
різних періодів розвитку світового музичного мистецтва, їх внесок
у загальний розвиток музичної культури, назви основних творів,
характерні особливості їх творчого методу — жанри, в яких вони
працювали, тематика творчості, особливості музичної мови, форми,
драматургії.
Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській ПНР 11
/менеджерській/лекторській/
звукорежисерськІй
практичній
діяльності
Вміння проаналізувати музичні твори, що вивчаються, в аспектах ПНР 11
їх стильової і жанрової приналежності, ідейного та образного
змісту, музичної мови, форми, драматургії, новаторських рис, їх

значення у творчості

композитора і для розвитку музичного

мистецтва загалом.

Вміння ідентифікувати на слух музичний фрагмент — його назву, ПНР 11
приналежність до творчості певного композитора, стильового
напрямку чи історичного стилю, частину (в багаточастинному
творі), номер (у творах номерної структури), тему.

Вміння розповісти державною мовою в усній чи письмовій формі 3 ПНР 12
використанням професійної музичної термінології про вивчений
музичний твір.

Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання ПНР 15
музичного мистецтва

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Засоби оцінювання та методи демонстрування
результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання
з навчальної дисципліни є:
- індивідуальне або групове опитування;
- тестові завдання;
- слухова вікторина.

Форми контролю та критерії оцінювання результатів
навчання

Форми поточного контролю:
- індивідуальне або групове опитування;
- слухова вікторина.
Форма модульного контролю:
- слухова вікторина;
- тестові завдання.
Форма підсумкового семестрового контролю:
- слухова вікторина;
- тестові завдання.

Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти
(модуль 1)
Модульна
контрольна
робота 1,2

Поточне оцінювання та самостійна
робота
Т т т
т
Т
Т
Т
Т
2
8
5
7
4
б
1
3
1
4
4
4
4
4
1
4

1
9
4

55, 35

Сума

100

Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти
(модуль 2)
Поточне оцінювання та самостійна
робота
Т
1
т
Т
Т
10 1 и
12
13
6
і
4
2
9
1

Модульна
контрольна
робо та 3,4
Т
14
9

35, 35

Сума
100

Розподіл балів, які отримують здобувані вищої освіти
(модуль 3)
Поточне оцінювання та самостійна
робота
Т
т 1 Т
Т
Т
т
Т
Т
22
18
20
15 ' 16 17
19
21
2
2
4
4
6
4
4
2

Модульна
контрольна
робота 5,6
Т
23
9

35, 35

Сума
1LUU
Ґ1Л

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з
дисципліни
Вид діяльності
здобувана
вищої
освіти

Практичні
(семінарські)
занятгя
Лабораторні
занятгя
(допуск,
виконання
та
захист)

Модуль 1
Кількість.

Максимальна
кількість балів
[сумарна І

Модуль 2
Кількість

Макіималі.на
кількісіт. болів
(еуылрпа)

Модуль 3
Кі.іькісті.

Ма kLHMa.ii.iia
ні. пжісгь :іа_ і і н
1 ex vapna J

Комп'ютерне
тестування
при
тематичному
оцінюванні
Письмове
тестування при
тематичному
оцінюванні
Презентація
Реферат
Есе
Модульна
контрольна
робота

9

ЗО

5

ЗО

9

зо

2

70

2

70

2

70

Разом

100

100

100

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота включає дві форми роботи — слухову
вікторину і письмове тестування, що оцінюються різною кількістю балів.
Модульна контрольна з максимальною кількістю балів — 35 балів. Слухова
вікторина включає 10 номерів, максимально можлива кількість балів за одне
питання — 1,5. Максимально можлива кількість балів за слухову вікторину — 15.
Тести включають 15 питань різного ступеню складності, де питання №№1 — 10
оцінюються в 1 бал, №№11 — 15 оцінюються у два бали. Максимально можлива
кількість балів за слухову вікторину — 20. Максимально можлива сумарна
кількість балів за слухову вікторину і тестування — 35, що розподіляється за
національною шкалою оцінювання наступним чином: 35 — 31 балів — “5"
(відмінно), ЗО — 24 бали — ”4" (добре), 23 — 17 балів — “3” (задовільно), 16 — 0
балів — ”2” (незадовільно).
Модульна контрольна з максимальною кількістю балів — 25 балів. Слухова
вікторина включає 10 номерів, максимально можлива кількість балів за одне
питання — 1. Максимально можлива кількість балів за слухову вікторину — 10.
Тести включають 15 питань різного ступеню складності, де питання №»№1 — 10
оцінюються в 0,5 бали, №№11 — 15 оцінюються у два бали. Максимально
можлива кількість балів за слухову вікторину — 15. Максимально можлива
сумарна кількість балів за слухову вікторину і тестування — 25, що розподіляється
за національною шкалою оцінювання наступним чином: 25 — 23 балів
5
(відмінно), 22-18 балів - ' Т' (добре), 17—13 балів — “3” (задовільно), 12—0

балів — '2" (незадовільно).

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю

Оцінка "відмінна", 90 — 100 балів, А (за системою ECTS) виставляється
студенту у випадку', коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 90
100%; дає точні або майже точні відповіді на теоретичні питання; продукує
оригінальні висновки; послідовно, повно і логічно викладає теоретичний матеріал;
дає різнорівневий аналіз музичних творів та їх фрагментів; пише відповідні
технічним вимогам та художньо цінні письмові роботи.

Оцінка "добре", 82 — 89 балів, В (за системою ECTS) виставляється
студенту у випадку, коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 8289%; демонструє добрий рівень знань теоретичного матеріалу: повно розкриває
зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання; загалом правильно виконує
завдання, але допускає дві-іри неточності; не припускається грубих помилок у
викладенні теоретичних положень.
Оцінка "добре", 74 — 81 балів, С (за системою ECTS) виставляється студенту у
випадку', коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 74-81%; демонструє
достатній рівень знань теоретичного матеріалу, досить повно розкриває зміст
матеріалу відповідно до поставленого завдання; загалом правильно виконує
завдання, але допускає дві-три неточності; допускає дві-три неточності у
визначенні музикознавчих понять, обгрунтуванні висновків, узагальнень; не
припускається грубих помилок у викладенні теоретичних положень.
Оцінка "задовільно", 64 — 73 бали, D (за системою ECTS) виставляється
студенту у випадку, коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 64-73%,
демонструє задовільний рівень знань; не завжди точно розкриває зміст матеріалу;
не завжди повно і правильно відповідає на питання; вирішує завдання
фрагментарно; допускає суттєві помилки у вирішенні завдань; виклад матеріалу не
відповідає вимогам повноти, системності, логічності.
Оцінка "задовільно", 60 - 63 бали, Е (за системою ECTS) виставляється
студенту у випадку, коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 60-63%;
демонструє задовільний рівень знань; не точно розкриває зміст матеріалу, не
завжди повно і правильно відповідає на питання; вирішує завдання неповно;
допускає суттєві помилки у вирішенні завдань; виклад матеріалу не відповідає
вимогам повноти, системності, логічності.
Оцінка ^незадовільно 35 — 59 балів, ЕХ (за системою ECTS) виставляється
студенту' у випадку, коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 35-59%;
виявляє знання музичного матеріалу обсягом до 50%; неповно розкриває зміст
матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні; не володіє спеціальною
термінологією; не може впоратися з практичним завданням; допускає грубі
помилки у викладенні матеріалу; демонструє НЄЗЗДО ВІЛЬНИЙ рівень Знань.

Оцінка "незадовільно”, 0 — 34 бали, F (за системою ECTS) виставляється
студенту у випадку, коли він володіє знанням музичного матеріалу обсягом 0-34%;
не розкриває зміст матеріалу, допускає грубі помилки у його тлумаченні; не може
впоратися з практичним завданням; допускає грубі помилки у викладенні
матеріалу; демонструє вкрай незадовільний рівень знань.
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6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
6.1 Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Музична культура античності.
Грецьке походження слова '‘музика”. Значення давньогрецької музики для

розвитку професійної європейської музичної культури. Роль музики в освіті та
вихованні. Музично-теоретичні трактати, зображення на статуетках, амфорах,
літературні твори як джерела інформації про античну музику. Зв'язки музики з
античною міфологією.
Античні музичні інструменти: ліра, кіфара, псалтсрій, авлос, флейта Пана,
тимпан тощо.
Зв'язок музики з театральним мистецтвом. Синкретичність авторства
літературної основи та музики. Музичні партії корифея, акторів, хор як коментатор
подій. Народні пісенні мелодії в давньогрецьких комедіях.
Античне вчення про гармонію сфер, опора на математичні пропорції та
математичне обґрунтування музичної інтерваліки Піфагором, піфагорійський

стрій.
Питання музичної естетики: диференціація пІснеспівів за жанрами в “Законах"
Платона, вчення про зв'язок музики і катарсису в працях Аристотеля.
Буквена нотація, тетрахорди як основа ладової системи.

Гема 2. Музична культура середньовіччя.
Значимість епохи середньовіччя у розвитку церковної та світської музичної
культури, музичної нотації, музичних інструментів, формуванні багатоголосся.
Історичний проміжок (V - XIV ст.), виникнення і трактування терміну
“середньовіччя”. Історичні передумови розвитку музичної культури: падіння
Західно-Римської імперії, значимість Візантійської імперії, концентрація життя в
феодальних замках, культура лицарства, домінування християнської церкви.
Періодизація: Раннє, Високе і Пізнє Середньовіччя. Поділ церкви на православну і
католицьку.
Візантійський розспів у православній традиції та його регіональні варіанти:
грецький, сербський, болгарський, знаменний розспів. Характерні особливості:
народне походження, ритмізація, орнаментика з елементами м ікро хроматики,
елементи імпровізаційності, система осьмогласся, спів національною мовою,
наявність ісону.
Григоріанський хорал у католицькій традиції. Музичні особливості:
одноголосність, залежність ритму від тексту', вузький діапазон, перевага
поступеневого руху, опора на діатонічні церковні лади. Антифонний та

респонсорний спів.

Особливості не в мен ої музичної нотації: відсутність точної фіксації звуку,
показ приблизної'О руху мелодії, темпу і характеру виконання. Крюкова нотація в
Київській Русі.
Формування в ГХ ст, жанру органу му. Види: паралельний, вільний,
мелізматичний, метризований. Творчість Леоніпа і Перотина.
Реформа І відо з Ареццо: введення чотирилінійного нотного стану, ключів
Зародження з XI ст. світської музичної культури в творчості трубадурів,
труверів, мінезінгерів.

