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2. Опис навчальної дисципліни 

 

 
 
 

Назва дисципліни: Аналіз музичних творів 

Спеціальність:  

Освітньо-професійна програма:  

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Форма навчання: денна 

Курс: 3 

Семестр: 5, 6 - й 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна 

Кількість кредитів –   3 

Блоків (модулів) –  2 

Загальна кількість годин  – 128 

Тижневих годин для денної форми навчання: 2 

Лекції 10 год. 

Практичні, семінарські 30год. 

Лабораторні  

Самостійна робота 80 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
назва, год. 

Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Гармонія», «Теорія музики та сольфеджіо» 



3-4.Мета та завдання навчальної дисципліни 

      Мета викладання дисципліни – удосконалення музично-теоретичної підготовки студентів, формування мистецького 

світогляду, художнього сприйняття, професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, а також розвиток 

всебічно підготовленого спеціаліста, здібного на високому рівні організовувати та проводити науково-дослідну, педагогічну, 

методичну та виховну роботу, сприяти професійно-педагогічному становленню майбутніх учителів.  

     Завдання вивчення дисципліни:  

 

 розвинути у  студентів інтерес і любов до професії вчителя музичного мистецтва; 

 забезпечити необхідною системою знань з аналізу музичних творів, формування вмінь та навичок, ефективних методів 

музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів; 

 вивчати нові досягнення культури та передовий педагогічний досвід, впроваджувати кращий з них у навчально-виховний 

процес; 

 набути навичок самоосвіти під час підготовки рефератів, аналізу шкільного репертуару, системи творчих завдань, 

мультимедійних презентацій, написання дипломних робіт. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

  

знати: зміст навчального матеріалу курсу «Аналіз музичних творів», мати системні, повні, міцні знання в обсязі та в 

межах вимог навчальної програми, усвідомлено використовувати їх у розв’язанні актуальних проблем професійного 

становлення вчителя музичного мистецтва, розвитку музично-педагогічної освіти. Ознайомити студентів з найважливішими 

етапами історичного розвитку музичної культури, з основними теоретичними поняттями дисципліни (естетичні та 

методологічні основи дисципліни, музична епоха, музичний стиль, музичний жанр, жанрово-стильовий плюралізм музичної 

епохи, еволюція засобів музичної виразності, музичні форми, принципи композиції, прийоми розвитку музичного матеріалу, 



драматургія музичного твору тощо). 

 

- вміти: досконало володіти понятійним апаратом, мати сформовані міцні практичні навички з подальшого самостійного 

опрацювання музично-теоретичних питань, сформувати вміння аналізувати музичні твори, адекватно їх сприймати й 

оцінювати, уміти самостійно аналізувати та застосовувати історико-педагогічний досвід для вирішення нестандартних 

завдань, уміти оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно добирати та користуватися джерелами 

інформації, аналізувати музичні твори, адекватно їх сприймати й оцінювати; віднаходити між художні та міжпредметні  

зв’язки в процесі вивчення курсу «Аналіз музичних творів»; створювати художньо-творчі проекти, мультимедійні 

презентації; використовувати в процесі вивчення курсу методи художніх аналогій, музично-теоретичного аналізу, 

вербалізації художньо-образного змісту музичного твору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Тема, план 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Блок 1/Модуль І.  

Тема 1:  

Естетичні та методологічні основи 

аналізу музичних творів. 

Лекція 

Практичне 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

10 1-2 тижд 

Тема 2: Класифікація музичних 

форм. 

Принципи музичної композиції. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

 

10 3-4 тижд 



4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

Тема 3. Класифікація музичних 

форм. 

Одночастинні композиції. Простий 

та складний періоди. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

10 5-6 тижд 

Тема 4. Двочастинні композиції. 

проста і складна двочастинна 

форма.  

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

10 7-8тижд 



3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

6 год. 

Тема 5. Тричастинні композиції. 

Проста і складна три частинні 

форма. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 
 

презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

10 9 тижд. 



Блок ІІ/Модуль ІІ.  