Тема 3. Музична культура Відродження.
Історичний проміжок (XIV - XVI ст.), зародження і розквіт в Італії та інших
європейських країнах, пізній Ренесанс в країнах Північної Європи. Значення
терміну — відродження античного спадку. Історичні передумови: ріст мІстреспублік, значимість нових верств населення — ремісників, торговців, банкірів;
поява протестантизму, географічні відкриття, геліоцентрична концепція
Коперника, винайдення книгодрукування.
Значимість світської музичної культури. Формування нових світських жанрів
- шансону, мадригалу, опери як намагання відродити античну музичну драму.
Розквіт поліфонії строгого стилю у творчості композиторів нідерландської школи.
Правила поліфонії строгого стилю: розташування дисонансу між консонансами,
заборона ходу на збільшені та зменшені інтервали, заборона великих стрибків,
двох стрибків підряд та їй. Значення поліфонії строгого стилю: розробка принципу
комплементарності, всіх форм імітації та канону, основних форм поліфонічної
роботи з темою.
Розвиток музичних інструментів -- органу, лютні, сімейства віол.

Тема 4. Музична культура бароко.
Історичний проміжок (XVII - перша пол. XVIII ст.), історичні передумови:
втрата Італією економічної та політичної могутності, прагнення католицької
церкви втримати домінуюче становище, наукові відкриття в області астрономії
(винайдення телескопу, доведення Галілесм обертання Землі довкола Сонця),
медицини (винайдення мікроскопу, відкриття світу' мікроорганізмів)
Кілька версій походження терміну — “perola barroca”, "vcrucca '. baroco як
прийом софістики. Загальні риси стилю бароко: напруженість, динамічність,
експресивність, контрастність образів, прагнення до пишності (велика кількість
деталей в інтер’єрі, музичній мові), злиття реальності та ілюзії.
Особливості музичної культури: кристалізація мажоро-мінорної тональної
системи, рівпомірно-темперованого музичного строю, значимість поліфонії
вільного стилю, музично-риторичні фігури, теорія афекпв, клавесин як емблеми
барокової музики, формування старовинного оркестру з нерегламентованим

складом, обов'язковою присутністю basso continuo. Французька клавірна школа.
Розвиток жанрів інструментального концерту, танцювальної сюїти, поліфонічного
циклу, опери seria та опери buffa, французької ліричної трагедії, ораторії.
Мистецтво співу кастратів і техніка bel canto.
Творчість Г.Ф. Генделя і Й.С.Баха як вершина стилю бароко в музиці.
Значимість жанрів опери-seria та ораторії в творчості Г.Ф.Генделя Загальний огляд
опери “Рипальдо", ораторій "‘Месія'', “Самсон", сюїт Генделя для клавесину №4
(жанр сарабанди), №7 (жанр пасакалії, ""золота секвенція") та оркестру (Музика
королівського феєрверку).
Творчий шлях Й.С.Баха. Ваймарський період з домінуванням органної

музики, клавірна та оркестрова творчість у кетенському періоді, вокальноінструментальні жанри в ляйпцізькому періоді Органна творчість Й.С.Баха —
будова органу, хоральні прелюдії, Токата і фуга d-moll. Клавірна творчість, два
томи "ДТК": історія виникнення циклів, тональний план, жанри прелюдії та фуги,
аналіз найвідоміших творів циклів. Висока меса b-moll: історія створення, жанр
католицької меси, драматургія твору на співставленні двох контрастних сфер —
страждання, смутку і радості, торжества, поняття юбІляції, аналіз найважливіших
номерів твору.
Термін партесний, шо походить від специфіки запису партесних творах у
книженках-поголосниках, де одна книжечка - одна партія. Поняття партесного
співу як виду церковного багатоголосного хорового співу, який на початку XVII ст.
замінив одноголосний знаменний спів. Виникнення партесного співу в контексті
боротьби між православною і католицькою церквами за прихильність прихожан.
"Мусикійська граматика" М. Дилсцького - теоретичний трактах із зафІксрваною
специфікою партесного співу.
Кількість голосів від трьох до восьми і в окремих випадках до 48-ми Одна-дві
людина в одній партії, виконання хлопчиками та чоловіками. Вивчення партесного
співу у братських школах.
Різновиди партесних творів в Україні: партесний концерт і партесний мотст.
Вагоме значення жанрів не лише для української, але й білоруської та російської
барокової музики. Роль музикознавчої діяльності Н. Герасимової-Персидської у
науковому вивченні партесних творів Трактування Н. Герасимовою-Персидською
поняття "партесний концерт" як партесного вокально-ансамблевого твору на вісім і
більше голосів, партесного мотету як партесного твору перемінного багатоголосся
па шість або менше голосів.
Характерні музичні особливості партесних творів: принцип формотворення на
основі протеставлення ансамблевих вокальних груп, спів а capella, антифонний
спів, у восьми! олосних концертах перша група включає перший дискант, альт,
тенор і бас, друга група — другий дискант, альт, тенор і бас; запис творів у книгах-

поголосниках, запис потолінійною нотацією.

Теviа 5. Формування музичного класицизму. Жанри класичної сонати і
симфонії.

Історичний проміжок (XVII - XVIII ст.), історичні передумови: буржуазна
революція, наукова революція — відокремлення механіки, фізики, математики,
медицини, астрономії від філософії та теології, відкриття Ньютона, Ляйбніца,
Декарта, значимість ідей Просвітництва, раціоналістичний світогляд.
Значення терміну "classicus” - "зразковий’; Формування класичних жанрів
сонати, симфонії, інструментального концерту1, квартету; класичного симфонічного
оркестру; класичних музичних форм — періоду, одно-, дво-, іричасі инної форм,
варіацій, рондо, сонатної форми, домінування гомофонно-гармонічної фактури.
Розгортання чітко організованої музичної форми як основа розвитку музичного
твору. Творчість композиторів мангеймської школи.
Соната для клавіру е-moll як приклад жанру класичної сонати: 3-частинний
цикл, сонатна форма з двома основним темами — головною і побічною партіями та
двома допоміжними — сполучною і заключною партіями, трьома основними
розділами (експозицією — знайомство з основними та допоміжними темами,
розробкою — їх розвитком та репризою — їх повторенням в основній
тональності), двома можливими (вступом і кодою). І частина у формі сопатого
Allegro без вступу і з кодою, II частина як ліричний центр твору, 111 частина у
формі рондо, близка за характером до І частини. Симфонія №103 "З тремоло
литавр", Es-dur як приклад жанру класичної симфонії: чотиричастинний сонатносимфонічний цикл, де І частина — сонатне Allegro, II частина — ліричний центр
твору, III частина- менует, IV частина — фінал, близький за характером до І
частини; опора на ганцювальність у симфонії, "народний” менует у III частині,
"золотий хід валторн” у IV частині.
Тема 6. Оперна реформа К. В. Глюка.
Оперна реформа К. В. Глюка: значимість сюжету, смислова наповненість арій,
речитативів, хорів, оркестрових епізодів, наскрізних сцен. Оперна реформа на
прикладі опери "Орфей та Еврідіка”: відмінність сюжету та міфу, характеристика
основних персонажів (Орфея, Еврідіки, фурій), музичне новаторство II дії опери на
прикладі сцени Орфея з фуріями, сцени з блаженними душами, відображення
естетики класицизму в мажорній арії Орфея з III дії “Загубив я Еврідіку’.
Томя 7. Творчість В. А. Моцарга і Л. ван Бетховена — вершина музичного
класицизму.
Творчий шлях В. А. Моцарта: ди тинство у Зальцбурзі, поїздки країнами
Європи, робота в Зальцбурзі, віденський період — час написання найвідоміших
творів Жанри творчості. Тип особистості композитора.

Соната A-dur як один Із найвідоміших творів композитора даного жанру
Гри частинна структура, неги нове трактування частин, де І частина
у формі
варіацій з танцювальною темою з рисами сициліани, II частина — ліричний центр.
ПІ частина
швидка, у стлілі ‘■'alia turca”.
Симфонія №40 g-moll: чотиричастинний цикл, де 1 частина — сонатне Allegro
з типовими за тональним співвідношенням та образним наповненням темами, II
частина — ліричний центр, III частина — менует, IV частина — фінал в сонатній
формі, близький за характером до 1 частини.
Опера “Весілля Фігаро” — яскравий приклад комічної опери. Літературна
основа, характеристика основних дійових осіб, новаторство в трактуванні
персонажів. Композиція, драматургія, в т. ч. значення ансамблевих номерів в кінці
дій. Характеристика основних номерів опери — арій Фігаро, Керубіно з І дії,
графині з II дії, Сюзашіи з IV дії.
Реквієм — останній твір В. А. Моцарта. Історія створення, незавершенна
композитором. Жанри заупокійної меси. Характеристика основних тем твору.
Значення творчості Л. ван Бетховена як перехідний етап від класицизму до
романтичної естетики. Творчий шлях композитора: дитинство в Бонні, зустріч з
Й. Гайдном та Б. А. Моцартом. Віденський період, глухота, розмовні зошити.
Жанри творчості. Тип особистості композитора. Значення ідей Великої
французької революції та загалом образів боротьби для його творчості.
Соната №8 c-moll як яскравий приклад індивідуального стилю
Л. ван Бетховена. Тричастинна структура, де І частина — в сонатній формі з
великим та вагомими вступом на двох конфліктних тематичних елементах,
образом боротьби — центральними в частині; II частина
ліричний центр з
кантиленною мелодією, III частина — рондо-соната, близька за характером до
І частини.
Увертюра “Єгмонт” як квінтесенція драматургії одноіменної драми Втілення
сюжету в творі на основі протиставлення двох контрастних образних сфер іспанців
та нідерландців, образів боротьби і перемоги.
Симфонія №5 як приклад новаторського трактування сонатно-симфонічного
циклу з маршем у 111 частині замість менуету. Драматургія твору “від боротьби до
перемоги” та її реалізація в музиці Соло гобоя в репризі І частини як передтеча
романтичної музичної естетики.
Гема 8. Хоровий концерт другої половини XVIII століття.
Виникнення в другій пол. XVIII ст. жанру хорового концерту на територіях
сучасної України, Білорусі та Росії, Втілення в жанрі хорового концерту естетики
класицизму. Музичні особливості: релігійні тексти (найчастіше з Давидових
псалмів), циклічність з чергуванням частин за принципом темпового і динамічного
контрастуй чотириголосний хоровий склад, виконання а capella, прикладне

значення — використання під час богослужінь, можливість залучення жінок до
виконання та партитурного запису творів.
Хорові концерти М Березовського та Д. Бортнянського як взірці жанру.
Українське походження композиторів, навчання у Петербурзькій придворній
співацькій капелі та в Італії. Загальноєвропейська музична мова творі r
М. Березовського та Д. Бортнянського. Хорові концерти А. Веделя як зразки жанру
з українською музичною основою — іптонаційністю дум та планів. Трагічна доля
композитора.
Музичний
аналіз
найвідоміших
хорових
концертів
М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя.
Тема 9. Загальна характеристика стилю романтизму в музиці. Творчість
композиторів австро-німецької школи (Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. М. фон
Вебера, Ф. Мендельсона).
Історичний проміжок музичного романтизму. Історичні передумови
виникнення: Велика французька революція, національно-визвольні революції,
праця А Шоненгауера "Світ як воля та уявлення". Характерні риси романтичного
світогляду: самоцінність особистості, культ почуття, конфлікт із дійсністю,
песимізм. Тип романтичного героя. Представники в літературі, живописі, музиці.
Характерні риси романтичної музики.
Значення творчості Ф Шуберта у формуванні стилю романтизму в музиці.
Творчий шлях: дитинство, навчання в конвікті, віденський період, шубертіади.
Романтичні риси особистості і життєвого та творчого шляху Ф. Шуберта. Жанри
творчості. Пісня — один із найважливіших жанрів творчості композитора та
характерний жанр для музичного романтизму. Характерні риси пісень Шуберта:
різножанровість, почуття та образи природи, побутові замальовки як основні
образи, мелодика на основі австро-німецького фольклору, вагоме значення
фортепіанної партії. Аналіз найвідоміших пісень ("Форель", "Гретхен за прялкою",
"Серенада", “Лісовий король").
Вокальний цикл “Прекрасна млинарка”як типово романтичний твір:
романтична тематика мандрів, нещасливого кохання, смерті, образів природи.
Композиція за драматургія циклу. Аналіз ключових номерів.
Романтична концепція Симфонії №8 в образному наповненні основних тем,
композиції та драматургії твору. Музичний аналіз І та II частин твору.
Значення опери "Чарівний стрілець" як першої німецької національної опери
та яскравого прикладу романтичної опери. Відмінності з літературним
першоджерелом.
Характеристика головних
персонажів. Драматургія
на
протиставленні сфери добра і зла, музична характеристика кожної зі сфер. Поняття
лейтмотиву в музиці Значення увертюри як уособлення драматургії та
інтонаційної сфери опери. Аналіз найважливіших номерів опери.
Значення Р. Шумана для романтичної музичної естетки. Діяльність як

піаніста, композитора і критика. Основні етапи творчості. Жанри творчості. Тин
особистості Образи Флорестана та ЕвзебІя. Вокальний цикл “Любов поета"’:
літерату рн а основа, типово романтична тематика і музична мова, композиція га
драматургія циклу. Аналіз основних номерів. "Карнавал" як один із перших
видатних романтичних фортепіанних циклів. Тематика твору: образи членів
“Давидового братства" Композиція циклу, музичні особливості: значення
монограми ASCH, тематичні зв’язки, коротка тривалість номерів тощо. Музична
характеристика основних п'єс циклу.
Значення композиторської, диригентської, му зично-громадської діяльності
Ф. Мендельсона. Романтичні риси творчості композитора: образи природи,
елегійні, фантастичні образи, опора на пісенний жанр, програмність симфонічних
творів.
Тема 10. Творчість композиторів Італії, Франції, Польщі (Дж. Россіні,
В. Белліні, Г. Доніцетті, Г. Берліоза, Ф. Шопена).
Творчість Дж. Россіні на перетині класицизму та романтизму. Творчий шлях
композитора, діяльність у Болоньї та Парижі. Тип особистості Оперний жанр як
домінуючий. Особливості оперної творчості Дж. Россіні. Опера ‘’Севільський
цирульник" — яскравий приклад комічної опери. Історія створення, літературне
першоджерело, характеристика персонажів. Композиція і драматургія твору.
Музична характеристика основних номерів опери.
Значення оперної творчості В. Белліні та Г. Доніцетті для розквіту' класичного
bel canto та вокального виконавства середини XIX ст. Особливості оперної
творчості В. Белліні: героїчна тематика, що реалізується в пафосних, маршових,
декламаційних музичних інтонаціях, мелодика арій кантиленна, довгого дихання з
витончено
вплетеними фіоритурами, простота оркестрового супроводу.
Особливості оперної творчості Г. Доніцетті. різножанровість опер, легкі мелодії з
народно-пісенними інтонаціями та надмірною віртуозністю, виразність окремих
оркестрових фрагментів. Характеристика най відоміших арій з опер ""Норма",

‘"Любовний напій”, " Лючія ді Ламмермур”.
Значення композиторської, диригентської, критичної діяльності І Берліоза.
Творчий шлях композитора. Романтичні риси особистості. Жанри творчості.
■'Фантастична симфонія” — перша романтична програмна симфонія. Історія
створення, програма твору Композиція, драматургія симфонії, лейтмотив коханої.
Поняття тембрової драматургії. Музичний аналіз частин твору.
Ф. Шопен — засновник польської академічної музики. Творчий шлях:
польський та французький періоди, діяльність в якості піаніста і ком пози гора,
зв’язок із А. Дюдсван (Жорж Санд). Жанри творчості. Особливості фортепіанної
творчості Ф. Шопена: національна тематика, романтичні образи, м який та
їлибокий звук, мелодика широкого дихання з елементами bel canto, фігуративний

супровід. Розгляд танцювальних мініатюр: новаторство мазурок, полонезів,
вальсів. Розгляд нетанцювальних мініатюр: новаторство прелюдій, етюдів,
ноктюрнів. Аналіз найвідоміших мініатюр.

Тема
11.
Творчість
композиторів
російської
школи
(М. Глінки,
М. Мусоргського, Н, Римського-Корсакова).
М. Ґлінка — засновник російської академічної музики. Гурток "Могуча
кучка" Значення творчості М. Мусоргського в розвилку оперною, вокального
жанрів, жанру фортепіанної мініатюри. Тематика творчості, особливості музичної
мови. Фортепіанний цикл “Картинки з виставки": історія створення, композиція,
аналіз номерів циклу. “Борис Годунов" — одна з вершин російської оперної
музики. Історія створення, редакції, роль трупи С. Даті лева у відродженні опери
Літературна основа, характеристика дійових персонажів. Композиція, драматургія,
музичні особливості твору Аналіз основних номерів та сцена опери.
Казкова та історична тематика в творчості Н. Римського-Корсакова.
Фольклорна основа сюжету і музичної мови онери “Снігуронька", романтична
гармонія,
прийоми звукозображання.
Програмність
симфонічної сюїти
“Шехеразада", прийоми імітації східного колориту, засоби звукозображання.
Гема 12. Формування угорської та української національних шкіл. Творчість
Ф, Лісга та М. Лисенка.
Ф. Ліст — засновник угорської академічної музики, творець жанрів рапсодії та
симфонічної поеми, один із найвндатніших піаністі в-віртуоз І в XIX ст. Творчий
шлях: Угорщина, Париж, період мандрів, Ваймар, Рим. Тип особистості, жанри
творчості. Характерні риси фортепіанних творів Ф. Ліста: віртуозність,
оркестровість звучання, звукозображальність.
Музичні особливості угорських рапсодій: двочастинна форма, опора на
угорський лад. імітація народних інструментів. Фортепіанний цикл “Роки
мандрівок" — яскравий приклад фортепіанного програмного романтичного циклу
та ідеї синтезу мистецтв. Тематика, композиція твору, музичний аналіз
найвідоміших номерів
Особливості жанру симфонічної поеми: одночастинні сть, програмність.
Симфонічна поема “Прелюди" як яскравий зразок жанру: історія створення,
програма, сонатна форма з епізодом та динамізованою дзеркальною репризою,
принцип монотематизму, музичний аналіз основних тем твору
М. Лисенко — засовник української академічної музики. Творчий шлях.
Значення
композиторської,
педагогічної,
музично-громадської
діяльності
М. Лисенка. Вагомий внесок в оперний, вокальний, хоровий, фортепіанний жанри.
Характерні особливості творчості композитора: національна українська тематика
(образи сільського життя, боротьби українського народу тощо), змалювання

внутрішніх переживань, опора на український фольклор пізнього походження з
використанням цитат, використання характерних для української народної музики
ладів, романтична музична стилістика. Музичний аналіз пайвідоміших вокальних,
фортепіанних, хорових творів, фрагментів з опер в контексті естетики
композитора.

Тема 13. Формування чеської, норвезької та фінської композиторських шкіл.
Творчість Б. Сметани, А. Дворжака, Е. Гріга, Я. Сібеліуса.
Значення Б. Сметани та А. Дворжака у становленні чеської композиторської
школи. Опера “Продана наречена"' та симфонія “Моя Батьківщина” Б. Сметани як
перші зразки жанрів опери та симфонії в чеській музиці. Творчість А. Дворжака як
вершина розвитку чеської музики XIX ст. Жанри творчості композиторів
Романтичні риси творів композиторів: опора на народну тематику та образи
природи, чеський фольклор, гармонія з використанням побічних акордів,
септакордів.
Е. 1 ріг — засновник норвезької академічної музики. Жанри творчості
композитора, джерела творчості: образи природи, персонажі норвезького
фольклору, музичний норвезький фольклор. Музика до драми “Пер Гюнт” як
яскравий зразок стилю Е. Гріга та пізньоромантичної музики: історія створення,
створення сюїти на основі найвідоміших номерів. Харакетристика основних
персонажів, композиція драми та сюїти, музична характеристика найвідоміших
номерів.
Я. Сібеліус — засновник фінської композиторської школи, представник
“золотої доби” фінського мистецтва межі XIX - XX ст. Жанри творчості,
вагомість симфонічного жанру. Характерні риси творчості: національна тематика,
пгзньоромантична музична мова, опора на класичні музичні форми.