Тема 6. Варіаційна форма. 
Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 
 

10 10 тижд. 

Тема 7 Форма рондо. Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

5 11 тижд. 



 
 
 

Тема 8. Сонатна форма. Рондо-

соната. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

- презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 
 

5 12-13 

тижд. 

Тема 9. Циклічні твори. Сюїтний 

цикл. Сонатно-симфонічний цикл. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

5 14-15 

тижд. 



посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 

 

Тема 10. Синтетичні форми. 

Підготовка і презентація творчого 

проекту. 

Лекція 

Практичне 

 

1.Мазель Л. А., 

Цуккерман В. А. Анализ 

музыкальных 

произведений. М., 1967. 

2.Месснер Е. Основы 

композиции.  – М., 1998. 

3.Способин И.В. 

Музыкальная форма. 7-е 

изд.. – М.: Музыка, 1984. 

4.Шип С.В.  

Музичнаформа відзвуку 

до стилю: Навчальний 

посібник. – К.: Заповіт, 

1998.  

 

 

 

 
 
 

презентації; 

- доповіді; 

- опрацювання додаткової 

літератури; 

- аналіз музичних творів; 

- творчі завдання. 

6 год. 

5 16 тижд. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теми лекційних занять 

№ Назва теми Кількість годин 

1. Естетичні та методологічні основи аналізу музичних 

творів.   

 

2 

2. Класифікація музичних форм.  

Принципи музичної композиції. 

 

2 

Всього  4 

 

 

 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість  

годин 

1.  Одночастинні композиції. Простий та складний 

періоди (аналіз музичних творів). 

4 

2.  Дві-частинні композиції.  

Проста і складна дво-частинна форма (аналіз 

музичних творів).  

4 

3.  Три-частинні композиції. Проста і складна три 

частинні форма (аналіз музичних творів). 

4 

4.  Модульний контроль  

5.  Всього годин за змістовим модулем 1 12 



6.   

Варіаційна форма.  

2 

7.  Форма рондо. 2 

8.  Сонатна форма. Рондо-соната. 2 

9.  Циклічні твори. Сюїтний цикл. Сонатно-симфонічний 

цикл. 

2 

10.  Синтетичні форми. Поліфонічні та гомофонні форми. 2 

11.  Підготовка і презентація творчого проекту. 10 

 Модульний контроль. 30 

 

 

 

Самостійна робота  

№ Назва теми Кількість  

годин 

1. 1. Одночастинні композиції. Простий та складний 

періоди (аналіз музичних творів). 

3 

2.  Дві-частинні композиції.  

Проста і складна дво-частинна форма (аналіз 

музичних творів).  

3 

3.  Три-частинні композиції. Проста і складна три 

частинні форма (аналіз музичних творів). 

3 

4.  Модульний контроль  

5.  Всього годин за змістовим модулем 1 12 

6.  Варіаційна форма.  2 



7.  Форма рондо. 2 

8.  Сонатна форма. Рондо-соната. 2 

9.  Циклічні твори. Сюїтний цикл. Сонатно-

симфонічний цикл. 

2 

10.  Поліфонічні форми. Гомофонні форми. 2 

11.  Синтетичні форми. 2 

12.  Підготовка і презентація творчого проекту. 10 

 Модульний контроль.  

 Всього за 5, 6 семестр 38 

 

 
 

       

                                         Методи навчання 

                                                                                                    
– лекція (усний виклад запланованого матеріалу згідно навчальної програми; передбачає ознайомлення студентів з 

планом, літературою, основним змістом визначеної теми);  

– практичне заняття (самостійне вивчення і презентація студентами питань музично-теоретичного курсу; спрямоване  

на конкретизацію знань, розвиток навичок спостереження і пояснення сутності історико-педагогічних й культурологічних 

фактів і явищ; сприяє формуванню вмінь і навичок, необхідних для професійного становлення); 

– самостійна робота (різноманітні види самостійної діяльності студентів, які здійснюються на заняттях або в поза  

аудиторний час за завданням викладача, але без його безпосередньої участі; передбачає постановку й розв’язання мети і 