Тема 14. Оперні тенденції в російській, французькій та німецькій музиці другої
половині XIX століття.
Творчість П. Чайковського, Ш. Гуно, Ж. Візо,
Р. Вагнера.
Значення творчості Ш. Гуно та Ж. Бізе для розвитку жанру опери у Франції в
другій половині XIX ст. Опера “Кармен” Ж. Бізе — одна з вершин оперного жанру,
історія створення опери, відмінності з літературною основою. Образна та музична
характеристика дійових осіб: фольклорна основа партії Кармен та циганок,
аріозність в партії Хозе, декламаційність у драматичних моментах опери.
Композиція опери, драматургія контрасту, значення тематичних арок, лейтмотиву
долі Музичні особливості опери: опора на іспанський фольклор, роль оркестру в
зображанні жанрових та драматичних сцен. Аналіз основних номерів опери.
П. Чайковський — один із найвидатніших композиторів пізнього романтизму.
Творчий шлях: навчання в Петербурзі, праця в Московській консерваторії,

взаємини з Н. фон Мекк, загадка смерті композитора. Тип особистості. Жанри
творчості, вагомість оперного та симфонічного жанрів, їх взаємопроникнення

Симфонічний жанр у творчості П. Чайковського: підвиди, тематика (внутрішній
світ людини, конфлікт із зовнішнім світом, образи природи, тема мандрів),
програмність, музичні особливості. Симфонія №6 — яскравий зразок
пізньоромантичної симфонії Історія створення, програмність та автобіографічність
твору, варіанти трактування програми. Композиція і драматургія твору: дві образні
сфери та їх музичне втілення. Музичний аналіз частин симфонії в аспекті
програм пості твору.
Вагомість оперного жанру в творчості П. Чайковського. Взаємопроникнення
оперної і симфонічної музики. Опери ‘Євгеній Онєгін” та “Пікова лама —
вершини оперної творчості П. Чайковського, Історія створення опери “Євгеній
Онеги г', жанр “ліричних сцен”. Літературне першоджерело
Характеристика
персонажів, вагомість образу Тетяни як центрального у творі.
Музичні
особливості опери, опора на аріозність, романсовість, народні пісні, тематичні арки
твору. Композиція та драматургія. Музичний аналіз основних номерів та сцен
опери. Історія створення опери "Пікова дама”, відмінності з літературним
першоджерелом. Характеристика персонажів, композиція та драматургія творів.
Музичні особливості опер, в т. ч. роль оркестру, темброва драматургія і
лейтмотивна система. Музичний аналіз основних номерів та сцен.
Р. Вагнер — оперний реформатор, один із пайвидатніших оперних
композиторів в історії музики, диригент, теоретик мистецтва. Творчий шлях:
Ляйпції, Париж, Дрезден, Швейцарія, Баварія; стосунки з Ф. Лістом та його
донькою Козімою Ліст, королем Людвігом II Баварським. Дім фестивалів у
Байройті (Вамentb Fest spiel hai is): історія створення та архітектурні особливості
будівлі, Байройтський фестиваль.
Тип особистості Р. Вагнера. Жанри творчості композитора, домінування
оперного жанру, теоретичні праці. Принципи оперної реформи Р. Вагнера:
першочерговість драми й пов’язані з цим поняття “Haiidluhg” (“діяння ”),
“Gesaintkunstwerk” — “твір всього мистецтва”; повна єдність дії та музики,
синкретизм мислення композитора-лібретиста, вагомість “високої" тематики,
закладеної в міфах “вічні” теми кохання, самопожертви в ім'я кохання, гріха та
покути через смерть; наскрізна музична композиція, що опирається на систему
лейтмотивів; вагома роль оркестру та його трансформація в операх Р Вагнера.
Опера "Лоенгрін” — одна з перших реформаторських опер Р. Вагнера. Історія
створення, літературна основа. Характеристика основних персонажів. Композиція
та драматургія опери: образне та музичне протиставлення сфер добра і зла, опора
па систему лейтмотивів. Характеристика основних номерів та сцен опери.

І ема 15. Оперний жанр в Італії в другій половині XIX — початку XX століття,
і ворчість Дж. Верді, П. Масканьї, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччіні.
Значення творчості Дж. Верді та Дж. Пуччіні в розвитку італійської опери в
початку XX ст. Дж. Верді
один із найвидатніших оперних
ір\ і ні половині XIX
композиторів в історії музики. Особливості оперного жанр\ в творчості
композитора: різножанровість опер, різносторонність сюжетів, детальне змалювання
характерів, домінування мелодії її допоміжна роль оркестру, використання системи
лей 1 мотивів.
Опера “Ріголетто”
одна з вершин оперної творчості Дж. Верді. Відмінності з
літературною основою, характеристика персонажів, багатогранний образ Ріголетто
як нейтральний \ творі Композиція і драматургія твору, музичні особливості,
пісенна та аріозна основа партій Герцога і Джильди, декламаційний тематизм в
парій Ріголетто, вагомість та яскравість ансамблевих, хорових та оркестрових
фраї ментів твор\ Аналіз основних номерів та сцен опери.
Історія створення опери ”Аіда'. літературна основа. Образна та музична
характеристика персонажів: багатогранність образів, романсово-пісенна основа
вокальної партії Аїди. героїчні, ліричні, лірико-драматичні інтонації в партії
Радомеса. Композиція та драматургія твору драматургія контрас іу, двопланова
драматургія, принцип конфліктних протиставлень. Музичні особливості твору:
імітація східної музики через використання збільшених секунд, мелізматики,
хромагизмів. домінантового ладу, гри на арфі як асоціація зі східними струннощипковими інструментами. Аналіз основних номерів та сцен опери.
Оперний жанр як основний в творчості Дж. Пуччині. Риси оперної музики
композитора: пізньо-романтичний стиль з рисами веризму, детальна продуманість
іібрето опора на виразну мелодику у вокальних партіях як центральний музичновиразовий засіб (в т. ч “пуччинівські октави”), об'єднання номерів \ наскрізні сцени,
використання замість розгорнених вокальних та оркестрових номерів короткі вступи
іа аріозо, хорових речитативів, що динамізують дію Аналіз найвіломіших
фрагментів з опер Дж. Пуччині.

Тема 16. Австро-німецька інструментальна музика останньої третини XIX початку XX століття. Творчість II. Брамса, Г. Малєра, Р. Штрауса, А. Брукнера.
Значення творчості її. Брамса. Г. Малєра та Р. Штрауса в розвитку
інструментальної музики останньої третини XIX — поч. XX ст. Характерні риси
іворчості II. Брамса: пізньоромантнчна основа з неокласичними рисами, ліризм
Вагомий внесок композитора в різні музичні жанри, особливе значення симфонічних
творів Опора на класичну структуру жанру симфонії, романтична образність,
драматичність концепцій, пісенно-танцювальний тематизм. Симфонія №4
вершина симфонічної іворчості її. Брамса. Історія створення симфонії, структура та
особливості трактування симфонічного циклу. Аналіз основних тем симфонії та

специфіки му пічною розвиїку гвору.
Постать Г. Малера
видатного австрійського композитора та диригента
другої половини XIX
поч. XX ст. Успіх в диригентській кар'єрі та вузьке коло
сучасних І Малеру шанувальників його музики. Диригентська робота в
європейських оперних театрах. Творчість компотиюра як місток між пізнім
романтизмом та модернізмом, вплив на композиторів-модерністів першої половини
XX ст. Вагомий внесок в симфонічний жанр. Характерні риси симфонічної творчості
композитора: стильовий еклектизм, зв'язок між піснями та симфоніями композитора,
опора па народні австро-німецькі пісні й танці, великі масштаби творів, великий
склад оркссгру. залучення хору та співаків-солістів. різкі протиставлення трагедії,
пафосу. ностальгії га іронії, пародії, варіаційний метод розвиїкл. тематичні
ремінісценції, політематизм. вагомість поліфонії, опора на просту танцювальну і
маршову метроритміку. новаторства в оркестровці (введення в оркестр нових
інсіру ментів іа нетрадиційне використання звичних). Симфонії №1. 5
напвідоміші симфонічні твори Г. Мадера. Музичний аналіз симфоній.
Р. Штраус
видатний німецький композитор останньої третини XIX
першої половини XX ст.. представник пізнього романтизму в музиці. Вагомий
внесок в жанри симфонічної поеми та опери. Характерні риси симфонічних поем
Р Штрауса використання образів та сюжетів з "класики” світової літератури,
відомих легенд і філософський творів монотематичний розвиток, лейтмотивна
система, театральність образів з використанням зву козображальносн. вишуканість
оркестровки. “Веселі забави І іля Уленшпігеля" — найвідоміший симфонічний івір
Р. Штрауса. Му зичнії аналі з симфонічної поеми "Веселі забави І іля Уленшпігеля .

Гема 17. Імпресіонізм у музиці. Творчість французьких композиторів межі XIX
- XX століття (К. Дебюссі, М. Равеля, Е. Саті).
Імпресіонізм
стильовий напрямок останньої третини XIX
поч XX ст.
Значення живопису у становленні стильового напрямку. Тематика імпресіошсіських
картин: нові гряність, сонячні відблиски, гра світло-тіні. послаблення відчуття
реальное і і. форми, поверхневий погляд замість підняття глибоких тем. Риси
імпресіошсіських музичних творів: образи-стани замість сповненого подіями
розгоріання сюжету, розмитість образів, зміна ієрархії музично-виразових засобів:
короткі мелодії поступаються за виразністю гармонії та фактурі, колористична
іармонія з великою кількістю побічних тризвуків, септакордів без розв'язань,
несподіваних переходів в далекі тональності, елементів цілотонового ладу, квартоквінтових акордів, кількашарова фактура з ефектом просторовості, розмитість
кошу рів музичної форми.
Симфонічний прелюд "Післяполудневий відпочинок фавна їх Дебюссі
му зичний маніфест стилю імпресіонізму. Зв'язок з однойменною поемою поемою
С Малларме, зміст творх як послідовність пейзажів з бажаннями, мріями, сном

фавна в післяполудневу спеку Образ знемоги в початковій хрома і изованій гемі, пю
викопується флейтою.
24 прелюдія для фортепіано К. Дебюссі як енциклопедія образів іа стилю
композитора. С труктура циклу, тематика: враження композитора від певного образу
Програмнісгь п'єс, зафіксована в назвах в кінці кожного твору. Імпресіоністські риси
прелюдій. Аналіз окремих п’єс циклу.
Творчість М Равеля — одного з найяскравіших французьких композиторів
кінця XIX
першої третини XX ст. Музична мова композитора: використання
натуральних ладів поруч и складними гармоніями та модуляціями, джазових
елементів, значення танцювальних жанрів у формуванні музичних іем.
Імпресіоністські та неокласичні риси стилю М. Равеля на прикладі фортепіанної
п'єси "Гра води ” та фортепіанної сюїти "Гробниця Куперена' . "Болеро
один н
найвідоміших оркестрових творів в історії музики.

Тема 18. Російська музична культура межі XIX - XX століть. Творчість
А. Скрябіна, С. Рахманінова.
Творчість А. Скрябіна та С. Рахманінова як перехідний етап від романтизму до
новацій в музиці XX сг. Вплив на музику А. Скрябіна сучасної йоуіу російської
рс.тії ійно-місгичної філософії. Ідея синтезу мистецтв як спосіб сильного емоційного
впливу на слухача. Риси пізньоромантичної естетки з елементами імпресіонізму та
символізму в творчості А. Скрябіна. Гармонічні новації композитора, в і. ч. і зв.
"прометеївський акорд”. Поняття кольорового слуху та світломузики. Вагомість
інстру ментального жанру в творчості композитора. Музичний аналіз найвідоміших
форіепіанних та симфонічних творів композитора.
Музика С. Рахманінова в контексті пізньоромантичної естетики. І ворчий шлях
композитора російський та американський періоди, туга за Батьківщиною. Тип
особистості. Вагомий внесок композитора в різні жанри. Характерні риси творчості
російські витоки в образності, музичних засобах (народно-пісенна і танцювальна
основа тематизму, імітація дзвонів), пізньоро.мантичні елементи музичної мови
і лові і. виразні мелодії широкого дихання, багата гармонія, модуляції в далекі
юнальності. насичена фактура).
Роль фортепіанної кар'єри С. Рахманінова в формуванні фортепіанного жанру
в йою іворчосп Жанри фортепіанної мініатюри, в т. ч. створення композитором
жанрів уіу гичного моменту та етюду-картини. Аналіз найвідоміших и єс в контексті
стилю С. Рахманінова. Другий фортепіанний концерт як один із найвідоміших іворів
даної о жанру в історії музики. Історія створення, структура концерту Джерела
іематизму : роль пісенності, дзвону . східних мотивів Музичний аналіз частин твору.

Тема 19. Хорова та вокальна творчість українських композиторів першої
третини
XX століття
(М. Леонтовича,
К. Стеценка,
Я. Степового,
С. Людкевича).
Творчість М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, С. Людкевича — яскрава
сторінка української' вокальної та хорової музики Продовження традицій
М. Лисенка в тематиці, жанрах, музичній мові. Характерні особливості творчості
композиторів: використання літературних текстів українських поетів-класиків та
сучасників, опосередкована чи безпосередня опора на український фольклор
(найчастіше пізнього походження), романтична стилістика в поєднання з властивим
для української народної музики паралельно-змінним ладом
Новаторство хорових обробок М. Леонтовича: поєднання особливостей
українських народних пісень (триголосся, унісонні початки і завершення,
натуральний мінор) зі здобутками західноєвропейської музики (тричастинна форма,
форма рондо, імітаційна поліфонія, ostinalo, звукозображальність)
Аналіз
найвідомІших хорових обробок композитора.
Творчий шлях К. Стеценка. Диригентоька, педагогічна і композиторська
діяльність Значення церковної музики К. Стеценка для становлення Української
автокефальної церкви. Аналіз найвідомІших солоспівів та хорових творів
композитора
Камерно-вокальна творчість Я. Степового, Національна тематика вокального
циклу “Барвінки"’ та інтимна лірика у вокальному циклі “Пісні настрою”. Музичний
аналіз найвідомІших солоспівів композитора,
С Людкевич — видатна постать української музики першої половини XX сі .
Композиторська, педагогічна, фольклористична, музично-громадська діяльність.
Жанри творчості композитора. Кантата-симфонія “Кавказ ’ С. Людкевича —
кульмінація розвитку української хорової музики першої третини XX сі. Історія
створення, літературна основа, тематика твору. Модель симфонічного циклу як
основа структури “Кавказу”. Музичні особливості двору: поєднання романтичної
стилістики з українськими фольклорними інтонаціями та поліфонічними прийомами.

Музичний аналіз частин циклу.

Тема 20. Загальна характеристика розвитку музики в першій половині
XX століття. Творчість композиторів нововіденської школи.
Історичні передумови новацій в музиці першої половини XX ст.: ІІерша
світова війна, наукова революція, урбанізація, Антиромантичні тенденції в мушці.
Виникнення
нових
музичних
стильових
напрямків.
експресіонізму,
пеофольклоризму, неокласицизму, урбаністична тематика, поява аваніардних
елементів, Новації в музич но-виразових засобах: домінування мелодики
і не іру ментального типу з великої кількістю стрибків, емансипація дисонансу,
розширена тональність, поліакордика, асиметрична ритміка, поліфонічна факіура.

Винайдення серійної і ех ні ки композиції.
Значення творчості А. Шенберга в формуванні музичного експресіонізму,
винайденні додека фон ного методу композиції, становленні "новові д енської ніколи".
( вропейськпй та американський періоди творчості. Педагогічна діяльність
А Шенберга. Значимість різних жанрів творчості. Мелодрама для голосу та
ансамблю "Місячний П'єро” як один Із найяскравіших зразків музичного
експресіонізму. Літературна основа, експресіоністські образи циклу. Новаторе і во
виконавського складу, вокальної техніки (манера співу sprechgesang). Структура
никлу, аналіз окремих номерів.
("гиль неокласицизм як повернення до естетичних принципів доромантичної
доби Харакісрні риси неокласицизму в музиці: звернення до античної ісмаїики,
лоромантичних жанрів сонати, симфонії, концерту класичного і барокового зразків,
мадригалу, класичних та барокових поліфонічних форм, старовинних музичних
інс гру мсн гін, об’єктивний характер висловлювання, поєднання дороман і ичних
му нічних елементів з сучасною музичною мовою. Аналіз творів П Гндсміта.
Б. Бартока як зразків музичного неокласицизму.

Тема
21.
Творчість
композиторів
Франції,
Німеччини,
Угорщини
(“Французької шіст ки”, П. Гіндеміта, Б. Бартока).
Існування у Франції гуртка 'Шістка" в 1917 — 1925 роках в контексті
антиромантичних тенденцій в музиці та на противагу імпресіонізму та атональній
музиці А Шенберга. Значення Е. Саті та Ж. Кокто як ідейних натхненників гуртка.
Значення етапі А. Колле у формуванні образу гуртка, статті “Півень та Арлекін""
Ж Кокто як своєрідного маніфесту “Шістки”. Склад гуртка: Ж. Орік, Л. Дюре,
А. Онсґгер, Д. Міно, Ф. Пулепк, Ж. Тайфер. Творчість Е. Саті та 1. Страві нського як
орієнтир для творчості композиторів гуртка. Балет “Парад"
відправна точка
існування “Шістки”. Впливи примітивізму, неокласицизму, джазу на творчість
гуртка, ідея приземленої утилітарності музики.
Вагомість творчості А. Онеггера у розвитку симфонічного та ораторіального
жанру в першій половині XX ст.
П. Гіидеміт
—
один
із
найяскравіших
композиторів-нсокласиків,
композиторів-поліфоністів XX ст., музичний теоретик, мультиінструмепталіст.
Творчий шлях композитора: франкфуртський, берлінський періоди, конфлікт із
нацистським режимом та вимушена еміграція до США. Стильові пошуки та
експерименти в 20-х роках та прихід до естетики неокласицизму в циклі Камерних
музик.
Ідея
Gebraiiclisnniisik.
Музично-теоретична
система
П. Гіндеміта:
дванадцятитонова хроматична тональність, теорія рядів. Музичний аналіз Камерних
музик, фортепіанного циклу “Ludus tonalis”, симфонії “Художник Матіс” в контексті
естетики композитора.
Б. Барток — видатний угорський композитор першої половини XX ст .

фольклорист. Відкриття Бартоком старовинного пласту угорського фольклору.
Композиторська творчість Б. Бартока в контексті антиромантичного стильового
напрямку як поєднання старовинного угорського фольклору з сучасними йому
музично-виразовими засобами: штучними ладами, гостродисонуючими вертикалями,
акордами нетерцієвої структури, математично прорахованим ритмом, ударним
трактуванням музичних інструментів. Фортепіанний цикл “Мікрокосмос"
енциклопедія стилю Б. Бартока, дидактичне призначення циклу.
струнних, ударних і челести, опера “Замок герцога Синя Борода".

Музика для

Гема 22. Творчість російських композиторів (І. Стравінського, С. Прокофьева,
Д. Шостаковича).
Історичний контекст: жовтневий переворот і прихід радянської влади,
тоталітарний режим, політичні репресії культурної еліти. Долі російських митів на
прикладі жиі ія і творчості 1. Сіравінського, С. ІІрокоф'єва і Д.Шостаковича.
І Стравінеький
один із фундаторів новацій в музиці XX ст.. композитор
10(11 стилю”. Російський та закордонний періоди творчості, співпраця з трупою
С Дягт.ієва, фольклорна та неокласична основа творів композитора різних періодів,
їжазові елементи музики, експерименти з серійною технікою в пізньому періоді
іворчості. Тип особистості, винайдення стравігора. Вагомість балетного жанру в
творчості композиіора. Балет "Весна священна”
один із найбільш радикальних іа
скандальних творів в історії музики, яскравий приклад неофольклоризмх в музиці.
Історія створення та прем'єри балету, сюжет, композиція твору. Драматургія балету
на протиставленні чоловічого і жіночого, юного і старого начал. Новаторство балету :
іпму.іьсний тематизм на опосередкованій основі давнього обрядового фольклору,
домінування ритму, по.ііакордика, трактування оркестру як ударного інстру менту.
С. Прокоф'єв
один із найвідоміших і найбільш виконуваних композиторів
XX ст Творчі етапи: російський, закордонний періоди, повернення на Батьківщину.
Вагомість різних жанрів творчості. Романтизм і неокласицизм як основа стилю
композигора, стильові експерименти в закордонному періоді. Балет "Ромео і
Джульетта"
один із найвідоміших балетів XX ст. Історія створення та прем єри
гвору. літературна основа, характеристика основних персонажів. Композиція,
драмаїургія балету, поєднання балетного, симфонічного і кінематографічного
принципів в органі зації гвору. Риси романтизму і неокласицизму в балеті.
Д. Шостакович
один із найвидатніших композиторів XX століття. Складний
життєвий і іворчий шлях Д. Шостаковича в умовах радянської системи, розгромні
стати в газеті "Правда", співпраця з Є. Мравінським, вимушена увага до кіномузики.
Вагомість симфонічного жанру в творчості композитора. Симфонія №
"Ленінградська” — яскравий твір свого часу, уособлення творчого методу
Д Шостаковича. Історія створення і прем'єри симфонії, структура циклу Музичний
аналіз І частини, в і

ч В аспекті МОЖЛИВИХ ПІДТСКСТІВ.