завдань, інтерпретація та узагальнення історіографічних фактів і явищ); 



–  пояснення (словесне тлумачення історико-педагогічних фактів, понять, явищ, які вплинули на розвиток, реформування 

та модернізацію музично-педагогічної освіти); 

– розповідь (системний і послідовний теоретичний аналіз певних історико-педагогічних явищ,  логічне обґрунтування 

понять; ґрунтується на достовірних наукових фактах, містить висновки і зауваження); 

– бесіда (передбачає запитання-відповіді, спрямована на відтворення засвоєного матеріалу; ґрунтується на 

спостереженнях організованих викладачем на заняттях; проводиться під час вивчення нового матеріалу, закріплення 

пройденого, підготовки до практичних занять, перевірці засвоєних знань); 

–  дискусія (передбачає обмін думками між викладачем і студентами щодо інтерпретації історико-педагогічних фактів і 

явищ; можливість висловити різні погляди, проаналізувати й аргументувати твердження, критично оцінити власні судження). 

 

Методи контролю 

 
Поточне оцінювання –  відслідковується рівень засвоєння студентами знань і вмінь  на лекційних і практичних заняттях, 

в процесі самостійної роботи. Основна мета – оцінка рівня музично-теоретичної підготовки  студентів з дисципліни на різних 

етапах її вивчення з метою коригування  методів і засобів навчання, перевірка рівня підготовки студентів до ефективного 

вивчення наступної теми або розділу. 

Модульний контроль – призначений для перевірки знань і вмінь  студентів по закінченні вивчення теми або розділу, 

полягає у написанні модульної контрольної роботи. Водночас сприяє повторенню,  систематизації  та узагальненню вивченого 

раніше матеріалу. Модульний  контроль з навчального модуля дисципліни є формуючим елементом модульної технології 

навчального процесу. 



Підсумковий контроль – включає модульний контроль та призначається  для оцінки відповідності  рівня підготовки 

фахівців вимогам різних професійно-освітніх рівнів. Проводиться в інтересах зовнішнього та внутрішнього контролю якості 

навчання, формується як екзаменаційний тест з предмету. 

  
 

         

6. Додаткова література для вивчення дисципліни 
 

1. Задерацкий В. Музыкальная форма.  – М., 1995. - вып. 1.  

2. Игнатченко Г. И. Функционально-фонические свойства музыкальной фактуpы: Метод. рекоменд. для студентов 

музыкальных вузов. – Харьков, 1983, 1984. - Ч. 1,2.  

3. Локарєва Ю. В. Професійне становлення майбутнього вчителя музики засобом музично-теоретичних дисциплін / Юлія 

Валеріанівна Локарєва – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011.   

4. Мазель Л. А., Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. М., 1967.  

5. Мальцев С. О психологии музыкальной импровизации. – М.: Музыка, 1991. 

6. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. - М., 1993.  

7. Месснер Е. Основы композиции.  – М., 1998.  

8. Музыкальная фактура в аспекте стиля и формообразования. – Воронеж, 1992.  

9. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М., 1982.  

10. Скребкова-Филатова М. С. Heкoтopыe проблемы жанрового анализа в музыке.  Проблемы музыкального жанра: Тр. 

МГПИ им. Гнесиных  - 1981. вып. 54.  

11. Скребкова-Филатова М. С. Фактура в музыке .  – М., 1985.  

12. Способин И.В. Музыкальная форма. 7-е изд.. – М.: Музыка, 1984. 



13. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации: В 2 кн. - М., 197б-1977. - Кн. 1. Музыкальная 

фактура; Кн. 2. Мелодическая фигурация.  

14. Холопова В. Н. Фактура. – М., 1979.  

15. Цуккерман В. А. Тембр и фактура в оркестровке Н. А. Римского-Корсакова // музыкально-теоретическиеe очерки и 

этюды.  – М., 1975. - вып. 2.   

16. Шип С.В.  Музична форма відзвуку до стилю: Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1998.  