Гема 23. І ворчість американських композиторів (Ч. Айвза, Дж. Г ершвіна).
І ворчі пошуки та експерименти американських композиторів \ першій
половині XX ст Значення творчості Ч. Айвза як засновника американської
композиторської школи XX ст. Творчий шлях композитора. Жанри творчості
композитора, вагомість інструментальної музики. Риси стилю Ч. Айвза: поєднання
елементів фольклор) зі складною атональною та політональною гармонією,
чвертьтонова система Музичний аналіз найвідоміших інструментальних творів
Ч Айвза
Симфонії № І. "Запитання без відповіді” для симфонічного оркестр).
І рн чвертьтонові п'єси для фортепіано та ін.
1 ворчість Дж. 1 ершвіна — яскравий зразок вплив) джазових тенденцій на
американськ) м\ піку Творчий шлях композитора, в т. ч. співпраця з бродвейськимп
іеаірами. з джаз-бендом 11. Уайтмена. Вагомість жанрів естрадної пісні, мюзикл),
пісш-шлягери композитора. "Рапсодія в стилі блюз” як пошук способ) поєднання
академічної мушки іа джазх іа візитівка творчості Дж. Г'ершвіна. Опера "Ііоргі і
Бесс”
одна з вершин творчості композитора. Історія створення і постановок.
М) зичні особливості опери: джазові та блюзові мотиви, опора па негритянський
фольклор, елементи імпровізації. Музичний аналіз найвідоміших
творів
Дж. І ершвіна.
Тема 24. Формування українського симфонізму в творчості Л. Ревуцького та
Б. Лятоіііинськоі о.
Л. Ревуцький га Б. Лятошинський
творці української симфонічної му шки
Симфонія №2
перший видатний український твір в жанрі симфонії. Історія
створення, фольклорна основа, дві редакції твору. Тричастинна структура, музичні
особливості івору: поєднання цитованих українських народних пісень з сучасними
композитор) музично-виразовими засобами, оркестровкою, романтичний характер
м\ зики з рисами імпресіонізму. Музичний аналіз частин симфонії
Конфліктно-драматичний тип симфонізм) в Симфонії №3 Б. Лятошинського
Історія створення, дві редакції твору. Музичні особливості: опора на музичн) мов)
XX сі. ("ламана” мелодія зі стрибками на дисонуючі інтервали, хроматизмами.
гостро дисонуюча гармонії, асиметрична ритміка, значна поліфонізанія фактури),
опосередковані зв'язки з українським фольклором. Структура цикл), використання
принципів моиотематизм). лейттеми. Музичний аналіз частин симфонії

Тема 25. Повоєнний авангард в західноєвропейській музиці.
Значення творчості О. Месіана як проміжної ланки між музичними новаціями
першої половини XX ст. і повоєнним авангардом. Композиторська, музичнотеоретична, педагогічна діяльність О. Месіана. Жанри творчості, значення
інструментальних і духовних жанрів. Характерні риси творчості: філософсько-

релігійна тематика з елементами містицизму, пантеїзму, зацікавлення східною
культурою, вагомість образів природи, в т. ч. птахів, асиметрична ритміка, лади
обмеженої транспозиції. "Квартет на кінець часу — один із найвідомІших іворів
середини XX ст Історія створення і прем'єри твору, нестандартність виконавського
склад). Тематика та образи квартету. Структура циклу, музичний аналіз окремих
частин.

Історичні передумови виникнення повоєнного авангарду: Друга світова війна,
науково-технічна революція, міжкультурні контакти, в т. ч. заглиблення в культуру
Сходу. Дарміиадгські курси нової музики. Особливості авангардних музичних
іворів індивідуальні концепції, трактування шумових звуків як музичних, увага до
ниш га звуків, шо з неї народжуються, приблизна фіксація музичних іворів. новиіі
іип нотації. Виникнення нових музичних напрямків і композиторських іехнік:
електронної музики, інструментальної конкретної музики, брюїтизму. хеппенінгу.
інсгрументальною театру, конкретної музики, алеаторики, сонорисіики. поява
мікрополіфонії. Розгляд нових стильових напрямків і технік на прикладі іворів
П. Булеза. 11. Шеффера. К. Штокгаузена. Дж. Кейджа. Д. Лігеті. І . Лахсимана.
М Каге.тя. В Люгославського, К. Пендерецького.
Гема 26. Музика композит орів-шістдесятників у країнах Радянського Союзу.
Історичний контекст формування культури шістдесятників: смерть I I. СШина і
Хрущове ька "відлига", науково-технічна революція. Діяльність представників
Київського авангарду: В. Сільвестрова, Л. І рабовського. В. Годзяцького. В Губи,
роль І Блажкова як ідейного лідера гуртка. Політична реакція на діяльність
му зикангі в-шісі десятників: звільнення з престижних посад, виключення зі Спілки
композиторів. Особливості уіу зичних творів радянських авангардних композиторів
60-х років індивідуальні концепції, музичні форми, новаторська вокальна манера,
драматургія звуку, технічна і комп'ютерна музика, нова музична мова (акорди з
секундами, септимами, квартами), мікрохроматика, дванадцятитонова тональність.
шумові звуки, фактурні теми гоню.
Поява в 70-х роках нової фольклорної хвилі, неоромантизму, постмодернізму.
’ Гуцульський триптих” М. Скорика та опера "Коли цвіте папороть”
яскраві
зразки нової фольклорної хвилі. Поєднання давніх пластів фольклору з сучасними
уіу зично-виразовими засобами як ключова ознака нової фольклорної хвилі.
Постмодернізм в уіу зиці як поєднання різних музичних стилів та жанрів. Характерні
риси: іронія, стертя меж між "високим” мистецтвом і
кичем, принцип
полісіилістнки, техніка колажу, стильових алюзій і цитат. Творчість В. Снльвестрова
іа А. Шнітке в контексті посгмодерністської естетики. Неоромантизм на прикладі

Кі і 4-му зики і "1 ихих-пісень” В. Сільвестрова.

Тема 27. Сучасні тенденції зарубіжної та української музики.
Сіильовий плюралізм сучасної музичної культури. Композиторська творчість
и стійкою опорою на традицію та експерименти з концепціями, формою,
виконавцями,
музично-виразовими засобами.
Огляд творчості
Ф. Гласса,
К. Баукгольт, Б Фуррера, П. їм л.ионе. С. Шарріпо. Сучасні зарубіжні фестивалі
оперної музики: Байройтський фестиваль (Bayreuther Festspiele), Мюнхенський
оперний фестиваль (Miinchner Opernfestspiele ), Зальцбурзький фестиваль (Salzburger
Festspiele) тощо. Зарубіжні курси та фестивалі сучасної музики: "Музичні дні в
Донаусшишсні" ("Donaucchingcr Musiktage"), Дармштадгські курси іювоі музики
(Ilcrnationale lenenkurse fur Neue Musik, Darmstadt ). Варшавська осінь
("Miedzx narodowy lestiwal Miizyki Wspolczesnej "Warszawska Jesien”"). Міжнародні
курси композиції та інтерпретації музики К, Штокгаузена (Stockhausen Courses)

тощо.
Сучасні українські музичні курси та фестивалі: Київ Музік Фест (Київ),
‘Контрасти" (Львів), "Два дні і дві ночі" (Одеса), Форум музики молодих (Київ),
Toroabfest (Київ), Країна Мрій (Київ) тощо. Огляд українського музики різних
стильових векторів і жанрів на прикладі творчості 1. Щербакова, Г Гаврилець,
С Лункова, А Загайкевич, В. Козаренка, О. Щетинської о, К Цепколенко.

6.2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Музична культура від античності до бароко
Тема 1. Музична культура античності
Гема 2. Музична культура середньовіччя.

4
9

Тема 3. Музична культура Відродження.

9
12
2

6
2

36

18

Гема 4. Музична культура бароко.

2
4
4

2
5
5
6

Модульна контрольна робота 1

18

Разом за модуль
Змістовий модуль 2. Музична культура класицизму. Формування
романтизму в музиці.
Гема 5. Формування музичного
класицизму Оперна реформа К. В. Глюка.

8

Тема 6. Творчість В А. Моцарта і 9
Л ван Бетховена
Тема 7. Хоровий концерт другої половини 4
XVIII століття.
Тема 8. Загальна характеристика стилю 12
романтизму
в
музиці.
Творчість
композиторів австро-німецької школи.

4

4

4

5

2

2

6

6

Тема 9. Творчість композиторів Італії, 9
Франції. Польщі.
2

6

5

2

Модульна контрольна робота 2
Разом за змістовий модуль 2

46

24

22

Разом за модуль 1

82

42

40

3- семестр
й
Модуль 2

Змістовий модуль 3. Формування і розвиток нових європейських
національних музичних шкіл в межах романтичної традиції

Тема
10.
Творчість
композиторів 11
російської школи.
7
Тема 11. Формування угорської та
української національних шкіл.
Тема 12. Формування чеської, норвезької 4
та фінської композиторських шкіл.
2

6

5

4

3

2

2

2

Модульна контрольна робота 3

24

14

10

Разом за змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4. Розвиток опери в західноєвропейській музиці в другій
половини XIX - початку XX століття
Тема 13. Оперні тенденції у французькій
та німецькій музиці другої половині
XIX століття.
Тема 14. Оперний жанр в Італії в другій
половині XIX - початку XX століття.

12

8

4

14

8

6

2

2

Модульна контрольна робота 4
Разом за змістовий модуль 4 28
1--------------------------------------------------------------

18

10

Разом за модуль 2

52

32

20

4-й семестр
Модуль З

Змістовий модуль 5, Музично культура Європи останньої третини XIX першої половини XX століття

Гема 15. Авсіро-німецька інструментальна 8
музика останньої третини XIX - початку
XX століття.
Тема 16. Імпресіонізм у музиці. Творчість 4
французьких композиторів межі XIX XX століття.

Тема 17. Російська музична культура межі
XIX - XX століть.
Тема 18. Хорова та вокальна творчість
українських композиторів першої третини
XX століття.
Тема
19.
Загальна
характеристика
розвитку музики в першій половині
XX століття.
Творчість
композиторів
Австрії, Німеччини, Франції, Угорщини,
Америки.
Тема
20.
Творчість
російських та
українських композиторів.

Модульна контрольна робота 5
Разом за змістовий модуль 5

4

4

0

2

4

2

2

5

2

3

18

8

10

12

6

6

2

2

53

26

27

Змістовий модуль 6. Музична культура середини та другої половини
XX століття
Тема 21.
Повоєнний
авангард
в
західноєвропейській музиці.
Тема
22.
Музика
композиторівшістдесятників

у

країнах

Радянського

9

6

3

10

6

4

Союзу.
Гема 23. Сучасні тенденції зарубіжної та
української музики

З

2
2

Модульна контрольна робота
І

Разом за модуль

24

16

Разом за семестр

77

42

Усього І 210 і 116

6,3 Самостійна робота
Кількість

№
з/п
і
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Назва
теми

Музична культура античное п.
Музична культура середньовіччя.
Музична культура Відродження.
Музична культура бароко.
Формування
музичного
класицизму.
Оперна
реформа К. В Глюка.
Жанри класичної сонати і симфонії.
Творчість В. А. Моцарта ча Л. ван Бетховена.
Хоровий концерт XVBI століття.
Загальна характеристика стилю романтизму в
музиці. Творчість композиторів авсіро-німепької
школи
Творчість композиторів Італії, Франції, Польщі.

годи н

денна
2
5

5
6
2

заочна
4
7
7
10
6

2
5
2

4
8

6

10

5

10

5
3

8
6

'У

2

4

14

Творчість композиторів російської школи.
Формування угорської та української національних
шкіл.
Формування чеської, норвезької та фінської
композиторських шкіл.
Оперні тенденції у французькій та німецькій музиці

4

10

15

другої иол. XIX ст
Оперний жанр в Італії в другій пол. XIX - поч. XX

6

10

13

ст.

І

16

Австро-німецька інструментальна музика останньої
третини XIX - початку XX ст.

4

6

17

Імпресіонізм у музиці. Творчість
композиторів межі XIX - XX ст.

французьких

2

4

18

Російська музична культура межі XIX - XX століть.

2

4

19

Хорова та
вокальна творчість
українських
композиторів першої третини XX ст.
Загальна характеристика розвитку музики в першій
половині ХХстолігтя. Творчість композиторів
нововіденської школи.
Творчість композиторів Франції,
Німеччини,
Угорщини.
Творчість російських композиторів.
Творчість американських композиторів.
Формування українського симфонізму.
Повоєнний авангард в західно-європейській музиці.
Музика композиторі в-шістдесятникі в у країнах
Радянського Союзу.
Сучасні тенденції зарубіжної та української музики.

3

6

3

6

5

8

3
2
3
3
4

6
4
6
8
8

1

3

116

176

20

21
22

24
25
26

27

--

______ .—.—™—. , , , —

■

Разом
—

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Технічні засоби: аудіо-система для відтворення музичних записів.
Обладнання: фортепіано, парти, стільці, шафа для навчальних матеріалів, крейда,

губка.
Вивчення навчальної дисциплін передбачає використання LMS Moodle інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти.

і
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15 Житомирский Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой
войны. М. : Музыка, 1989. 302 с.
Іб.Зинькепич Н С. Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича.
Ужгород : Лира, 2002. 208 с.
17.Історія української музики : в 6 т. / редкол. Гордійчук М. М. К. : Наук. Думка,
1989. Т. 1.446с.
18,Історія української музики : в 6 т. / редкол. Булат Т.П. К. : Наук. Думка, 1989.
Т.2. 458 с.
19.Історія української музики : в 6т, / редкол. Загайкевич М П. К, : Наук. Думка.
1990. Т. 3.421 с.
20.Історія української музики : в 6 т, / редкол. Пархоменко Л.О. К. : Наук. Думка.
1902 Г.4.613с.

21 .История зарубежной музыки : Учебник. Вып. 5 / ред. И. Нестьев, М. : Музыка,
1988.448 с.
22. История зарубежной музыки. Вып. 6 : учебник / ред. В. Смирнов. - М. :
Музыка, 1988. 319 с.
23. История зарубежной музыки. XX век / отв. ред. И. Гаврилова. - М. : Музыка,
2007. 576 с.
24. История русской музыки. - Ред.. Ю. Келдыш, О. Левашева, А. Кандинский
М. : Музыка. 1973.
25.Іванова I. Л . Куколь Г. В , Черкашина М. Р. Історія опери. Західна Європа.
XVII—XIX століття . навч. посібник. К. : Заповіт, 1998. 384 с,
26. Кениісберт А. Итальянская опера на рубеже XIX - XX веков: Учебное
пособие. Масканьи П., Леонкавалло Р., Джордано У., Чилеа Ф,, Пуччини Дж.
СПб. : Санкт-Петербургская конс-я им. Н.А. Римского-Корсакова, 2009. 97 с.
27. Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х томах М. : Издательство
«Московской консерватории», 2009, 536 с,
28 Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIH - начала XIX веков:
Самосознание эпохи и музыкальная практика. М.: Моск. гос. консерватория,
1993. 192 с.
29. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII
начала XIX века.
Часть II: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М.:
Композитор, 2007. 224 с.
30. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII - начала XIX века. Часть
III: Поэтика и стилистика. М.: Композитор, 2010. 376 с.
31. Когоугек Ц. Техника композиции в музыке XX века / Цтирад Когоутск. - М. :
Музыка, 1976. - 358 с.
ЗЗ.Консн В. История зарубежной музыки : учебник, Вып. 3 : Германия. Австрия
Италия. Франция Польша. С 1789 года до середины XIX века. Изд. 7, доп. и
перераб. - М. : Музыка, 1989. 544 с.
33. Корній Л. П., Сюта Б. О. Історія української музичної кс.іьісри.
К.:

Музична Україна, 2014. 608 с.
34. Куниикая Р. И. Французские композиторы XX века: очерки М. : Сов.
композитор, 1990. 208 с.
35. Леви к Б. История зарубежной музыки. Вып. 2 : Вторая половина XVIII века :
учебник / Б. Левик. - Изд, 4. - М, : Музыка, 1980. - 277 с.
36. Левик Б Рихард Вагнер. М. : Музыка, 1978. 448 с.
37 Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики
и поэтики. М.: Музыка. 1994. 322 с,
38, Музыка XX века : Очерки в 2-х частях. Ч. 1, кн. Г Ред. Житомирский Д,В. М. : Музыка, 1976. 367 с.
39, Музыка XX века: Очерки в 2-х чч. Ч. 1, кн, 2. Ред Житомирский Д.В - М.:

Музыка, 1976. 574 с.
40. Музыка XX века : Очерки в 2-х частях. Ч. 2, кн. 4. Ред. Ярустовский Б.М. —
М. : Музыка, 1984. 510 с.
41. Музыка XX века : Очерки в 2-х частях. Ч. 2, кн. 5-а. Ред. Ярустовский Б.М. —
М. : Музыка, 1987 343 с.

42. Неболюбова Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX-XX
веков. Густав Малер, Рихард Штраус ; учеб, пособие. К. : Муз. Україна, 1990.
167 с.
43.1 Іеболюбова Л. «Фантастична» симфонія Гектора Берлюза. Музична
драматургія і романтичний принцип програмності // Зарубіжна музична
культура XVII - XX століть. ; зб. наук, праць. К., 1991. С 39-59
ГІ.Нестьсва М. Музыка Валентина Сильвестрова. Беседы. Статьи. Письма.
Харьков : Акта, 2012.

45. Филенко Г. Г Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л :
Музыка, 1983 232 с.
46. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М. : Музыка. 1965. 728 с.
47.Эйнштейн А. Моцарт.
Личность.
Творчество,
пер.
с
нем.,
ред.
Е. С. Чёрной. М. : Музыка, 1977. 454 с.
48. Яку бяк Я Микола Лисенко і Станіслав Люд кевич. Львів: НТШ. 2003. 263 с

Допоміжна література
1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди М. : КласссикаXXI, 2014. 280 с.
2 Асафьев Б. Русская музыка: XIX и начало XX века. Л.: Музыка, 1968 324 с.
3 Асафьев Б. О музыке Чайковского. Л.: Музыка, 1972. 374 с.
4. Болза И. Александр Николаевич Скрябин. М. : Музыка, 1982. 176 с.
5. Берков В. Симфонии Бетховена. Путеводитель. - Изд. 3-є. М. : Музыка,
1970. 100 с.
6. Берлиоз Г. Мемуары М. : Музгиз, 1961.916 с.
7. Булез 11. Между порядком и хаосом. // Сов. Музыка, 1991. № 7. С. 23.
8 Вагнер Р Избранные работы / вступ, ст. А. Ф. Лосева. М. : Искусство, 1978.
695 с.
9. Вагнер Р, Моя жизнь, [пер. с нем. Г. А. Ефрона, В, М. Нсвсжиной,
А. Я. Острогорской]. М, ; Эксмо ; СПб, : Terra Fantastica, 2003, 864 с,
Ю.Варунц В. Музыкальный неокласицизм: Исторические очерки. М.: Музыка,
1988. 80 с.
I ГВасина-Гроссман В. А. Романтическая песня XIX века. М. : Музыка, 1966.

408 с.

12. Векслер Ю. Альбан Берг и его время: опыт документальной биографии. СПб. :
Композитор, 2010. 1136 с., илл.