17. Шнитке А. Г. Заметки об оркестровой полифонии в 4-й симфонии Д. Д. Шостаковича Музыка и совpeменнность. – М., 

1966. 

18. Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль. Навчальна книга – Богдан, 2003.  

 

Інформаційні ресурси 

1. www.nbuv.gov.ua      Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

2. www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» 

3.http://librportal.org.ua/Бібліотечний інформаційно-освітній портал. 

4. http://elib.nplu.org/project.html. Культура України. Електронна бібліотека.  

 

7.Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.uk.wikipedia.org/
http://elib.nplu.org/project.html


Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, 

включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час 

відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.  

Критеріями оцінки є: 

 усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 



виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань практичного заняття – 5 балів:  

 Відмінно 5   студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, 

бачить міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну літературу. Обов’язковим є 

ознайомлення з додатковою літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. Студент робить 

висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 Добре 4  студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, 

припускається незначних  помилок чи неточностей. 

 Задовльно 3 студент  засвоїв матеріал на рівні переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається 

помилок.  

 Незадовільно 2 студент невпевнено переказує матеріал, не завжди вправно ілюструючи його, під час відповіді 

потребує допомоги, допускається  помилок. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.  

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків 

та проблемних груп, підготовці публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися додаткові бали: до 5 

балів. 



Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних 

оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати 

пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.  

 

 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань 

не повинна перевищувати двох академічних годин. 

 Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Аналіз музичних творів»: 

-  комплексна письмова модульна контрольна робота або комплексне тестування -10б. 

- аналіз музичних творів -5б. 

- реферат – 5 б. 

- мультимедійна презентація – 10 б. 

- творчі завдання (створення власної музичної композиції у формі періоду, двочастинній, тричастинній, варіаційній, 

рондо…) – 10 б. 

 

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

5 5 5 5 5  

Змістовий модуль 2 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 СУМА 

 

5 5 5 10 10 100 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

8. Підсумковий контроль 

 

З дисципліни «Аналіз музичних творів» передбачена така форма семестрового контролю, як екзамен\залік, який 

проводиться у кінці семестру.  

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових 

модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного модульного контролю та 

балів отриманих студентом на екзамені.  



У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює 

перескладання для ліквідації академзаборгованості.  

 

 

 

 

Тематика презентацій 

 

 Засоби музичної виразності. 

 Принципи композиції. 

 Драматургія музичного твору. 

 Музичний стиль. 

 Музичний жанр. 

 Прийоми розвитку музичного матеріалу. 

 Фактура. 

 Імпровізація. 

 Одночастинні композиції.  

 Простий та складний періоди. 

 Двочастинні композиції.  

 Проста двочастинна форма. 

 Складна двочастинна форма.  



 Тричастинні композиції.  

 Проста три частинна форма. 

 Складна тричастинні форма. 

 Варіаційна форма. 

 Форма рондо. 

 Сонатна форма. 

 Рондо-соната.  

 Циклічні твори. 

 Сюїтний цикл. 

 Сонатно-симфонічний цикл.  

 Малий цикл. Прелюдія і фуга. 

 Поліфонічні та гомофонні форми. 

 Синтетичні форми.  

  Жанрово-стильовий плюралізм різних епох. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Питання на залік  

 

1. Засоби музичної виразності. 

2. Принципи композиції. 

3. Драматургія музичного твору. 

4. Музичний стиль. 

5. Музичний жанр. 

6. Прийоми розвитку музичного матеріалу. 

7. Одночастинні композиції.  

8. Простий та складний періоди. 

9. Дві частинні композиції.  

10. Проста дво частинна форма. 

11. Складна дво частинна форма.  

12. Три-частинні композиції.  

13. Проста три частинна форма. 

14. Складна три-частинна форма. 

15. Варіаційна форма. 

16. Форма рондо. 

17. Сонатна форма. 

18. Рондо-соната.  

19. Циклічні твори. 



20. Сюїтний цикл. 

21. Сонатно-симфонічний цикл.  

22. Синтетичні форми.  

23. Поліфонічні та гомофонні форми. 
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