13. Власова Н.О. Творчество Арнольда Шенберга, изд. 2-е. М. : Издательство
ЛКИ, 2010. 528 с.
14. Воспоминания о Шуберте. Сосі., пер., предисл и примем. Ю. Хохлова. М. :
Музыка, 1964. 411 с.
15. Вульфиус П. Франц Шуберт : монография. М.: Музыка, 1983.447 с.
16.1 аккель Л. Фортепианная музыка XX века : Очерки. М. - Л. : Сов. композитор,
1976. 295 с.
17. Гозенлуд А. Русский оперный театр XIX века. Л.: Музыка, 1973. 336 с.
18. ГорюхінаЯ. О. Симфонізм Л. М. Ревуцького. К., 1965. 79 с.
19. Данилевич Л. В Джакомо Пуччини. М.: Музыка, 1969. 454 с.
20. Дебюсси К Избранные письма Л. : Музыка, 1986. 286 с.
21 .Дмитрюкова Ю. Разочарование первооткрывателя / 10. Дмитрюкова. Пьер
Шеффер, о нем // Музыкальная академия, 2003. № 2. С. 90-96
22.Дождаться музыки. Лекции-беседы : по материалам встреч, орг. Сергеем
Пилютиковым [еост. Н. Азаренко и др.]. К. : Дух і літера, 2012. 367 с.
ЗЗ.Друскин М. С Игорь Стравинский: Личность. Творчество. Взгляды. М. : Сов.
композитор, 1982. 208 с.
24. Дубинец Е. Знаки звуков: О современной музыкальной нотации. К.: Гамаюн,
1999. 324 с.
25. Дюмсниль Р. Современные композиторы группы «Шести». Л. : Музыка,
1964. 130 с,
26. Екимовский В. А. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. М. : Сов. композитор,
1987. 304 с.
27. Жаркова В. Б. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках
смысла послания Мастера): монография. К. : Автограф. 2009. 527 с.
28. Жизнь Франца Шуберта в документах / сост. Ю. Хохлов. М. : Музгиз, 1963.
29 Житомирский ДМ. Роберт Шуман : очерк жизни и творчества. М. : Музыка,
1964. 880 с.
30 Зарубежная музыка. Век XX.

Очерки. Документы. Вып. 3 / Под род.

М. Арановского и А. Боевой. - М„ 2000.
31 Зарубежная музыка. Век XX. Очерки. Документы. Вып. 1 / под. ред
С. Савенко. М., 1995. (Немецкая музыкальная культура второй половины XX
века).
32.3инькевич Е.С. О настоящем, о былом... размышляет Евгений Станковим в
беседах с Еленой Зинькевич. К. Нежин, 2012. 309 с.
33 Іванова І„ Мізітова А„ Некрасова Н. Класична музична література XVII першої половини XIX ст.: павч. посіб. Київ, 2003. 306 с.

ЗІ Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. О Я. ІПреер-Ткаченко. К,.
1969. 588 с.
35. История жизни Иозефа Гайдна, записанная с его слов Альбертом Кристофом
Дисом. - М. : Классика-ХXI - 186 с.
36. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки / К). Келдыш.
- М.: Сов. композитор, 1978. - 511 с.
37. Кенигсберг А. К. От Вебера до Рихарда Шірауса. 24 немецкие оперы XIXпервой
половины
XX в в
история
создания.
Сюжет.
Музыка
/ А К. Кенигсберг. СПб., 2010 226 с.
38. Кириллина Л. В. Реформаторские оперы
Глюка. Nt.:
Классика-ХХІ.
2006.384 с.
39. Кокорева Л. Клод Дебюсси . исследование. М. : Музыка, 2010. 496 с.
ДО.Конен В. Д. Клаудио Монтеверди. М. : Сов. композитор, 1971. 323 с
41 Крауклис Г В Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. М. : Музыка, 1970.
107 с.
42. Кремлев Ю. Клод Дебюсси : монография. М.: Музыка, 1965. 792 с.
43. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. Жизнь и творчество. М. : Музыка,
1974, 448 с,
44. Ливанова Г. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник
в 2 г. Г. 1 : По XVI11 век. - М. : Музыка, 1983. - 696 с.; Т 2 : XVIII век. М :
Музыка, 1982. 622 с.
45. Лобанов А. «Воццек» А, Берга (Спроба критичного аналізу). - К.: Музична
Україна, 1977. 88 с.
46. Мазель Л. Исследования о Шопене. М.: Сов композитор, 1971. 248 с
47. Манер Г. Письма. Воспоминания / [пер. с нем. / сост., вступ, ст. и примем.
И. Барсовой], М. : Музыка, 1968 607 с.
48. Марксзи Г. Опера. Путеводитель От истоков до наших дней / [пер. с итал.
Є. П. Гречаной]. -М. : Музыка, 1990. 384 с.
49 Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время / Перевод Е. Гуляевой
[Schoslakowitscli. Sein Leben, sein Werk, sein Zeil] / СПб : Композитор, 1998.
559 с.
50 Милка А , Шабалина Г. Занимательная бахиана О знаменитых эпизодах из
жизни Иоганна Себастьяна и некоторых занятных недоразумениях. Вып. 2.
СПб: Композитор, 2001. 304 с.
51,Мильштейн Я. Ференц Лист . монографія. М. : Музыка, 1999. 862 с
52 Музыка Австрии и Германии XIX века. Кн. 2 : учеб, пособие / [под ред.

Т Цытович]. М. : Музыка, 1990. 526 с.
53.Музыка Австрии и Германии XIX века : в 3 кн. - Кн. 3. М. : Композитор,

2003. 449 с.

54. Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество / И. Нестьев. - М. : Музыка. 1969.
- 800 с.

55. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева / Редактор И. Предникова. - 2-е
переработ и доп. М. : Сов. Композитор, 1973. 663 с.
56. Ноймайр А. Музыканты и медицина: [в 2 т,- Т. 1] : На примере венской
классической школы / Антон Ноймайр. Ростов-на-Дону : Феникс, М. : Зевс,
1997,448 с.
57. Ноймайр А. Музыканты и медицина: [в 2 т - Т. 2] : На примере немецкой
романтики/Антон Ноймайр. Ростов-на-Дону : Феникс ; 1997. 496 с.
5 8. Онеггер А. Я - композитор / [пер. с франц. / ред., вступ, ст и коммент.
В. Н. Александровой]. М. : Музгиз, 1963. 207 с.
59. Оперы Дж. Верди. Путеводитель. М. : Музыка, 1970. 424 с
60.Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М.: Музыка, 1985. 367 с.
61 .Павлишин С. Арнольд Шёнберг: Монография. М. : Композитор, 2001.474 с.
62. Павлишин С. Музика XX столітія / Стефания Павлишин. Львів: БаК, 2005. 232
с.
63. Папенипа А. Н. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы
художественного восприятия / А. Н. Папенина - СПб. : Изд-во СПб ГУП,
2008. - 152 с. - (Новое в гуманитарных науках; Вып. 36).
64.1 Іривалов С Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX - XX век. Эпоха
модернизма: Учебник для муз. колледжей / С. Привалов. - СПб : Композитор,
2010. 536 с.
65. Прокофьев С. С. Автобиография / С. С. Прокофьев. - 2-е доп. М. Сов.
Композитор, 1982.600 с.
66. Прокофьев С. С. Дневник 1907 - 1918 / С. С. Прокофьев. - Paris: sprkfv
[D1AKOM], 2002. т. I. 813 С.
67 Прокофьев С. С. Дневник 1919 - 1933 / С. С. Прокофьев.
Paris: sprkfv
[DIAKOM], 2002. т. 2. 813 С.
68. Протопопов В. Оперное творчество Чайковского /В. В. Протопопов,
Н. В. Туманина. - М.: Изд-во Акад, наук, 1957. 370 с.
69. Раку М. Вагнер : путеводитель. М. : Классика-ХХ1, 2007. - 320 с.
70. Раппопорт Л. Г. Артур Онеггер. М. : Музыка, 1967. 304 с.
71 Ручьевская Г. «Руслан» Глинки, « Тристан» Вагнера, «Снегурочка» РимскогоКорсакова : Стиль. Драматургия. Слово и музыка. СПб, 2002. 395 с.
72.Савенко С. И. Мир Стравинского. М.: Композитор, 2001. 328 с.
73 Соловцова Л. Джузеппе Верди.-3-є, доп. и перераб. изд. / Л. Соловцова. М. :
Музыка, 1981.416 с.
74. Тараканов М. Е. Музыкальный театр Альбана Берга. М. : Сов. композитор,
1976. 550 с.

75. Хериот Э. Кастраты в опере / Э. Хериот ; вступ, ст. и коммент. И. Сусидко;
пер с итал. Е. Богатыренко. - М. : Классика-ХХ1, 2001.304 с.
76. Хиндемит П. Статьи и материалы : [сб ст. / ред.-сост. И. Прудникова]. М. Сов
композитор, 1979. 422 с.
77. Холопова В. Н., Холопов Ю. II. Антон Веберн: Жизнь и творчество / [прсдисл.
Р. К. Щедрин]. М. : Сов. композитор, 1984. 319 с.

78. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. М. : Сов композитор. 350 с
79. Черкашина М. Россини-комедиограф и проблемы эволюции итальянской
оперы-буффа // Черкашина-Губаренко М. Р. Музика і театр на перехресті епох : у
2 т. К. і Суми, 2002. Т. 1 С. 38).
80. Шенберг А. Письма / Сост. и публ. Э. Штайна. М. : Композитор, 2001.462 с.
х1 Шнеерсоп ГМ. Французская музыка XX века / Г. М Шнеерсон. - М. :
Музыка, 1970. - 576 с.

Результати перегляду
робочої програми навчальної дисципліни

Робоча програма перезатверджена на 20_____ / 20___ н.р.
____________________________ -

без змін; зі змінами (Додаток

_ _________________________________ ___________ ______________ )■

(потрібне підкресли'Ю

протокол №___ _від <t

»___________ 20____ р.

Завідувач кафедри_______________________
1 ПІДПІК )

(tipi -.пише

IJIlLtkLIH )

Роооча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р.
________________________________________ J

оез змін; зі змінами (Додаток
І іюфіЬік т і крсс. ін і и)

протокол №____ від «____ »

_______ 20_____р

Завідувач кафедри_______________________
(ПІ II ПК )

(Нрі 'ПІІГГ.К

HIHILLEH)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р
__ _________________________ _ __________ )■

без змін; зі змінами (Додаток
( І ю Гріі МІС III ikpL’L. ПІ І ТІ і

протокол №___ _від «____ »

20____ р

Завідувач кафедри_______ ______________
( IIІДІІНСІ

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20__ _н.р.

(НрПВИІІК ІПІ ЦІН.ЇИ.І

без змін, зі змінами (Додаток

___________ ________________ ______________________ —_____________________________ .)
(ікиріінк nt;ikpc<

протокол №____ від «

»__________ _20____,р

іиіиі

Завідувач кафедри_____ __ __________ _ ___

